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■Egy falumonográfi át tart kezében az olvasó, amely a vegyes   népes-

ségű bácskai település, Pacsér történelméről és magyar lakosai-
nak népi műveltségéről, elsősorban nyelvéről, népdal- és néprajzi 
ismereteiről szándékozik számot adni. A kötet sajátossága az em-
lékezés és a mentés. A sorok közül azonban az is kiviláglik, hogy 
a holnapért mindig – és olykor igen keservesen – meg kellett küz-
deni. Értéke, becse a kötetnek, hogy a XX. század paraszti világát 
a személyes élmények, megélesek, emlékek, tapasztalások alapján 
rögzíti. Ez pedig nagyon fontos, mert az emlékezők tudatában 
élő ismeretanyag az emlékezők elmúltával kopik, felejtődik, de 
ami rögzítésre, lejegyzésre kerül, az fennmarad, és az utódok, a 
későbbi nemzedékek is élhetnek, azonosulhatnak vele. További 
érdeme a kötetnek, hogy adataival, megállapításaival nemcsak a 
helyiek önbizalmát, önismeretét erősítheti, hanem jó néhány tu-
dományág számára is forrásul szolgálhat. 
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Lecturis salutem! – köszöntötték egykor a  könyvük bevezető-
jében az olvasóikat a szerzők. Persze akkor még a könyvet írók 

és olvasók tudtak, értettek latinul. Ma már ez csak igen kevesekről 
mondható el, magam sem tartozom közéjük. És hogy mégis ehhez 
a rég elhagyott és talán már egészen el is feledett szokáshoz folya-
modom, annak egyszerű az oka: mély és őszinte tisztelet mind a 
hajdanvolt írástudók, mind pedig a mai olvasók iránt. 

Pacsér múltjáról, a még használatos vagy már a feledés homá-
lyába vesző földrajzi neveiről, tájszavairól, népdalairól és egyéb 
emlékeiről szóló könyvet tart kezében a tisztelt olvasó.

 Nem vagyok a falu szülöttje. Húszéves voltam, amikor hat-
vankét évvel ezelőtt gyöttmentként idekerültem. Az őslakosok 
közül akadtak is néhányan, akik egyik-másik Pacsérral foglalkozó 
írásom láttán, hallatán szóvá is tették (talán nem csak irigységből): 
„Hogy lehet az, hogy Pacsérról olyasvalaki ír könyvet, aki nem is 
pacséri?” De ezt most hagyjuk, ne fi rtassuk!

Ahogy említettem, felnőtt fejjel érkeztem Pacsérra 1955. márci-
us 1-jén. Addig szülőfalumban, Csantavéren és gimnáziumi éveim 
színhelyén, Szabadkán éltem, forgolódtam. Az ottani szokásokkal, 
hagyományokkal, nyelvhasználattal éltem. Meg is lepődtem, ami-
kor az új szálláshelyemen számomra addig ismeretlen szokásokkal, 
hagyományokkal, kifejezésekkel találkoztam. Az őszi hidegek 
közeledtével itt hallottam először, hogy a reggeli enyhe fagyok 
hatására a vályúban, vödörben, útszéli árkokban, kisebb-nagyobb 
gödrökben, mélyedésekben álló víz bepillédzik, bepillésedik. Ad-
dig az számomra csak bebőrösödött. Ekkor hallottam azt is, hogy 
a pacséri gyerekek a téli fagyok beálltával nem iringálnak, csak 
csuszkálnak a jégen. A legények, nagylányok, de még a családapák 
is, családostul vagy csak úgy magányosan, farsangolnak, ha lovas 
szánkóval járják a falu hóval borított utcáit, akkor is, ha szóra-
kozásból, és akkor is, ha csak jártatják a lovakat. Aztán a langyos 
tavaszi napok beköszöntével az utcán játszadozó pacséri gyerekek 
akkoriban még kacskáztak. Kisiskolás koromban Csantavéren 
ugyanezt a játékot dólézásnak hívtuk. A köznyelvben valamikor 
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bigézésnek mondták. Ma már sem a köznyelv, sem a népnyelv nem 
használja, a játékot pedig a mai gyerekek még hírből sem ismerik. 

Pacséron hallottam először a májusi fagyosszentekről: Szer-
vácról, Pongrácról, Bonifácról, no meg Orbánról. Mondókájával 
Medárd is itt köszöntött rám először: Ha Medárdkor esik, akkor 
40 napig esik. 

A pacsériak a tavasszal beköszöntő kerti munkák során kony-
hakertjeikben nem palántát palántálnak, hanem palántot. Hogy a 
jön és a megy ige egyes szám harmadik személyű alakja a környék-
beliekétől eltérően Pacséron gyön és megyen alakban használatos. 

Hatodikos diákjaimtól hallottam először 1959 decemberében, 
hogy Pacséron még a régi értelmében ismerik és használják az ural 
igét. Az egyik osztályfőnöki órán ugyanis tehetetlen kétségbe-
esésükben így fakadtak ki diáklánykáim: Mér uraljuk Juliskát, 
hogyha ő nem akarja megmondani, mi a baja?

Hogy (nyílt) e-znek, avagy egy vidéki piacozó kitűnő megfi -
gyelése szerint pestiesen beszélnek, az eleinte úgy tűnt föl, hogy 
ahol én inkább ö-vel ejteném a szót, itt e-vel hallom: peder, pedrís, 
perkel, perzsel, petty, seper, sepredík, seprű, serilesztő, setít, setítes, 
setítedik, setítkík, tepertő, veder, veres stb.

Pacséron viszont sohasem hallottam a másfelé egyébként szé-
les körben ismert és emlegetett szólást: F….  tört, mint a pacséri 
rétesnek. 

Eleinte csak érdekességekként jegyeztem meg, és csak ké-
sőbb írtam le a számomra új szavakat, kifejezéseket, szokásokat 
(berhel, bondor, botló, csontol, ejtődzik, kacska kezű, pihédzik, 
pihőce, ragaj, szoka, vendel…), 1958-ban pedig már a nyomtatás 
(a szemnyerés fő formája) után nyomozva tudatos, irányított 
gyűjtéssel gyarapítottam tudásom. Elhatároztam, hogy szótárt 
írok, és összeállítom a Pacséron ismeretes, használatos tájsza-
vakat. Ennek érdekében 1970–72-ben gyűjtést is végeztem. A 
szótárírásról azonban lemondtam. Szándékomról 1972-ben csak 
egy közleményben, Mutatvány a készülő pacséri szótárból címmel 
tájékoztattam a hungarológia iránt érdeklődőket,1 azután 1975-ben 
egy részterület anyagát kiválogatva megírtam a pacséri földművelés 

 1 In:  A  H u n g a ro l ó g i a i 

I n té ze t  Tu d o m á nyos 

Köz l e m é nye i ,  1972. 

  13.  s z .
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és állattartás szótárát.2 Írtam egyéb tanulmányokat és ismertetőket 
is, melyekből egy falumonográfi a született. Adatait hasznosíthatják  
a különféle tudományok (történelem, nyelvtudomány, néprajz stb.) 
tudják hasznosítani, de lapjairól a múltunk iránt érdeklődő olvasó 
is meg ismerheti, milyen küzdelmesen alakult a falu sorsa, törté-
nete, mennyi mindent kellett megélnie, átélnie, amíg napjainkig 
eljutott. Felemelő érzés látni, hogy a hol békés, szorgos, hol nagyon 
mozgalmas életet élő elődeink a nehéz körülmények között is, a 
sokszor zivataros történelmi időkben is emberek tudtak maradni. 

 2 Pé n ov á t z  A n t a l : 

  A pacséri  földművelés és 

á l l a t ta r tá s  s zó tá ra . 

Új v i d é k ,  1975,  H u n g a -

r o l ó g i a i  I n té ze t .



■  ■■■  

■■■  



■■■ ■

■■■  RÉGVOLT IDŐKTŐL NAPJAINKIG ■



■  ■■■  

■■■  



■■■ Régvolt időktől napjainkig ■ 11 ■

■■■  

BEVEZETŐ 

A legkorábbi ismereteink Pacsérról az első négy évszázadból, a  
szarmata1 korból származnak.  A szarmaták törzsszövetségese-
ként számon tartott jazigok edényei, ún. halotti urnák kerültek 
elő az 1950-es évek derekán két helyről: a valamikori Sas-kertből 
és a régi Posta utcából. Igen sok szarmata kori cserépmaradvány 
került felszínre 1957-ben a Krivaja medrének tisztításakor a ki-
kotort iszapból is. Úgy vélem, ilyesféle cserepeket találtak  Szen-
dy Lajos református lelkész idejében2 a valamikori református 
iskola kertjében, melyekből egyet a tiszteletes úr a vármegyei 
múzeumnak is jutta tott.3 Későbbi századokból, talán éppen 
Mátyás király idejéből valók a jelenlegi iskolaudvart egyszintűvé 
tevő talajelhordás során előkerült cserépedények. Középkori 
cserépmaradványok egyébként több helyről is felszínre kerültek, 
leggyakrabban és legnagyobb számban a Szerbfalu és az Akácos 
közötti domboldalból.

Különös partoldal határolta az 1960-as, 70-es években a Hajdú 
ház portáját. A lejtős talajra épült ház udvarát a bejárattól  balra 
eső oldalon kb. 3 méter magas, egyenesre nyesett fal választotta 
el a szomszédos portától. A sárgaföld kitermelésére is alkalmas 
partszakaszon tömérdek egymásra hányt koponyát lehetett látni. 
Hármat-négyet is találtak egymás mellett vagy egymás közelében 
minden rend nélkül, mintha ide csak össze-vissza dobált emberi 
koponyákat ástak, temettek volna valaha. Egyéb csontok ebből a 
partoldalból nem kerültek elő. 

Ezzel a hellyel átellenben van a Töröktemetőnek nevezett fa-
lurész, ahonnan valamikor ugyancsak hordták a földet különféle 
célokra. A földmunkák során ülő csontvázakra akadtak. Ezért is 
nevezték el Töröktemetőnek a partszakaszt. 

A falu régészeti múltjáról még annyit, hogy az 1970-es évek 
elején a Paraszt utca végén a földmunkálatok során sírokra buk-
kantak, amelyeket a helyszínelő Szekeres László, a Szabadkai Városi 
Múzeum régésze XVIII. század véginek vélt, így föltételezhető, 
hogy arrafelé lehetett a mai falu első temetője. A 70-es évek má-

 1 A  s z a r m a t a 

tö r z s s zöve t s é g b e n 

é l ő,  i r á n i  nye l v ű 

ó ko r i  n é p vo l t ,  köze l i 

r o ko n a a  s z k í t á k n a k . 

Tö r z s s zöve t s é g ü k 

t a g j a i  köz ü l  a  ja z i g o k 

a z  e ls ő  s z á z a d 

e l e j é n á t ke l t e k 

a  K á r p áto ko n,  é s 

e l f o g la l t á k ,  m aj d 

b e n é p e s í te t té k  a 

D u na é s  T i s z a  köz t i 

té r s é g e t .  I t t l é t ü k n e k 

a  350 - b e n b e köve t-

ke ze t t  h u n t á m a dá s 

ve te t t  vé g e t .

 2 Sze n d y L aj o s  m e g v á -

la s z tot t  le lké s z ként 

18 8 9 -tő l  19 0 4 - i g 

s zo l g á l t  Pa c s é r o n,  d e 

h e l ye t t e s  l e l ké s z ké n t 

m á r  ko r á b b an i s , 

a  b e te g e ske d ő É r i 

F e r e n c  l e l ké s z s é g e 

a lat t  i s  te l j e s í te t t 

s zo l g á la t o t .

 3 B o r ov s z k y  S a m u 

(s ze r k .):  B á c s- B o d ro g 

vá r m e g ye.  2.  köt. 

B u da p e s t ,  19 0 9,  O r s z . 

M o n o g r á f ia i  Tá r s . ,  3. 
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sodik felében próbaásatást is végeztek a régészek, Szekeres László 
és Ricz Péter a Csernók-szállás közelében lévő domboldalon, de 
igyekezetük eredménytelenül ért véget, nem találtak semmit.

Pacsér ma a Telecskai-dombok északi lankáin, a helybeliek által 
Krivajának nevezett patak völgyében, Bajmok és Bácskossuthfalva 
között, Szabadkától mintegy 30–35 km-re délnyugatra fekszik. 
Tengerszint feletti magassága 103 és 112 m között váltakozik. 
Vadregényes tájak a 14 000 holdas határában nincsenek, sem letűnt 
időket idéző műemlékek, idegeneket csalogató látványos külön-
legességek. Utcái szélesek, egyenesek, a közök azonban – mint 
mindenhol – szűkek, keskenyek. Házai békés csendben ülnek meg 
a tágas portákon, akárcsak a hozzá hasonló többi bácskai faluban. 
De így volt-e ez mindig?

A török időkig feltehetően igen, de 1541 után, vagyis a török 
hódoltság kezdetén minden másképp alakult. Az oszmán-török 
hadsereg szabályos időközönként megismétlődő inváziójának, 
illetve az ezt kísérő harácsolásnak pusztulás, megsemmisülés lett 
a következménye Pacséron is. Az 1580-ban még 16 adózó házzal 
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emlegetett falu 1680-ra már teljesen elnéptelenedett, és lakatlan 
is maradt egészen a XVIII. század végéig. A XVIII. század utolsó 
harmadában, nagy valószínűséggel 1770-ben a pacséri pusztát bérlő 
Zombor város biztatására negyven szerb család telepedett itt le, és 
kezdte újra a falusi életet. 1785-ben és 1786-ban a sorsukkal elége-
detlen nagykunsági ősök „életük jobb móddal lejendő folytatása 
végett” vagy másfél-két évnyi előkészület után fölkerekedtek, és új 
otthon reményében útra keltek a kissé zsúfolt Nagykunságból az 
akkortájt még meglehetősen gyéren lakott Bácskába, egész ponto-
san 1785-ben Bácsfeketehegyre, 1786-ban Pacsérra, a Cothmann-
féle jelentés szerint4 „a kincstárnak legnagyobb és legértékesebb 
bácskai pusztájára”, valamint Bácskossuthfalvára.

A Pacséron letelepült kisújszállásiak névsorát mind a mai napig 
féltve őrzik a pacséri református templom irattárában. Ennek tanú-
sága szerint a kisújszállási ősök két hullámban érkeztek Pacsérra. 
Az első csoport volt a tömegesebb, 172 családból állt, 1786 áprili-
sának derekán, de mindenképpen április 12-e után indult útnak, 
hisz az utazásukhoz szükséges útlevelet csak április 12-én kapták 
meg. A másik, a kisebbik csoport – 30 család – május 30-án vagy 
azt követően hagyta el Kisújszállást.5

Elbocsátó levelük ekképpen szól:

Anno 1786 Die 12a Apr(ilis) Tekintetes Nemes Báts V(árme)gyébe 
hely heztetett Báts Ér nevű puszta megülésére engedelmet nyert lako-
saink mai napon jővén hozzánk kértek azon bennünket, hogy minek 
utána tartozásaiknak eleget tettek, adnánk őnékik a Te(kin)t(e)tes 
Ne (me)s Districtikusok(na)k Kegyes Rendel(kezései)khez képest ab-
so  lu tionalist.

Melyre nézve mivel ezen alább meg nevezendők mind Contribu-
tio nale quantumokat, mind más, ’s az Helységet illető p(rae)Ten si-
okat, fogyatkozás nélkül megfi zették p(rae)sentib(u)s quietálljuk és 
a Te(kin)t(e)tes Ne(me)s Districtusok(na)k pro Confi rmatione alá-
zatosan substernalljuk.

 4 Co t h m a n n A n t a l  k a -

m a r a i  b i z t o s  m i u t án 

1763 t av a s z á t ó l 

(á p r i l i s  2 5 - é n ke l t 

ú t r a)  ő s z i g  b ejá r t a 

a  k a m a r a b i r t o k ai t , 

n ove m b e r– d e ce m b e r 

f o l y a m á n  j e l e n t é s t 

ké s z í te t t  a  t a p a s z t a l -

t a k r ó l ,  é s  jav a s lato t  a 

te n n i v a l ó k r ó l .  J e l e n -

té s é t  1763.  d e ce m b e r 

28 - a i  ke l te zé s s e l  te r-

j e s z te t te  a  Poz s o ny-

b a n s zé ke l ő  M a g y a r 

K i r á l y i  K a m a r a e l é. 

E r e d e t i j e  a z  O r s z á g o s 

L e v é l t á r b a n .

 5 A n n o 178 6 30 a M ay 

A zo k n a k n e ve i , 

a ’ k i k  H e l y s é g ü n k-

b ő l  Pac s í r r a  a 

m á s o d i k  P a s s u s s a l 

a b s o l v á l t a t t a k  é s 

a d ó s s á g u k a t  l e f i -

ze t té k  – o l v a sható 

a z  e ls ő  c s o p o r t o t 

e l b o c s á t ó  o k m á ny 

h á t u l j á n .
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A Pacséron letelepült kisújszállásiak névsora 

A z  178 6 .  á p r i l i s 
12 - é n  k i á l l í t o t t 

k ö z ö s  ú t l e v é l
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Ador Mihály
Hertzeg Mihály
Zubor Mihály
Balási János
Ujvárosi István
K. Farkas János
Kolosi István
Bardi István
I. Varga András
Ortho Mihály
Kovács P. István
Abri György
Juh. Csipő István
Jano András
B. Molnár Mihály
Mike János
Bíró János
Bodnár Péter
Zs. Toót Pál
Szilágyi Miklós
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Ör. Varga András
Ö. Kuti István
Füredi Kovács   Mihály
I. Molnár István
Ö. Molnár András
Molnár Hajdu Miháj
Ö. Gara János
I. Gara János

Elek. Takáts István
I. Tot Nagy János
Kurutz István
Cs. Toot István
Janó Gáspár
Hosszu István
Pardi István

A nagy árkus első oldalán hármas oszlopban felsorolt nevek a 
hátlapon kettes oszlopban folytatódnak.

Szél Gáspár
Ol Kiss János
Lev. Kiss Gy. János
I. Nagy Bálint
Cs. Toot Pál
Borsos Péterné
I. Z. Toot János
Tőkés György
Daku Ferentz
Szél Ferenc
Bertós András
Komáromi János
Csáji István
Csáji Mihály
Csáji János
Vég I. András
Oross János
Ketze István
R. Toot István
I. Varga Mihály
Derkó János
Szoboszlai György
Balogh Mihály

Kaposi István
B. Nagy István
I. Bényei István
Tuba Ferentz
Tuba András
Balla István
B. Szabó János
Oross István
Juh. Szabo István
Asztalos Mihály
Szabó Balás
Cs. Kovács István
Posztos Ferentz
Oross Mihály
Balla Ferentz
Abri András
Túri Gábor
Cs. Daku Ferentz
I. Dajka János
Oross Istvánné
Dob. Szűcs István
Dob. Szűcs Mihály
I. Noszko János
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Hogy merre jöttek, meddig, milyen viszontagságok között 
utaztak, nem tudjuk, nem jegyezték föl, vagy ha igen, az írásnak 
azóta nyoma veszett, és a szájhagyomány sem tartotta fontosnak 
megőrizni. Amit biztosan tudunk, hogy 1786. május 3-án már itt 
voltak, hisz az újonnan települt pacséri református eklézsiában 
az elhunytak neveit tartalmazó halotti anyakönyvben6 ezen a 
napon történt az első bejegyzés: Dies 3a May Bunyi István fia 3 
eszt himlőben. A születettek és megkereszteltek anyakönyvében 
az első bejegyzés május 10-én történt: Rázsó Mihály fia Mihály, 
Kereszt Attya Imre István, K.A. Nagy Ersók. Az első házasság-
kötésre szeptember 26-án került sor, amikor is Gaál Mihály 
házassági contractusra ment Kása Sárával Kolosi András és Bak 
Mihál tanúk jelenlétében.

Ám ha az anyakönyvek első bejegyzéseiben előforduló neveket 
összevetjük a Kisújszállásról elbocsátottakéval, azt tapasztalhatjuk, 
hogy az útra kelők között Rázsó (Rásó) nevű nincs. Hogy a név vé-
letlenül maradt-e le az eltávozók listájáról, vagy viselője valamelyik 
útközbe eső településről, esetleg magából Kisújszállás városából 
csapódott utólagosan az elvándorlókhoz, ma már aligha kideríthe-
tő. De hogy velük érkezett, és utódai itt vannak, bizonyítja, hogy a 

Bentsik István
Bitzo Jánosné
Gombos István
Réts Péter
Sopronyi János
Török Péter
Bíró István
Imre István
Cs. Nagy Mihály
Miglintzi István
Matyus János
Fehér István
Szathmari Pál
Benke Jakab

Kurutz György
Kurutz Ferentz
Molnár Mihály
B. Toót János
Pardi Péter
Kuli János
Ö. Noszko János
Cs. Pocsai Mihály
Lévai István
Oross István
Molnár Mihály
Toót András
Török András

 6 N o m i n a i n  N e o p la n -

t a t a  Ecc l e s i a 

R e f t o r  Pa t s e r i e n s i 

d e f u n c t o r u m e t 

s e p u l t o r u m a b A n n i 

178 6 d i e  1a  M ay.  –  A 

Pac s é r i  Re f o r m át u s 

Eg y h á z  l e vé l t á r a  (a 

t o v á b b i a k b a n:  P R E ).
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Rásó név – ma már csak ragadványnévként – él a pacsériak között. 
Őriznek azonban a Pacséri Református Egyház levéltárában egy 
másik összeírást is,  amelyiket az elvándorlást szervező Tót István 
készített a Privilegiált Nemes Kiss Újszállásról Pacsírra el menendő 
Lakosokról Anno 1785 Die 1a 9bris keltezéssel.7 A Conscriptio  az 
eltávozni szándékozóknak a vagyoni állapotát is tartalmazza. Ezen 
a listán a negyedik tizedből eltávozni szándékozók között van egy 
Josephus Ráso (tehát József, és nem Mihály) nevezetű lakos is, aki 
másodmagával élt, és 8 igavonó jószággal, 1 fejőstehénnel, 1 heverő 
marhával, 25 juhval valamint 1 sertéssel rendelkezett, de Kisújszállá-
son se háza, se földje, se szőlője nem volt. Ebből pedig szinte biztosan 
következik, hogy az a Rásó Mihály is, akinek Pacséron született meg 
a fi a, kisújszállási volt, és a csoporthoz tartozott.

Csatlakoztak a Pacsérra települőkhöz távolabbi vidékekről is, 
így például Körösladányból egy család, a kiskunsági Kunszentmik-
lósról 3, Szabadszállásról 4, Halas városából 3, Bugyi községből 
1 család. Dunántúlról a Tolna megyei Fadd községből 3, a Fehér 
megyei Seregélyes községből 1 család.

A BETELEPÍTÉS ELŐTTI IDŐKRŐL

Pacsér nem volt mindig puszta, lakták már a korai századokban 
is. Bizonyítják ezt a falu több pontjáról előkerült szarmata kori 
edények. Föltehetőleg az Árpád-korban is falu volt már, de 
legkorábbi írásos előfordulását csak 1409-ből, Zsigmond király 
idejéből ismerjük Pacher alakban. Bő fél évszázaddal később, 
1462-ben mint falut adományozta édesanyja háztartásának dí-
szesebb tartására az igazságos Mátyás király8 is. 

1481-ben szintén falunak tünteti fel a király az adománylevelé-
ben Pachyr helységet, amelyet Petri Markos de Belieg9 kapott meg.

Ha fi gyelembe vesszük első királyunk, Szent István rendeletét 
– tíz falu építsen templomot –, akkor Pacsér igen jelentős falu 
lehetett. Erre enged következtetni az a kataszteri térkép is, amely 
1768-ban a Pacséri-völgy (Vallis Pacsiriensis) jobb partján egy 
templomromot (Rudera Templi) tüntet fel.

 7 Co n s c r i p t i o 

Tr a n s m i g r a n t i u m a d 

C a m e r a l i a  D o m i n i a 

In  Co t t u  B a t s i e n s i 

S i t uat a  n e c  n o n 

P r a e d i a  Pa c s i r  e t 

O m o r av i t z a  N . .c u p a t a 

Ao 1785 D i e  1- o  9 b r i s 

In  Po s s e s s ionae  K i s s 

Új  Sz ál lá s  –  PR E .

 8 MO L D L 15703.

 9 MO L D L 18514.
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A mohácsi katasztrófát követően azonban – csakúgy, mint Bács-
ka, sőt az egész Délvidék – elnéptelenedett, feltöretlen, megművelet-
len pusztává lett. Az emlékezetből, illetve a különféle összeírásokból 
azonban ezek után sem maradt ki. Hogy csak a legfontosabbakat em-
lítsem: szerepel a kalocsai érsekség dézsmalajstromaiban, a  Csong rád 
vármegyei dézsmajegyzékekben, és a török deft erek is nyilvántartot-
ták. A kalocsai érsekség dézsmalajstromai szerint például 1543-ban 
28 forinttal, 1650-ben még mindig 28 forinttal, de 1678-ban már 
csak 7 forint 50 dénárral és külön 6 forinttal adózott. 

A török deft erek (adókönyvek) 16 adózó házzal tartják nyilván 
1580-ban és 1590-ben is.

Az 1699. január 26-án aláírt karlócai békeszerződéssel végre 
véget értek a fejlődést mindenben hátráltató, annyi pusztítást okozó 
török idők.  A rombolás óriási volt, mert a hódoltság másfél évszáza-

M á t y á s  k i r á l y 
a d o m á n y l e v e l e 

14 62 - b ő l
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da alatt a magyarságot, a magyar vidékeket nemcsak a török dúlta, 
pusztította, fosztogatta, de tették ezt a császári seregek, a török 
elől felhúzódó vagy éppen a törököt, esetleg a császáriakat segítő 
szerb, oláh, tatár martalócok is. 1603-ban a magyar vármegyék így 
panaszkodnak a királynak: 

„A német hadak rablása és dúlása miatt lehetetlen ez országban ma-
radnunk. Virágzó városaink, népes falvaink voltak. S ha most sze-
münket végigjártatjuk a Duna vidékén vagy Felső-Magyarországon, 
kirabolt s földúlt községeken kívül mást nem látunk. S a nép, a min-
denéből kifosztott nép az erdőkben bujdosik nem a török – hanem 
felséged hadserege elől.”10

P a c s é r  t é r k é p e 
176 8 - b ó l ,  a m e l y e n 
j e l z i k  e g y  v a l a m i k o r i 
t e m p l o m  r o m j a i t

 10 Ta k á t s  S á n d o r :  R é g i 

i d ő k ,  ré g i  e m b e re k . 

2.  B u da p e s t ,   [1930], 

At h e n a e u m, 270.



■ Pénovátz Antal ■ 22 ■ Pacsér ■■■  

■■■  

A karlócai békével Magyarország felszabadult az oszmán ura-
lom alól, és megkezdődhetett az újjáépítés. Csakhogy ez sem ment 
olyan simán, gördülékenyen, mint ahogyan azt a mai észjárással 
elgondolná az ember. Beigazolódott ugyanis a költő és államférfi  
Zrínyi Miklós (1620–1664) azon meggyőződése, hogy a magyar 
nemzetnek saját erejéből kell fölszabadítania az országot, mert 
ha mások teszik azt, a magyarságra elnyomatás és rabság vár, 
vagy ahogy ő fogalmazott: „Akkor jobban felfuvalkodván, éppen 
eltapodnák nemzetünket, és eltörölnék, rabságra vetnék azt.”11

Amikor 1684-ben a pápa, a császár, a lengyel király és Velence 
ligája végre megindította Magyarország fölszabadítását a török iga 
alól, még csak számottevő magyar sereg sem volt a fölszabadítók 
oldalán, és azok is, akik ott voltak, mint portyázó könnyűlovas-
ság, vagy mint segédhad szerepeltek. És bármilyen meglepő vagy 
furcsa: csaknem ugyanannyi magyar harcolt a török táborban is! 
Nem csoda hát, hogy a császár, illetve a bécsi udvar azt tartotta, 
hogy az ő hadai szabadították fel az országot, és a továbbiakban 
ennek megfelelően rendezkedtek is be. A háborúban hozott ál-
do zatok fejében a visszafoglalt területeket az udvari kamara új 
szerzeményének tekintette, a vidékek felett a teljes birtoklási és 
igazgatási jogot magának tartotta fenn. 

A császári intézkedések népszerűtlenségét csak fokozta a 
Habsburg-ház iránti ellenszenv, amely különösen a harmincéves 
háború folyamán mélyült el, és I. Lipót császár örökül kapta. 1618 
és 1648 között ugyanis a Habsburg uralkodók (II. Mátyás, II. 
Frigyes és III. Frigyes) legfőképpen protestánsellenes politikájuk 
és különféle örökösödési ügyeik miatt súlyos harcokat vívtak 
a nyugatiakkal (Csehország, Bajorország, Szászország, Pfalz 
Fejedelemség, Hollandia, Dánia, Spanyolország, Franciaország, 
Svédország, Anglia), magyar alattvalóik azonban (különösen az 
erdélyi fejedelmek: Bethlen Gábor és I. Rákóczi György) nemhogy 
segítették volna őket, de gyakran ellenségeikkel szövetkezve éppen 
ellenük lázadtak. 

I. Lipót  császár és az általa kinevezett Neoaquistica Comissio 
(Újszerzeményi Bizottság) tehát a törököktől visszahódított terü- 11 Uo.  327.
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letekkel a „ius armorum”-ra hivatkozva  kedvük szerint rendelkez-
tek, azaz a felszabadított területek régi tulajdonosai a birtokaikat 
csak a birtokjog okmányokkal történő igazolása és a bizottság által 
megállapított birtokérték 10 százalékának fegyverváltság címén 
történő lefi zetése után kaphatták vissza. (A mindig üres kincs-
tárnak ugyanis pénzre, mégpedig igen sok pénzre volt szüksége.)

A birtokigazolásra gyakorlatilag szinte senkinek sem volt esé-
lye. A királyi levéltár ugyanis 1526-ban, amikor Budáról hajóval 
igyekeztek Pozsonyba menekíteni, a Dunába veszett. De a várme-
gyék, a hiteles helyek levéltárai is – csakúgy, mint a legtöbb családi 
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levéltár  – a számos viszontagság, menekítés, költöztetés során sok 
esetben teljesen megsemmisültek, és így  hiteles birtoklevelek híján 
nagyjából egész Bácska a kincstár kezébe került. Mint kincstári 
birtok, joghatóságilag a Magyar Kamara fennhatósága alatt állt, de 
ügyeit 1749-től a Bácsi, vagy székhelyéről inkább csak Zomborinak 
nevezett Kamarai Adminisztráció intézte. A birtokokat leggyak-
rabban bérbe adta, a pacséri pusztát pl. 1748 Szent György napjától 
1758 Szent György napjáig Marko Markovicsnak, a volt Tisza 
menti határőrvidék alezredesének, 12000 forintért. De bérelték a 
pusztát zombori polgárok is. Közülük néhánynak a nevét is tud-
juk: Ephtinius Popovits, Antonius Strilits, Antonius Bolarovits, 
Lazarus Biharovits, Simeon Regulas, Antonius Mattarits, Jacpbus 
Kollarits, Petrus Ilkits, Thomas Honojevits, Maximilianus 
Csichovacz, Joannes Csichovacz, Abrahamus Kenojevits, Joannes 
Kollarits.12 Maga a város harminc éven át  bérelte, és elöljárósága 
1766-ban szerződést kötött a kincstárral Pacsér betelepítésére. A 
szerződés szerint három év alatt 40 családot tartozott a pacséri 
völgybe telepíteni, amit meg is tett.

Az új szerzeményi területeken elterülő birtokokból ugyanis 
az udvar igyekezett a lehető legtöbb hasznot kihúzni, amit csakis 
a területek mihamarabbi aktivizálásával és a termőföld minél 
hatékonyabb kihasználásával remélhetett. Ezért az üres területek 
bérbeadása helyett azok betelepítéséhez kezdett. A betelepítések 
alapvető politikai célkitűzése egyrészt az udvarhoz hű, Habsburg-
barát birtokosság kialakítása volt, másrészt pedig olyan népesség 
betelepítése, amely a hűség és megbízhatóság mellett képes a kor-
szerűbb mezőgazdaság meghonosítására is. Ennek az igénynek a 
letéteményeseit az udvar a külföldi, elsősorban a Német Birodalom 
katolikus lakosaiban látta.

A nagyrészt kincstári birtokba került Bácskában a betelepítés 
akkor vett nagyobb lendületet, amikor 1748-ban gróf Grassalko-
vich Antalnak, a Magyar Kamara új elnökének a feladata lett a 
telepítéspolitika irányítása. Telepítéspolitikájának fő alapelve a 
lakatlan vidékek fokozott bekapcsolása a gazdasági vérkeringés-

 12 Vö. Nagy Kálozi  B aláz s: 

J á s z ku nsá g i  re f o r-

m á t u s o k  l e k ö l tözé se 

B á c sk á b a  I I .  J ó z se f 

ko rá b a n.  B u d a p e s t , 

19 43,  Sy l ve s te r  N y.
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be, illetve az intenzív szántóföldi gazdálkodás szorgalmazása az 
extenzív legeltető állattartással szemben.

Újabb lendületet a betelepítésnek Mária Terézia 1763. évi ren-
delete adott. A rendelettel február 1-jén telepítésügyi bizottságot 
alakított, amelynek elnökévé Cothmann Antalt nevezte ki.  Coth-
mann komolyan vette megbízatását, és még kinevezése első évének 
tavaszán vagy nyarán bejárta az egész Bácskát, fölmérte a helyzetet, 
majd kijelölte azokat a helyeket, amelyek betelepítése számításba 
jöhetett. A királynő egy másik utasításában arról is rendelkezett, 
hogy miként történjék az állami segítséggel zajló betelepítés.

Az intézkedések és az intézkedők buzgalmának eredménye, 
hogy 1768-ig Bácskában 16 új település létesült, illetve 16 vala-
mikori település helyén, esetleg annak környékén indult újra az 
élet. Ezek a következők: Kernyája (ma Kerény) Gákova (Gádor), 
Doroszló, Bezdán, Apatin, Kollut (Küllőd), Gajdobra (Szépliget), 
Krusevlya (Kruševlje), Prigrevica (Bácsszentiván), Szent Iván 
(Szentiván), Filipova (Szentfülöp), Veprovac (Kruščić), Kupuszina, 
Hódság, Bukin (Dunabökény), Palánka, Karavukova. 

A munka azonban nem állt le. A telepítési lendület tovább 
folytatódott. Ennek megfelelően a Kamara 1766-ban szerződést 
kötött a pacséri pusztát bérlő Zombor városával, és kötelezte, hogy 
a pusztán három éven belül 40 családot telepítsen le. Ez meg is 
történt, és a 40 család 1770-ben már ott van Pacséron, illetve a 
pacséri pusztán. Neveiket az 1775. április 4-én összeírt adóköte-
lesek listájáról13 ismerjük (az eredeti írásmód szerinti névalakok 
mellett zárójelben feltüntettem a szerintem helyes névalakot is):

Petar Konyovity
Iszak Konyovics
Lazo Ikrasev
Vladiszav Sztanicsics [Sztanisics]
Mihajlo Tyority
Vesza Kolarity
Tomo Miatov
Jovan Czernicza [?]  13 PR E .
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Petar Nagyfinszky [Nagyvinszki]
Petar Miatov
Nicola Milankovity
Jovan Sztanicsicsky [Sztanisics]
Jovan Miatov
Vaszo Matoroszky [Mataruska]
Thoma Barjaktarov
Pantelia Kovacsev
Arsenia Jurissin
JeftaTyoszó [Tyószity]
Luka Ponossev [Punasev]
Trifun Szedlár
Matia Bratity
Jaksa Glibonszky
Antonio Vlasskality
Jovan Ninkov
Andria Sarcsanszkÿ [Sarsanszki]
Vasza Micsity [Micity]
Avram Konyovics
Thodor Tomity
Petar Sztojcsity [Sztojsity]
Filip Sterbity
Petar Xixity [Zsizsity]
Marko Tyority
Sztoisa Tatity
Szima Pavlov

Az adóhátralékosok listáján záradékként további hat név 
szerepel:

Radissa Masser, pacséri – adókönyve a zombori sebész 
Bongyelinél; 

Athanasius Doity, akié Ephtinius Popovics zombori szená-
tor és pacséri felügyelőnél;

Thodor Depalo, akié a Zomborban élő szüleinél; 

■■■  
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Jovan Hadnagyev, akié a zombori Basilius Lallossevity 
szolgabírónál;

Jovan Sarcsanszkÿ [Sarsanszki], akié Nagy József szabó és 
zombori polgárnál van;

Vasza Nenadov, akinek a neve mellett nincs megjegyzés.

Tulajdonképpen ők negyvenen, illetve a hozzájuk tartozó csa-
ládtagok tekinthetők igazából a XVIII. század utolsó negyedében 
újjáéledő Pacsér település megalapítóinak.

A nevek mellett az első harminchárom esetben ott szerepelnek 
az 1771. évi szerződés alapján fi zetendő különféle adóterhek: hadi, 
megyei és egyházi adókötelezettségek az úr 1771., 1772. és 1773. 
esztendejére forintban és krajcárban. Szima Pavlov csak az 1773. 
évben tartozik. A záradékban felsorolt hat név tulajdonosának az 
adókönyve – amint az írás mondja – zombori polgároknál van, így 
adótartozásuk ebben a jegyzékben nincs föltüntetve.

Az okiratból az is kiderül, hogy ennek az újonnan alakult 
kis közösségnek 1775-ben Petar Zsizsity a bírója (judex), Isak 
Konyovity és Pantelia Kovacsev a két esküdtje (jurati), illetve 
Joannes Brankovics a jegyzője (loci notarius). S ha a jegyző is 
pacséri lakos volt, márpedig igencsak valószínű, hogy az volt, akkor 
ő tekinthető Pacsér 41. lakosának.

A sikeres telepítésről egyébként 1770-ben (augusztus 17-én) 
a vármegye értesíti a helytartótanácsot.14 (Így 1770-et Pacsér 
újjáéledése évének is tekinthetjük.) Lipkay Zsigmond alispán 
1774-ben meg már arról küld jelentést, hogy jó néhány Tisza 
menti, sőt Tiszától távolabbi, de a tiszai határőrvidékhez tartozó 
településen: Topolyán, Kishegyesen, Bajsán, Felsőroglaticán, 
Szőregen, Pacséron, Verbászon, Kúlán és Temerinben cigányok 
vertek sátrat.15 Egy következő jelentésből meg arról értesülünk, 
hogy a már betelepített Bajsa, Kölpény, Pacsér és Horgos pusztákra 
árverést hirdettek.16

A telepesek jogait, kötelezettségeit úrbéri szerződésekben 
rögzítették. A szerződéseket a telepesek, illetve a falu részéről az 
elöljáróság írta alá. Így pl. az 1775 és 1777 közötti évekre szólót 
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Petar Zsizsity bíró, Pantelia Kovacsev, Petar Nagyfi nszky, Todor 
Depola, Jovan Sarsanszky, Szimun Pávlov és Riszta Milánkovits 
esküdt, valamint Jovan Konyovics és Gaja Konyovics mint Pacsér 
küldöttei,17 az 1784/85-ös gazdasági évre szólót pedig Szima 
Sarsanszky bíró, Jovan Konyovics, Petar Zsizsics, Luka Tyorics 
és Gligorije Ikrás esküdt írták alá.18

Újabb fordulat 1775-ben következett be. Ekkor ugyanis Zom-
bor Szabad Királyi Város újabb 40 család betelepítésére kötelezte 
el magát a már 1771 óta ott élő pacséri szerb családok mellé.19 
Hogy ez nem, vagy legalábbis nem teljes egészében következett be, 
bizonyítja Pacsér első telekkönyve, amelyet az 1786. június 22-ei 
állapotok alapján állítottak össze. Ebben ugyanis csak 10 olyan 
szerb családnév szerepel, amely nincs az 1775. évi adókötelezettek 
listáján:

Mihajlo Csobán
Popa funge et filius Timoth Popovics
Dmitar Milankov
Tadia Kevin
Petar Siák [Sijacsity?]
Tyira Sztojanov
Petar Bugarszki
Vasza Rákity
Vasza Sztojadanov [Sztojadinov]
Gligoria Szucsity

Hogy kik voltak, és honnan érkeztek 1770-ben a negyvenek, 
illetve 1775-ben az újabb tízek, azt Popa funge et fi lius Timoth 
Popovicson kívül pontosan nem tudni, de föltételezhető, hogy 
Zomborból vagy Zombor környékéről. Az 1741-ben megszünte-
tett határőrvidékek szerb nemzetiségű katonaparasztjai vagy azok 
utódai lehettek, akikhez más jogállású személyek is csatlakoztak, 
és akik 1777-ben (és nem 1733-ban) már templomot is építtettek 
maguknak Pacséron. A föltételezésnek az az alapja, hogy a határőr-
vidékek felszámolása után a határőrök addigi szolgálataikért – ha 
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vállalták a feudális kötelezettségeket – végkielégítésképpen Bácská-
ban is letelepedhettek, ahol megélhetésüket biztosító jobbágytelket 
kaptak. Katona mivoltukra utalnak a két lista hadiszolgálatot idéző 
alábbi nevei: Barjaktarov (zászlós), Jurissin (rohamozó) Hadnagyev 
(hadnagy). A listán vannak különféle foglalkozásokra utaló nevek 
is: Szedlár (nyerges), Kolarity (kerékgyártó, bognár), Kovacsev 
(kovács), Csoban (juhász), Masser (masszőr, aki – mint föntebb 
láttuk – a zombori chirurgus keze alatt dolgozott) stb. Utalnak a 
nevek persze másra is, például nemzetiségre: Bugarszki (bolgár), 
Vlasskality (vlah, oláh); testi adottságokra: Tyoszó/Ćosa (bajusz-
talan), Ikrasev (ikrás) stb.

Felmenőik, dédszüleik, nagyszüleik azonban mindenképpen a 
török elől menekülni kényszerülők közül valók lehettek, akik leg-
többje Niš eleste, illetve a török seregek Belgrád alá érkezése után 
Čarnojević pátriárka vezetésével keltek át a Száván 1690 szeptem-
berében. A menekülteket kezdetben csak átmenetileg helyezték el 
itt a Délvidéken, aztán szétosztották őket az ország különböző vi-
dékeire. Mikor a bécsi kormány 1702-ben felállította a Tisza–Maros 
határőrvidékeket, akkor a menekültek közül a hadra fogható férfi ak 
többsége katonai szolgálatra szegődött a különféle, de legfőképpen 
a határőrvidék dunai és tiszai határőrségeibe. A bécsi udvar és kor-
mányszervei ugyanis a magyarok helyett a határok védelmét egyre 
inkább a német ezredekre, illetve az azokba besorolható, beolvaszt-
ható szerb betelepültekre bízta. Szolgálatuk katonaparaszti szolgálat 
volt, azaz ha riadót fújtak, az első jelre fegyvert kellett fogniuk a 
határok védelmére, de egyébként szántottak, vetettek, őrizték a 
jószágot, vagyis élték a nyugodt, békés paraszti életet.

Egy kis kitérő: Dudás Ödön, Pacsér egykori jegyzője szájhagyo-
mányon alapuló közlésre hagyatkozva a pacséri szerb egyház meg-
alakulását 1733-ra, a szerb templom építését pedig nem sokkal ez 
utánra teszi,20 fi gyelmen kívül hagyva az események lo gikáját és 
azt a fontos tényt, hogy Cothmann Antal, a bácskai telepítések 
előmunkálataival megbízott udvari tanácsos 1763-ban a terület 
bejárása során a következőket jegyzi fel: 
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„Pacsér a kincstárnak legnagyobb pusztája a Bácskában, melyet a 
zom boriak 1000 forintért tartanak bérben. Talaja elég termékeny, 
de csak a hosszúra nyúló völgyben lehet forrásokra akadni… Mint-
hogy ott nemcsak jó víz, a legjobb rétek és földmívelésre igen alkal-
mas föld van, ott nemcsak népes falu élhetne meg, hanem számos 
marhát is tarthatnának… Most Csonoplától Szent Máriáig nem-
csak semmi falu, de tisztességes ház sincsen…” 

Továbbá – ahogyan erre már föntebb is utaltam – az 1768-ban 
készült kataszteri térképen is csak egy középkorból itt maradt 
templomromot jeleznek, nem pedig létező templomot, valamint, 
hogy a helytartótanács is csak 1770-ben kötelezte a vármegyét 
a pacséri puszta betelepítésére. De nem találni Pacsért a Putnik 
Mózes bácsi szerb püspök 1773. március 21-én összeállított egy-
házmegye plébániáinak jegyzékében sem. A jegyzék egyébként 55 
parókiát sorol fel.21 

A pusztát bérlő zomboriak közül egy családi név, a Kollarits a 
letelepült falualapítók között is megtalálható. Az egyik bérlőről, 
nevezetesen Ephtinius Popovitsról azt is tudjuk, hogy a település 
utáni években Zombor város szenátora és a pacséri ügyek felü-
gyelője volt. Nem tudjuk viszont, hogy a városi szenátor Popovics 
és a telekkönyvből előbukkanó Popa funge et fi lius Timoth Po-
povicsok között a névazonosságon kívül volt-e rokoni kapcsolat. 
Nagy a valószínűsége annak, hogy nem, csupán névrokonságról, 
névazonosságról van szó. 

A papi családról az unoka, Jovan Mostarski – névváltoztatása 
előtt Jovan Popovics, a kettő közötti időszakban pedig Jovan P. 
Mostarski hites ügyvéd (zakleti advokat), később pacséri iskola-
igazgató emlékezik meg több levelében is, amelyeket eleinte Pest-
ről, majd később Pacsérról küldött Vuk Stefanović Karadžićnak, 
a modern szerb írásbeliség megteremtőjének, a szerb helyesírás 
nagy reformátorának Bécsbe.22 Az első levélben23 arról ír, hogy 
ősei Mostarból menekültek erre a vidékre valamikor a XVIII. 
század elején.24
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Ezt a tényt egy három hónappal később írt levelében is meg-
erősíti. Jovan Popovics pesti ügyvéd ugyanis mostari származására 
annyira büszke volt, hogy azzal a kérelemmel fordult a felséges 
császárhoz, engedné meg nevének Popovicsról Mostarskira való 
megváltoztatását. Névváltoztatási kérelmét a császár jóváhagyta. 
Ez  Mostarskit annyira föllelkesítette, hogy Vuk Karadžićnak 
1822. január 31-én ezt írta: „Kao da sam nemeš postao, tako mi 
je milo.”25 Mivel a kihirdetési procedúra hosszadalmas volt, arra 
kéri Vukot, hogy tétesse bele az újságba, mihamarabb tájékoztatva 
ezzel a nyilvánosságot, miszerint ő ezután már Mostarski az áldott 
jó Hercegovinából, ahonnan ősei annak idején Magyarországra 
menekültek.26

A Vukhoz írt leveleiben egyébként arról is beszámol, hogy 
nagyapja volt az első szerb pap (popa funge) Pacséron. Az egyik 
nagybátyja, Đuka is szerb pap volt, méghozzá plébános Zentán. 
Apja (fi lius Timoth Popovics) és testvére, Timót szintén pacséri 
gazdálkodók. A testvér Timót pásztorember, de ügyes versmon-
dó, amiért egy ízben még bírójukká is meg akarták választani a 
pacsériak. Egy szóval sem utal soha a zombori Popovicsokra, a 
velük való esetleges rokoni kapcsolatokra, ezért gondolom, hogy 
csak névazonosságról lehet szó.

Dudás Ödön szóbeli értesüléseit az éppen akkor fungáló 
Aradszky Jakab szerb paptól szerezte, aki szerint a templomot 
Pántics János építész emelte. A templomon 1878-ig kétszer is 
kisebb-nagyobb javításokat, átalakításokat végeztek, 1813-ban és 
1838-ban. Aradszky szerint a görög-keleti egyház pacséri  papjai: 

Popovics Miklós, a kezdetektől 1775-ig (popa funge);
Csupity Pantelia, 1775–1813-ig;
Mijatovics József, 1813–1846-ig;
Iszákovics János, 1846–1874-ig; 
Aradszky Jakab, 1874-től.27

E kis kitérő után kanyarodjunk vissza az események további, 
időrendi taglalásához.

■■■  

 2 5 Mintha nemessé váltam 

vo lna,  an ny i r a  ke d ve s 

e z  n e ke m .

 2 6 D o k u  ko p i i  d o b i e m 

D e k r e t  z a  i m e, 

p i s a ć u te b i ,  d a  m e 

m e t n e š  u  n ov i n e:  da 

s a m M o s t a r sk i  i  i z 

b la g o s l ove n e ze m lj i c e 

E r c e g o v i n e:  o d a k l e 

s t a r i  m o i  p r ej u r i š e 

u  M a d ž a r sk u.  [M íg 

a  n é v  j óv á h a g y á s 

m á s o l a t á r a  v á r o k , 

í r o k  n e ke d,  te d d b e a z 

ú j s á g b a:  h o g y m o s t a r i 

v a g yo k ,  H e r c e g ov i n a 

á l d o t t  f ö l d e c s -

kéj é r ő l:  a h o n n a n 

e l e i m M a g y a r o r s z á g r a 

f u t o t t a k .]

 2 7 B á c s- B o d ro g h,  1878 . 

f e b r.  1.  38 – 47.



■■■ Régvolt időktől napjainkig ■ 33 ■

1780-ban a pacsériak arról panaszkodnak, hogy súlyosan  nyo -
masztja őket a katonatartási kötelezettségekből eredő terhek vi se -
lése. Ez a kötelezettség egyébként abból állt, hogy az eltartásra ki-
osztott katonának minden napra kenyeret és húst kellett biztosítani, 
a lovának pedig elegendő szénát, szalmát és zabot. Előadják, hogy 
két katona tartási kötelezettségét a bajai regimentben már eddig 
is állják, a faluban is ellátnak hármat, így a szabadkai regimenthez 
tartozó kettő ellátása alól mentességet kérnek. Kérésüket azzal 
indokolják, hogy ők maguk is szűkölködnek és nélkülöznek.28

Hogy a nélkülözésre, szűkölködésre való hivatkozás nem csak 
kibúvó akar lenni, kiderül abból az elismervényből is, amelyet a falu 
bírája és jobbágyai írtak alá 1780. március 28-án a bajai illetőségű 
ifj abb Horvát József kereskedő részére. Eszerint a pacsériak a vár-
megye jóvoltából 257 pozsonyi mérő zabot vehettek át az említett 
kereskedőtől. A kereskedő a zab mérőjét 50 krajcárral számította, és 
ellenértékét, a 214 forint 16 krajcárt már 1780. április 8-án föl is vet-
te a vármegye pénztárából. A pénz átvételét nyugtával ismerte el.29

Ugyanebben az évben, 1780. február 26-án Pacséron urbáriális 
összeírást tartottak. Összeírták, ki mivel rendelkezik, kinek mi 
a terhe, illetve, hogy a földesuraság részéről történt-e valakivel 
szemben valamiféle szabálytalanság, visszaélés. Ez utóbbira nézve 
a falu elöljárói, Petar Zsizsity bíró és az esküdtek egybehangzóan 
azt nyilatkozták, hogy semmi ilyen nem történt.30 

Az időjárás sem mindig kedvezett. 1783/84 tele például olyan 
hosszú és kemény volt, hogy 1784. május 4-ei átiratukban a fölöttes 
szervek is aggódva érdeklődtek az őszi vetések állapotáról, illetve 
a tavaszi munkálatok végzési lehetőségeiről.31

De az iskolába járással, illetve a pacséri szerb iskolaépülettel 
sem volt minden rendben. A helytartótanács ugyanis 1785 tavaszán 
ellenőriztette a szerb oktatás mikéntjét, és megállapította, hogy 
Bács vármegye egyes szerb iskoláiban a tanulók nem látogatják 
rendszeresen a tanítást, hogy az iskoláknak nincs elegendő fűtő-
anyaguk, hogy az iskolaépületek állapota – többek között a pacséri 
iskoláé is – igen kifogásolható. Egyúttal értesíti az érdekelteket, 
hogy Mrazovics kerületi igazgató tudta és beleegyezése nélkül 
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egyetlen új tanítót se vehetnek fel, illetve egyetlen szolgálatban 
lévőt se bocsáthatnak el.32

A JÁSZKUN KIR AJZÁS

Bácska a rendkívül jó mezőgazdasági adottságaival azonban még 
ezek után is várta a szorgos, dolgos mezőgazdasági munkáskeze-
ket. Így II. József, aki már uralkodása kezdete előtt foglalkozott 
a betelepítéssel, 1782. szeptember 22-én új telepítési pátenst 
bocsátott ki. Összeíratta a birtokokon lévő üres, telepítésre al-
kalmas telkeket, amelynek figyelembe vételével aztán az ügyek 
intézésére létrehozott telepítésügyi osztály intézte, irányította 
a betelepítéseket, osztotta szét a művelésre váró szántókat és 
állattartásra alkalmas legelőket, réteket.

Tervbe vették a pacséri határ további betelepítését is. Utasították  
Quits Antal kamarai mérnököt, hogy a zombori lakosok által bérelt 
pusztából a már korábban szerb telepesek részére kimért 40 szesszió 
mellé újabb 50 szessziót parcellázzon ki. A földmérés után a zom-
bori adminisztráció 1784. augusztus 20-án felterjesztést nyújtott 
be a magyar kamarához, hogy a 90 szesszión 180 féltelkes német 
családot lehetne elhelyezni azzal, hogy a már ott lévő szerbeket a 
szomszédos kamarai telepek megürült telkeire költöztetnék át.33

Az adminisztráció Pacsért azoknak a német katolikus csalá-
doknak szánta, akiknek Torzsán már nem jutott hely. Utasította 
is Kiss József vezetőmérnököt, hogy a Quits által megkezdett 
felmérést folytassa, s ha Quits nem végezhetné, úgy a kész vázla-
tokat adja át Szilágyi Mihály mérnökgyakornoknak, s először is a 
130 ház helyét jelölje ki. Ügyeljenek arra – szól tovább az utasítás 
–, hogy a házsorok ne nyúljanak el túlságos hosszan a völgyben, 
inkább a lejtőn, mindkét oldalon völgybe lefutó házsorokat kell 
kijelölni. A kutakat a völgyben ásassa, s fent a Telecskán csak 
annyit, amennyi elkerülhetetlenül szükséges. Inkább a völggyel 
párhuzamosan futó házsorok közt hagyjanak lejáró közöket, 
hogy a fentebb lakók kerülő nélkül juthassanak le a kúthoz. A 
külterületeket is méresse fel, s félszessziónként barázdákkal je-
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löltesse meg, hogy a telepesek megérkezésekor késedelem nélkül 
át lehessen nekik adni.34

Mivel az építkezéshez szükséges téglát a helyszínen kellett ki-
égetni, az utasítás arra is kitért, hogy az égetéshez szükséges szalmát 
Bartal zombori intéző Zombor városától szerezze be, továbbá gon-
doskodjék a tetőfedéshez szükséges nád és sás megvásárlásáról is. 
Egyúttal kéri a kamarától Schuster Ferenc kerényi ispán építkezési 
felügyelővé való kinevezését.35

A Pacsérra vonatkozó előkészületek azonban nem valósultak 
meg. Ürményi Mihály zombori kamarai adminisztrátor és Kiss 
József vezetőmérnök helyszíni szemléje következtében az admi-
nisztráció 1785. február 28-án úgy határozott, hogy több okból 
kénytelen a pacséri német telepítést elejteni, s akiket ideszántak, 
azokat a Verbászon üresen maradt telkeken helyezik el. Az okok 
között megemlíti, hogy az egyetlen völgy olyan keskeny, hogy ott a 
tervbe vett összes házat elhelyezni nem lehet, a Telecskára viszont 
a házakat fölvinni nem ajánlatos, mert ott nagyon ki lennének téve 
a szélviharoknak. Fönt a kutak ásása is nehéz munka lenne, mivel 
a víz 17 öl mélységben érhető el. Kizáró ok továbbá az is, hogy a 
pacséri földek a Telecskán vannak és kevésbé termékenyek, mint 
a Telecska alattiak, megmunkálásuk viszont sokkal nehezebb. De 
fi gyelembe kell venni azt is, hogy a már ott lévő szerbek inkább 
megváltanák a szessziók egy részét az úrbéri telkekkel együtt, és 
vállalják, hogy egy éven belül betelepítik újabb szerb telepesekkel, 
csak ne kelljen más népekkel osztozkodniuk.36

A terv megváltoztatását az adminisztráció 1785. április 30-án 
jelentette a kamarának. A szerbek tervét – hogy egy éven belül Pa-
csért betelepítik szerb lakosokkal – a kamara nem utasította el, de 
május 17-ei átiratában azt válaszolta, ha vállalásukat egy éven belül 
nem valósítják meg, akkor a pacséri pusztát német bevándorlók 
elhelyezésére kell fordítani.37

Pacsér betelepítésének azonban egészen új fordulatot adott 
1785 tavaszán a jászkunsági lakosok felbuzdulása, hogy a kun he-
gyesiek példáját követve ők is szerencsét próbálnának Bácskában. 
Szándékukat a zombori adminisztráció nemcsak helyeselte, de 
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szorgalmazta is, és május 21-én azt javasolta a kamarának, hogy 
a két pusztát, a pacsérit és az ómoravicit engedjék át a jászkun-
ságiaknak. A kamara egy kis ideig még ragaszkodott az eredeti 
elképzeléséhez, hogy németeket telepítsenek a két pusztára, de 
végül is elállt a szándékától, és beleegyezett, hogy mindkét pusztát 
a jászkunsági református magyarok újabb csapata kapja meg.38

Magyar őseink betelepülését, azaz a jászkunsági református 
vallású magyar lakosok szervezett idejövetelét, bácskai kirajzását 
II. József föntebb már említett telepítési rendelete, valamint a 
telepítési rendeletnél egy évvel korábban kibocsátott türelmi 
rendelet tette lehetővé. A türelmi rendelet előtt ugyanis kincstári 
uradalmakba csak katolikus vallású (és elsősorban német nemze-
tiségű) lakosok betelepülése volt lehetséges.  

A sorsukkal és jövőbeli kilátásaikkal elégedetlenkedő jászkun 
őseink 1784 tavaszán értesültek a Bácskába való költözés lehe-
tőségéről. Szervezkedni kezdtek. Először a kunhegyesiek, majd 
példájukon felbuzdulva a karcagiak, kunmadarasiak, jászkisériek 
és a kisújszállásiak. Kérésükkel Bécsbe, a királyi szék elé mentek, 
ahol meghallgatásra találtak. Attól kezdve az események gyors 
fordulatot vettek. 1785 tavaszán, áprilisban Válovits György 
illetékes kamarai jószágigazgatót Zomborban küldöttség kereste 
fel, és átadta neki a kivándorolni szándékozók névjegyzékét. A 
jászkunok szándéka a zombori adminisztráció által is megértésre és 
támogatásra talált. A küldöttség tehát kedvező hírekkel térhetett 
haza. Tétlenkedésre azonban nem volt idő, hisz ügyüket a budai 
kamara előtt is intézni kellett. Újabb kilenctagú küldöttséget 
választottak, amelynek Kisújszállásról Tóth István, Oross Ferenc 
és Szilágyi János, Karcagról Mutsi Dávid, Dobozi István és Bézi 
János, Kunmadarasról Dajka István és Nagy János, Jászkisérről 
pedig Virág Mihály voltak a tagjai. A küldöttség vezetője és szó-
szólója Tóth István, akinek buzgóságáért új lakóhelyükön örökös 
jegyzőséget ígértek a kitelepülni szándékozók. 

A küldöttek június 22-én terjesztették elő kérelmüket:  
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" hogy a pacséri pusztán lakó és ó (görögkeleti) valláson 
lévők onnan elmenjenek, 

" hogy református vallásukat szabadon gyakorolhassák, 
" akkora határt, hogy mindenkinek jusson legalább egy 

teleknyi föld,
" hogy a robotot pénzben megválthassák, és dézsmaként 

nyolcadot fizessenek, 
" hogy házépítéshez pénzbeli segélyben és anyagi támo-

gatásban részesüljönek,
" hogy a regálékat megválthassák és végül,
" hogy kenyérnek és vetőmagnak való gabonát az új fejé-

ben kapjanak, valamint
" hogy a már Pacséron letelepült szerbek házait illendő 

áron megválthassák. 

Kiderül mindez a Magyar Királyi Helytartótanács átiratából,39 
amelyet 1786. február 14-ei keltezéssel küldött a Jászberényben 
székelő jászkun főkapitánynak.

Az átirat egykori magyar fordítása (helyesírásában egy kicsit 
a maihoz szelídítve):

Nemzetes Uram!
Azok a’ lakosok, a’kik elhagyván a’ Jászok és Kunok Districtusába 
való mostani lakásoknak helyét, Pacséri és Omorovicza Cameralis 
Pusztákra lakni menni igyekeznek, e következendő feltételeknek 
punctumait adták bé a’ F. Királyi Helytartó Tanácsnak

 I.  Hogy azon ó valláson lévő lakosok a’kik a’ pacséri pusztán 
laknak onnan elmenjenek, és házaikat becsű szerint való 
árra letétele után ezen instansoknak által adják.

 II.  Hogy megengedvén a’ vallásnak szabad gyakorlását, a’ prédi-
kátoroknak, és más ekklesiai szolgáknak a’ megkívántatók ki-
rendeltessenek. Templomnak pedig és parochialis házaknak 
való hely, és az épületre szükséges materiálék adattassanak.
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 III.  Olyan nagyságú határ engedtessen nékiek, hogy mindenik-
nek egy egy Colonicalis Sessio jusson belőle, ugy a’   Com  -
munitásnak is a’ közönséges szükségei kipótolására. Sző-
lőföldnek, barmaik legelésére és temetőhelynek való is 
szakasztathasson ki belőle.  

 IV.  A’ rabottát 6~hat Xron megválthassák, a’ kilencedik és a 
tizedik dézsma helyett nyolcadikat adhassanak. Továbbá

 V. et VI.   Hogy a’ Ház Épitésében, mind kész pénzel, mind az épület-
hez meg kívántató eszközökkel segíttessenek.     

 VII.  Hogy az Uraságot illető közönséges jövedelembéli haszon 
magoknak az instánsoknak, és azok maradékainak minden 
más egyéb idegen subarendatorokat kirekesztvén bizonyos 
Contractus mellett adattasson ki. Hasonlóképpen a’ királyt 
illető haszon, ide értvén a’ csapszékbéli hasznot addig az ide-
ig, a’ meddig a’ földesuraság szokta a’ bort méretni nékiek 
engedtessen. És utoljára

 VIII.  Kenyérnek és vetni való Életet új fejébe nékiek a’ földes-
uraság adasson.

Ezen kívánságokat a’ fentírt lakosoknak bőven meghányván-vet-
vén, a’ F. Klyi Hely-tartó Tanács ezekre ezeket végezte. Még pedig 
az instanciának

1-ső punctumára 
  Mivel azok a’ pacséri pusztán lévő ó valláson való lakosok 

ott a’ Magyar Királyi Kamarának parancsolatjából te le ped-
te nek meg: következésképpen nem lehet őket onnan   erővel 
kihajtani. Azért az instánsok lássák, ’s nékik megenged te-
tik, hogy azon ó valláson lévő lakosokat atyafi ságos egye-
zésből reá vegyék arra, hogy onnan lakásokat változtassák.

A’ II-dikra 
  Semmi akadály nincsen abban hogy nékiek vallások sza-

bad gyakorlása meg ne engedtessen, és templomnak, ’s más 
ahhoz tartozó épületeknek való hely ne adattasson. Fun-
dus mindazonáltal csak a’ predikátornak, és a’ mesternek 
adatik, a’ több dominiumoknak példájok szerént.
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A’ III-dikra 
  A’ Sessio kinek-kinek tehetségéhez képest fog adattatni. 

Pascum pedig, temetőhely, sőt szőlőnek való föld is nékiek 
engedtetik ugy mindazonáltal, hogy megöröködvén a’ 
szőlő, urbarium alá fog vettetni, sem a’ fél esztendeig való 
borméretés meg nem engedtetik.

A’ IV-dikre 
  A’ robottának megváltása, úgy a’ mint kérték az instan-

sok nak megengedtetik, hanem ha a’ szabadság esztendei-
nek eltelése után az ő dolgaiknak környülállási, és állapot-
jok  másképpen kívánnák, továbbá az is meg engedtetik, 
hogy ezen Bács Dist ric tusában való szokás szerént a’ kilen-
cedik és tize dik dézsma helyett hetedik dézsmát adjanak.

Az V-dikre és VI-dikra  
  Őfelsége által ezen országból a’ kamerális jószágokba új 

lakosul menőknek a’ házépítésre való 18 forintnál, kenyér-
nek, vetni való búzánál egyéb nem rendeltetvén, ennél 
egyéb jótétemény vagy haszonvétel az instansoknak nem 
engedtethetik.

A’ VII-dikre 
  Nem adatik meg azon kérések az instánsoknak, hogy örö-

kösön kiarendálhatnák a’ királyt és a’ földesuraságot ille-
tő benefi ciumokat; mivel az a’ földesuraság jövedelmének 
nagy csonkulása lenne: és nem lehet az instánsokkal más-
képpen bánni; hanem vagy a’ kiadatott urbarium szerént, 
vagy a’ szokás szerént, a’ mint a’ robottát megváltják.

A’ VIII-dikra 
  Már azeránt tudósíttatott a’ Zombori Dominium ad mi-

nist ratora, hogy a’ Báts Districtusba új lakosul menők elő-
re kenyérnek és vetni való élet adasson.

A levél záradéka:

Ezekre nézve titulált Uraságodnak mind a’ fentírott lakosok instan-
tiájának rövid értelme, mind a’ F.Klyi Helytartó Tanácsnak azon 
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instantiára lett teljes maga meghatározása és végzése megküldetik 
avégre, hogy mindjárt maga eleibe hívatván az instánsok közül az 
érdemesebbeket, azoknak rendről rendre, és érthetően ezen végezést 
elméjekre adja, ’s egyszersmind megtiltsa, hogy tovább való instan-
tiájokkal, mely miatt mind az időt töltik, mind a’ gazdaságok hát-
ramaradást szenved, ide ne folyamodjanak, Jósef-napig, a’ mikorra 
tudniillik az ő költözéseknek ideje rendeltetett őket csendességben 
tartani igyekezzen.

A kissé körülményesen fogalmazó XVIII. századvégi jogász-
nyelv nehézkességét feloldva, a végleges választ, kiemelve a lényeget 
összefoglaljuk:

" a már ott levőket nem lehet erővel eltávolítani;
" a szabad vallásgyakorlásnak nincs semmi akadálya; 

templomnak, paplaknak terület, a lelkésznek egész, a 
tanítónak pedig fél telek jár;

" művelhető földterület kinek-kinek a vagyoni erejéhez 
mérten adandó, legelő, temető és szőlőföld is biztosítandó;

" a robot pénzben való megváltását engedélyezik, a dézs-
ma pedig a termés hetede lesz;

" házépítésre 18 Ft-ot kapnak, továbbá a kenyérnek valamint 
a vetőmagnak szükséges gabonakölcsönt is megkapják;

" az urasági jogok megváltását nem engedélyezik. 

A jászkun főkapitány a hírt egy hónappal később, március 
14-én közölte az érdekeltek képviselőivel Jászberényben, miután 
március 13-ára mindegyik helységből négy-négy értelmesebb em-
bert Jászberénybe rendelt, majd másnap részletesen elmagyarázva 
közölte velük mindazt, amit elköltözésükkel kapcsolatosan tudni-
uk kellett, és lelkükre kötötte, hogy otthon mindenről pontosan 
tájékoztassák az érdekelteket.

De ekkor már mindenhol javában folyt a készülődés. Nagy volt a 
sürgés-forgás, a lótás-futás, a mindent apróra megvitató tanácskozás, 
a lázas álmokat, vágyakat, reményeket magukba foglaló tervezgetés. 
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Nem volt ház, hol ne tárgyaltak, tanácskoztak volna. A távozni 
készülők eladták ingatlanaikat, sok esetben elkótyavetyélték fölös-
nek vélt ingóságaikat, és rendezték adósságaikat. A kisújszállásiak 
elindulásuk előtt tenyészállatokat kértek a városi tanácstól: „Patsírra 
költözendő szegínysíg közönségesen azon instálnak, hogy egypár 
csődört és ugyanannyi bikát adjon a nemes tanács nékiek.” 40 A 
tanács a kérésnek eleget tett, és egy csődört és egy bikát utalt ki 
az áttelepülőknek. Az egyház sem akarta üres kézzel elengedni 
őket. Egy kisharangot és úrvacsorai edényeket: egy cinkannát, egy 
cintálat, tányért és egy arannyal futtatott rézkelyhet ajándékozott 
a távozóknak. A kanna felirata: „1772. Privilegizált Nagy Kun Kis-
Újszállás Reform. Sz. Ekklésia készittette”. A pacséri egyház a mai 
napig különös becsben tartja, és őrzi ezeket az edényeket.

Miután mindent elrendeztek, az útra keléshez szükséges út-
levélért folyamodtak. Azt is megkapták. Az egyazon helységből 
indulók nevük felsorolásával közös útlevelet. (A kisújszállásiakét 
föntebb már láthattuk.) Végre indulhattak! Persze nem mind 
együtt és egyszerre, hanem csoportokba rendeződve és csopor-
tonként más-más időben.

Ünnepélyes búcsúztatásukról ugyan nem tudunk, de föltéte-
lezzük, hogy az indulás előtt érzékeny búcsút vettek hátramaradt 
rokonaiktól, ismerőseiktől, addigi lakóhelyüktől. A kitelepülők el-
távozását Györff y István Nagykunsági krónika című munkájának 
felejthetetlen sorai őrzik. A Pacsérra készülődő kisújszállásiakról 
ezt írja: 

„Kisújszállást az emigránsok 1786. ápr. 12-én hagyták el.41 Szem 
nem maradt szárazon itt sem, amikor búcsúztak. Hisz senki sem 
ment úgy el, hogy valaki hozzátartozóját itt ne hagyta volna!” 

A kiköltözők írásban búcsúztak. Oross Ferenc írta a levelet, 
amelyet a távozásuk utáni tizedik napon tartott tanácsülésen 
olvastak fel:
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Nemzetes bíró uram! s becsületes nemes tanács!

Közrégi igaz mondás: Az háládatlan embernél nincs nagyobb tereh 
a föld hátán, mely mondásnak igazságát, mivel világos igaz, nemis 
szükség hosszasan mutogatnom. Negyvenhat esztendeje, mióta ezen 
közönséges társaságnak tagjává lettem; megesmérem, melynek jótéte-
ményeit az idő alatt tapasztaltam. Azért is nem akarván magamat a 
háládatlan s haszontalan földnek terhei közül valónak lenni, minek-
után na Bács érre szándékozom elindulni, az idén odamenendő nép-
pel együtt háládatlan nem akarok a nemes tanácstól elmenni…

Ezután bocsánatot kér, ha netalán vétett vagy vétkezett volna 
a nemes tanács ellen, és áldást, virágzást kér szülővárosára. A ta-
nács reagálása:

Ezen búcsúzó levél a nemzetes tanács előtt felolvastatott, kedvesen 
vétetett. Az egész elment községnek búcsúzása és elindulásoknak s 
tőlünk való megváltásoknak örök emlékezetére azon búcsúzó levél 
archívumba tétetett.

Tóth János versben búcsúzott:

Negyvenöt esztendő miolta itt laktam
Sok útazásokban kelmetekkel voltam
Hidegen melegen gyakorta szenvedtem
Hogyha hibáztam, bocsássák meg nekem.

A MEGÉR KEZÉS ÉS AZ ÚJ HELYEN VALÓ 
MEGÜLÉS

Az út hosszú és  bizonyára fáradságos is volt, viszont a remény 
biztatta, sarkallta őket, és április végén, esetleg május elsején vagy 
másodikán meg is érkeztek, május 12-én pedig már egy korábbi 
felmérés alapján készült térképre is rávezették beiktatásukat. 
De nemcsak beiktatták őket, hanem még azon melegében a ha-
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tárt Quits Antal kamarális inzsellér úr, esküdt földmérő Szalai 
István in zsel lérségbeli coadjuktor úrnak segédletével újramérte, 
egyúttal az érdekeltek birtokrészét pontosan kijelölte, a találta-
kat térképre vitte, és összeállította az első pacséri telekkönyvet: 
Grund=Buch an neu angelegten cameral Ortschaft PACSIR, anno 
1786. den 22-ten Junÿ, vagyis: 1786. június 22. 

A hitelesítésre kinevezett hivatalos bizottság, melynek tagjai 
gróf Balucanti alhadnagy, mérnök, Horváth Mihály Bács megyei 
alszolgabíró és Kováts György Bács megyei esküdt azonban csak 
december 20-án szállt ki a helyszínre, hogy a felülvizsgálatot 
megejtse, azaz ellenőrző méréseket végezzen, és az új jobbágyokat 
telkeikbe bevezesse. A tapasztaltakat írásos formában is rögzítet-
ték.  Ebből, illetve ennek a pacséri református egyház levéltárában 
őrzött egykori fordításából (a helyesírási hibák kiigazításával)
idézem a következőket: 

„Mi jelen Úrbéri Tabellát, melyet esküdt földmérő Qvits Antal úr 
előlegesen elkészített, a fentnevezett jobbágyoknak nemcsak átol-
vastuk, és anyanyelvükön megmagyaráztuk, hanem az úrbéri telkek 
illetőségét, úgymint: szántóföldeket és kaszálókat megvizsgáltuk, és 
azokban több ízben kísérleteket tettünk, és azokba a jobbágyokat, 
kik azokat teljes megelégedéssel elfogadták, bevezettük, és minden 
egyénnek birtokát a helyszínen kijelöltük. Ezen felül a közlegelőt 
megvizsgálván, azt az ugaron kívül, az egész határnak harmadrészét 
téve, elegendőnek elismertük, és ekként ezen egész földmérői mun-
kálatot és Tabellát, a kegyes urbáriumnak és az úrbéri tárgyakban 
keletkezett kegyelmes Resolutioknak megfelelőnek tapasztalván 
hitelesítettük… Pacséron, 1786-ik évi Decemb. 20-án. Horváth Mi-
hály Tettes Bács vármegye alszolgabírája, Kováts György ugyanazon 
Ns. Megye Esküdtje”

Az Originalis Mappanak magyarra lefordítása Pacsér helység 
igen értékes leírását is tartalmazza (a helyesírási hibákat kijavítva).
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„Ezen falunak messzire tartó terenumja, azaz földjei vannak kimérve 
és kiszabva. Ugyanezen falu Telecska nevezetű (amint a mappában 
olvasni lehet) hegyen van építve, és ennek majd a közepén találta-
tik egy mély völgy, és így az új falu mindjárt az ó falu mellé vagyon 
helyeztetve, és mivelhogy mind a Bátséri, mind az Omorovitzai fa-
lunak terenumja, földjei egyformájú qualitasban, azaz minőségben 
vagynak, az egész határ 4 klasszisba számláltatik, avagy számlálta-
tott. Minden sessio földhöz 38 hold (szántó) és 22 hold kaszálórét 
vagyon kiszabva, minden hold pedig – akár a szántóföldekre, akár a 
rétekre nézve – 1200 quadrátöleket foglal magában.

A régi lakosokon kívül – nem viniált görög anyaszentegyházhoz 
tartozó rátzok – mint egy 245 familiából álló magyarság vagyon be-
népesítve, vagyis akik Magyarországból ide származván Helvetika 
Eclésiának vallásához tartoznak. Ezen nép a földmívelésnek és mar-
hatartásnak kedvéért jöttek Magyarországból eme földre.

Az új falu különösen vagyon a régi falutól elosztva, úgyhogy a 
házak reguláris rend szerént azonnal építve valának. Az Öreg és az 
Országút a mondott mély völgyön végig megyen, a többi utcák pe-
dig annak módja és az inzsellérbeli tudománynak kimérése szerént 
vagynak.

A terenum, avagy szántóföldek 3 kalkatúrába vannak kimérve, 
úgymint

az első kalkatura ó ugarföld Mária Tereziapol felé,
a 2-dik kalkatura őszi vetésnek Omorovitza felé,
a 3-ik kalkatura tavaszi vetések alá Bajmok felé vagynak kimérve, 

kiszabva.
Mindenik ezen 3 részre van olyan hely is, ahol kút ásattassék és 

csináltassék. A rétek vagy kaszálóhelyek az őszi és tavaszi vetések alá 
kimért és kirendelt kalkaturáknak háta megett, az új jobbágyaknak 
kívánságok szerént, egy egész darabba vannak a szőlők. Fekszenek 
ugyan partos helyen, de mégis a termése nem igen fáin qualitású, 
ugyanazért leginkább a benne munkálkodó jobbágyok a magok 
házaikban szokták elkölteni. A szőlőnek mennyisége a falu körül 
vagyon úgy mindazonáltal, hogy mindenik kalkaturához való al-
kalmatos menetel lehessen. Ezenkívül a Tolvaj kocsmához is vagyon 
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kiszabva legelőnek. Minden utaknak pedig, melyek a szántóföldek 
között és a kaszáló rétek között kimérve vannak, 10 öl szélességű-
nek, azon útnak pedig, amely a Tolvaj kocsmához vezet 12 öl széles-
ségűnek kelletik lenni.”

Számszerűsítve a zombori királyi uradalomhoz tartozó Pacsér 
helység határának nagyságát az 1786-ban végzett fölmérések alap-
ján a helység belterülete

ó és új faluval együtt  309  hold és 800 négyszögöl;

a határ
 szántóföld összesen 7414  hold és 600 négyszögöl,
 kaszáló  4333  hold és 600 négyszögöl,
 közlegelő  5175  hold és 100 négyszögöl, 
 szőlő  253  hold és 300 négyszögöl, 

P a c s é r  t é r k é p e  a z 
178 6 .  é v i  f e l m é r é s 
a l a p j á n
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 kutakra  8  hold,
 a Tolvajoson levő csárda 
 körüli legelőre  55  hold és 800 négyszögöl,
 közutakra  144  hold és 700 négyszögöl,
 dűlőutakra  282  hold, 
 tartalékolt terület  21  hold és 600 négyszögöl.

Pacsér helység bel- és külterülete a Quits Antal hites földmérő 
és segítőtársa, Szalay István által végzett fölmérés alapján 1786-ban 
összesen tehát 17997 hold és 900 négyszögöl volt, holdját 1200 
négyszögöllel számolván.

Ebből a gazdálkodásra szánt 197¾ szesszió negyed (¼), fél (½), 
háromnegyed (¾), egész (1), ötnegyed (1¼) és másfél (1½) telek 
nagyságban került kiosztásra. A szesszió, azaz a telek nagysága 
38 hold szántó és 22 hold kaszáló volt. Összesen tehát 60 hold. 

A belső telkek, azaz a porták egységesek voltak, mindegyik 
900 négyszögöl. Szélességük 15, hosszúságuk, azaz mélységük 
pedig 60 öl. 

Az 1786. június 22-én összeállított telekkönyv, pontosabban 
ennek fejléce német nyelven készült, de a nevek már magyar írás 
szerint kerültek a lapokra.42 A telekkönyv név szerint felsorolja, 
hogy kinek mekkora a portája, a szántója, a kaszálója, a szőleje. A 
telekkönyv első lapja, amely a szerb családok neveit tartalmazza 
csonka, a lap bal felső része hiányzik, így az első öt név talán örökre 
elveszett, a hatodiknál a szokásos névvégződés már olvasható, a 
hetediket már teljes bizonyossággal ki lehet következtetni, a nyol-
cadiktól kezdődően pedig már a vezetéknevek, a tizediktől pedig 
a teljes név is kiolvasható. A birtokolt telkek nagyságát feltűntető 
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rovat viszont ép maradt, így az teljes egészében hiánytalan. A ma-
gyar lakosok esetében korábbi összeírások és a pacséri református 
egyház levéltárában őrzött egyéni útlevelek alapján azt is meg 
lehetett állapítani, hogy ki honnan érkezett. Ezek összesítésével 
készült az alábbi kimutatás.

Pacsér lakosai 1786. június 22-én
Sor-
és ház- Név [mai írás szerint]  A telek  Származási hely
szám         nagyság

 1.  [lapsérülés miatt nincs adat]  1½ 
 2. [lapsérülés miatt nincs adat]  ½ 
 3. [lapsérülés miatt nincs adat]  1 
 4. [lapsérülés miatt nincs adat]  2 
 5. [lapsérülés miatt nincs adat]  ½
 6. …ity  1½ 
 7. ….askality [Vlaskality = Vlaškalić]    1½ 
 8. Micsity [Micić]       ½ 
 9. …or Micsity […or Micić]  ½ 
 10. Tanaszko Doity [Tanasko Doić]  ¼ 
 11. Sztojsa Tátity [Stojša Tatić]  1 
 12. Ilia Punasev [Ilija Punašev]  ¼ 
 13. Tanaszko Szedlarov [Tanasko Sedlarov/Sedlar] ½
 14. Pavao Nagyvinszki [Pavle Nađvinski] ½
 15. Jovan Miatov [Jovan Mijatov]  ½ 
 16. Andria Hadnagyev [Andrija Hadnađev/Hadnađ] 
 17. Gyuka Mataruski [Đuka Mataruški/Mataruga] ½  
 18. Petar Miatov [Petar Mijatov]      ¼ 
 19. Sztanko Kolárity [Stanko Kolarić] ½ 
 20. Mihajlo  Csobán [Mihajlo Čoban] ½  
 21. Toma Miatov [Toma Mijatov]   1  
 22. Jovan Czernicza [Jovan Csernica/Cernica]   ¾ 
 23. Popa funge et Filius Timoth Popovics 2 Mosztár környékéről
 24. Trifun Szedlarov [Trifun Sedlarov/Sedlar] 2 
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 25. Axentia  Szarcsanszki [Aksentije Šaršanski] ½ 
 26. Maxim Szarcsanszki [Maksim Šaršanski] ½ 
 27. Dmitar Milankov [Dmitar Milankov] 1  
 28. Riszta  Milánkov [Rista Milankov] ¼  
 29. Petar Sztojsity [Petar Stojšić]  2 
 30. Paja Ninkov [Paja Ninkov]                             1 
 31. Tyira Ninkov  [Ćira Ninkov]                             1 
 32. Philipp Ninkov [Filip Ninkov]                            ½       
 33. Nesztor Ninkov [Nestor Ninkov]               ½ 
 34. Avram Jurisity [Avram Jurišić]   ½  
 35.  Gligoria Ikrasev [Gligorije Ikrašev/Ikraš] 2 
 36. Jefta Tyosin [Jefta Ćošin/ Ćosić]  1 
 37. Petar Zsisity  [Petar Žižić]  1 
 38. Todor Pavlovity [Todor Pavlović] 1½ 
 39. Gyuka Tyosin [Đuka Ćošin/Ćosić]              ½ 
 40. Tadia Kevin [Tadija Kevin]                ½ 
 41. Petar Siák [Petar Šijak/Šijačić]  ½   
 42. Tyira Sztojanov  [Ćira Stojanov]  ½ 
 43. Petar Bugarszki [Petar Bugarski]                          ½ 
 44. Vasza Rákity [Vasa Rakić]  1 
 45. Vasza Sztojadanov [Vasa Stojadanov/Stojadinov] 1½ 
 46. Gligoria Szucsity [Gligorije Sučić] 1½ 
 47. Bajusz Mihály   1 Törökszentmiklós
 48. Varga Mihály  ½ Kisújszállás
 49. Jánosi Sebestyén                                     1 Kisújszállás
 50. Szél Istvány [Szél István]  1 Kisújszállás
 51. Bárdi Istvány [Bárdi István]  1 Kisújszállás
 52. V. Szabo János  [V. Szabó János]  ¾ Kisújszállás
 53. Monori Mihály  ½ Kisújszállás
 54. Tuba Ferencz [Tuba Ferenc]  ½ Kisújszállás
 55. Oros János  1 Kisújszállás
 56. Nagy Mihály  ½ Kisújszállás
 57. Gombás Istvány [Gombás István]  ½ Kisújszállás
 58. Nagy Miklós András  1 Kisújszállás
 59. Balla János  ¼ Kisújszállás
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 60. Dobozi Szűcs  Mihály  ½ Kisújszállás
 61. Derzsi Kis  Mihály  1 Kisújszállás
 62. Palágyi Ferencz  [Palágyi Ferenc] 1 Kisújszállás
 63. Fási Kis  György  1 Törökszentmiklós
 64. Fási János            1 Törökszentmiklós
 65. Ködmön Mihály  1 Kisújszállás
 66. Mihályi  János  ½ Kisújszállás
 67. Kása Nagy  András  1 Kisújszállás
 68. Kovács Pál  Istvány [Kovács Pál István] ¼ Kisújszállás
 69. Búnyi András  ¼ Kisújszállás
 70. Szeles Mihály  ½ Törökszentmiklós
 71. Szép György  1 Törökszentmiklós
 72. Szilágyi Miklós  1 Kisújszállás
 73. Toth Dávid [Tóth Dávid]  – Kisújszállás
 74. Noszko János [Noszkó János]  ¼ Kisújszállás
 75. Oros Istvány [Oros István]  ¼ Kisújszállás
 76. Varga Istvány [Varga István]  1 Kisújszállás
 77. Cs Toth  Pál [Cs. Tóth Pál]                                   ½ Kisújszállás
 78. Oros Istvány [Oros István]  1 Kisújszállás
 79. Pardi Istvány [Pardi István]  ½ Kisújszállás
 80. Öreg Kuli János  ½ Kisújszállás
 81. Oross Mihály  ½ Kisújszállás
 82. Dajka Pál  ¼ Kisújszállás
 83. Soos Mihály [Sós/Soós Mihály]                              ½ Kisújszállás
 84. Abri János [Ábri János]  ¾ Kisújszállás
 85. Rácz Mihály  1 Kisújszállás
 86. Kolosi Ferencz [Kolozsi Ferenc]  ½ Kisújszállás
 87. K. Kis Mihály  ¼ Kisújszállás
 88. Kovacs György [Kovács György]  1 Kisújszállás
 89. Ratkai Sámuel  ½       Mezőtúr
 90. Szegő János  ¾      Kisújszállás 
 91. Biró Istvány [Bíró István]  1¼ Kisújszállás
 92. Toth Istvány Notar [Tóth István, jegyző] 1 Kisújszállás
 93. Öreg Juhász Molnár Istvány
  [öreg juhász Molnár István]  1 Kisújszállás

■■■  



■■■ Régvolt időktől napjainkig ■ 53 ■

 94. Cs Rosa János [Cs. Rózsa János]  1 Kisújszállás
 95. Rosa György [Rózsa György]  1½ Kisújszállás
 96. Simai Mihály  ½ Kisújszállás
 97. Nyári Pál  ½ Kisújszállás
 98. Szarka András  ½ Kisújszállás
 99. Bak Mihály  1 Kisújszállás
 100. D. Majlát Istvány [D. Majlát István]                         ½ Kisújszállás
 101. Jano András [ Janó András]                                ¼ Kisújszállás
 102. Feher Istvány [Fehér István]  ¾ Kisújszállás
 103. Tuba András  ½            Kisújszállás
 104. Posztos Ferencz [Posztós Ferenc]  ½ Kisújszállás
 105. Ifju Gara János [Ifjú Gara János]                              ¼ Kisújszállás
 106. Pardi Péter  ½ Kisújszállás
 107. Zsila Toth Pál [Zsila Tóth Pál]                    1 Kisújszállás
 108. Cs Kovács Istvány [Cs. Kovács István] ¾ Kisújszállás
 109. Búnyi Istvány [Búnyi István]                                          ¼ Kisújszállás
 110. Jonas Kis János [Jónás Kis János]                   1  Kisújszállás
 111. Csaÿ János [Csányi? János]                                 ¼ Kisújszállás
 112. Jano Gáspár [Janó Gáspár]  ½  Kisújszállás
 113. Hoszszu Istvány [Hosszú István]  ½ Kisújszállás
 114. Biro János [Bíró János]  1 Kisújszállás
 115. Török Péter  ½ Kisújszállás
 116. Öreg Molnár András  ¼ Kisújszállás
 117. Bekecsi Molnár Mihály  1 Kisújszállás
 118. Szilágyi György  1 Kisújszállás 
 119. Szabó Mihály  1                     
 120. Elekes Takács Istvány [Elekes Takács István] 1½ Kisújszállás
 121. Somogyi Mihály  1 Kisújszállás
 122. Molnár András Mihály  ½ Kisújszállás
 123. Ifju Varga András [Ifjú Varga András] ¼ Kisújszállás
 124. Borus János [Borús/Burúzs János] ¼ 
 125. Nemét Mihály [Német Mihály]  ½ Kisújszállás
 126. Német János  ½ Kisújszállás
 127. Öreg Daku Ferencz [Öreg Daku Ferenc] 1½ Kisújszállás
 128. Árva Mihály  ¼ Kisújszállás
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 129. H. Ráso Mihály [H. Rásó Mihály] ¼     [valószínűleg]
      Kisújszállás
 130. Csaÿ Istvány [Csányi? István]  1 Kisújszállás
 131. Csaÿ András [Csányi? András]                              ¼ Kisújszállás
 132. Borus Péter [Borús/Burúzs Péter]                              ½ Törökszentmiklós
 133. Szathmári Pál [Szatmári Pál]                            ½ Kisújszállás
 134. V. Nagy Istvány [V. Nagy István]                 ½ Kisújszállás
 135. Juhász Majlát Istvány  [ Juhász Majlát István] ¼ Kisújszállás
 136. Zöld Toot János [Zöld Tóth János] ½ Kisújszállás
 137. Balog Mihály  1 Kisújszállás
 138. Pasztor János [Pásztor János]  ½ 
 139. Pásztor György  1 Törökszentmiklós
 140. Döme Mihály  ¼ Kisújszállás
  141. Majlát János  ½ Kisújszállás
 142. Döme Péter  1 Kisújszállás
 143. Borsos János  1 Kisújszállás
 144. Csizi Istvány [Csízi/Csúzi István] ¾ Kisújszállás
 145. Kuli Istvány [Kuli István]  ½ Kisújszállás
 146. Török János  ¼ Kisújszállás
 147. Kurucz Istvány [Kurucz István]  1 Kisújszállás
 148. V. Szabo János  [V. Szabó János]  ¾ Kisújszállás
 149. Vég András  1 Kisújszállás
 150. Derzsi Kis Ferencz  [Derzsi Kis Ferenc] 1 
 151. Ifju Pásztor György [Ifjú Pásztor György] 1 Törökszentmiklós
 152. Bak Mihály   1  Kisújszállás
 153. Kolosi András [Kolozsi András]  1 Kisújszállás
 154. Farkas János  ½ Kisújszállás
 155. Majlát András  ¼ Kisújszállás
 156. Kiss János  ¼ Kisújszállás
 157. Pányi János  – Kisújszállás
 158. Nagy György  ¼ Kisújszállás
 159. Horváth Bálint  ¼ Kisújszállás
 160. Tollas Nagy János  ¼ Kisújszállás
 161. Kurucz Ferencz [Kurucz Ferenc]  – Kisújszállás
 162. Kiss  Mihály  ¼ Kisújszállás
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 163. Ács Ferencz[Ács Ferenc]  ¼ Kisújszállás
 164. Ifju Csizi Istvány [Ifjú Csízi/Csúzi István] ¼ Kisújszállás
 165. Öreg Istvány [Öreg István]  ½ Kisújszállás
 166. Toth János [Tóth János]  ½  Kisújszállás
 167. Mikola György  –
 168. Jano Péter [ Janó Péter]  ¼ Kisújszállás
 169. Berenyi Istvány [Berényi István]      –
 170. Jano Pál [ Janó Pál]  ¼ Kisújszállás
 171. Lenart Gergely [Lénárt Gergely]  ¼ Kisújszállás
 172. Molnár Mihály  ¼ Kisújszállás
 173. Balog András  ¼  Kisújszállás
 174. Borsos György  1 [valószínűleg] 
     Kisújszállás
 175. Ifjú Fási György  1 Törökszentmiklós
 176 .Hajdu Mihály [Hajdú Mihály]  ¼ Kisújszállás
 177. Szabo Istvány [Szabó István]  ¼ Kisújszállás
 178. Sas Demeter  1 
 179. Pábár Mihály [Pabár Mihály]  1 Túrkeve
 180. Ifjú Jósa Nagy Istvány [Ifjú Józsa Nagy István] 1 Túrkeve
 181. Bornemissza János  1 Túrkeve
 182. Fekete Istvány [Fekete István]  –
 183. Szemők János  ¼ 
 184. Gelei Mihály  ¼ 
 185. Balog Jánosné  ¼ Kisújszállás
 186. Panyi András [Pányi András]  ¼ Kisújszállás
 187. Bene János  ¼ Kisújszállás
 188. Ifju Toth János [Ifjú Tóth János]                               – Kisújszállás
 189. Jano Péter [ Janó Péter]  ¼ Kisújszállás                                                                                                            
 190. Nemét András [Német András]                                ¼ Kisújszállás
 191. Ábri András  ¾ Kisújszállás
 192. Olajos Toth Mihály [Olajos Tóth Mihály] ½ Mezőtúr
 193. Maÿ János [Máj János]  – 
 194. Janó Istvány [Janó István]  – 
 195. Harányi András  ¼ Kisújszállás
 196. Csizi Istvány [Csízi/Csúzi István] ¼ Túrkeve
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 197. Véeg András [Vég András]  ½ Túrkeve
 198. Német János  ½ Túrkeve
 199. Török János  ¼ Kisújszállás
 200. Szűcs Péter  ¼  Kisújszállás
 201. Léko Mártony [Lékó Márton]  ½ 
 202. Múzsa András  1 
 203. Majlát György  ¼ 
 204. Ujjvárosi Istvány [Újvárosi István] ¼ Kisújszállás
 205. Sárai András  ½ Szabadszállás
 206. Balla Mihály  ¾ Kisújszállás
 207. Molnár Istvány [Molnár István]                                ½ Kisújszállás
 208. Horváth Mátyás  ¾ Kisújszállás
 209. Göder János  ¼ Kisújszállás
 210. Asztalos Mihály  ¼ Kisújszállás
 211. Orto Mihály [Ortó Mihály]  ½ Kisújszállás
 212. Gál András  1 Kisújszállás
 213. Öreg Noszko János [Öreg Noszkó János] ½ Kisújszállás
 214. Gönczi Ferencz [Gönczi Ferenc]                             ½ Kisújszállás
 215. Öreg Bango Toth János [Öreg Bangó Tóth János]  ½ Kisújszállás
 216. Öreg Kurucz Ferencz  [Öreg Kurucz Ferenc] 1 Kisújszállás
 217. Oláh Gergely  ¾ Kisújszállás
 218. Kovács János  1 Kisújszállás
 219. Varga Bálint  1 Kisújszállás
 220. Biczo Jánosné [Biczó Jánosné]                              1 Kisújszállás
 221. B. Szabo Péter [B. Szabó Péter]                ¼ Kisújszállás
 222. Csaÿ Mihály [Csányi? Mihály]                            ¼ Kisújszállás
 223. Cs Daku Ferencz [Cs. Daku Ferenc] ½ Kisújszállás
 224. Gál Mihály  ½ Kisújszállás
 225. Katona Kása Mihály  ¼ Kisújszállás
 226. Eri Péter [Éri Péter]  1 Kisújszállás
 227. Rácz János  1 Kisújszállás
 228. Nagy János  1 Kisújszállás
 229. Szél Ferencz [Szél Ferenc]  1¼ Kisújszállás
 230. Öreg Garaj János [Öreg Garai János] ¾ Kisújszállás
 231. Kecze Istvány [Kecze István]                                1¼  Kisújszállás
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 232. K Nagy János  ½ Kisújszállás
 233. Balla Istvány [Balla István]                                 ½ Kisújszállás
 234. Szilágyi János  1½ Kisújszállás
 235. Csipő Istvány [Csípő István]  ¼ Kisújszállás
 236. Toth András [Tóth András]                                1¼  Kisújszállás
 237. Oross Ferencz [Oross Ferenc]                                 1½  Kisújszállás
 238. Balási János [Balázs? János]                                   1  Kisújszállás
 239. Levaÿ Ferencz [Lévai/Lévay Ferenc]    1 Kisújszállás
 240. Borus Mihály [Borús/Burúzs Mihály] 1¼ Törökszentmiklós
 241. Gál János  ½ Kisújszállás
 242. Ifju Bango Toth János [Ifjú Bangó Tóth János]          ½ Kisújszállás
 243. Nagy Bálint  ¼ Kisújszállás
244. Imre Istvány [Imre István]  ½ Kisújszállás
 245. Komáromi János  ½ Kisújszállás
 246. Kenderesi Nagy András  1 Kenderes
 247. Túri Gábor  ¼ Kisújszállás
 248. Juhász Szabo Istvány [Juhász Szabó István] ¼ Kisújszállás
 249. Mile János [Mike? János]  ¾ Kisújszállás
 250. Cs Pocsaÿ Mihály [Cs. Pocsai/Pocsay Mihály] 1 Kisújszállás
 251. Öreg Varga András  ¾ Kisújszállás
 252. Özvegy Mészáros Györgyné  ¾ Kisújszállás
 253. Szoboszlai György  1¼ Kisújszállás
 254. Ádor Istvány [Ádor István]                                  1¼ Kisújszállás
 255. Borsos Péterné  1 Kisújszállás
 256. Kaposi Istvány [Kaposi István]  1 Kisújszállás
 257. Dorko János [Dorkó János]                                  1 Kisújszállás
 258. Olajos Kis János  1 Kisújszállás
 259. Sz Dobozi  Istvány [Sz. Dobozi István] ½ Kisújszállás
 260. K Toth János [K. Tóth János]                                  1 Kisújszállás
 261. Bekecsi Szabo János(?) [Bekecsi Szabó János(?)] ½ Kisújszállás
 262. Matyús János [Mátyus János]  ¼  Kisújszállás
 263. Balog György  ½ Kisújszállás
 264. Herczeg Mihály  1 Kisújszállás
 265. Bognár  Péter  ½ Kisújszállás
 266. Palágyi Istvány [Palágyi István]  ½  Kisújszállás
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 267. A. Kis Péter  1 Kisújszállás
 268. Kolosi Istvány [Kolozsi István]                      ½ Kisújszállás
 269. Nagy Pál János  1 Kisújszállás
 270. Szél Gáspár  ½ Kisújszállás
 271. Ujjvárosi Istvány [Újvárosi István] 1½ 
 272. Ádor Mihály  ½ Kisújszállás
 273. Szabo Balás [Szabó Balázs]  ½ Kisújszállás
 274. Récs Péter  ¼ Kisújszállás
 275. If Varga Ferencz  [Ifj. Varga Ferenc]                   1 Kisújszállás
 276. Kardos Ferencz [Kardos Ferenc]                      ¼ Kisújszállás
 277. Török András  ¼ Kisújszállás
 278. Levaÿ Istvány [Lévai István]                                  1 Kisújszállás
 279. Kolosi András [Kolozsi András]                     1 
 280. Cs Toth Istvány [Cs. Tóth István] 1 Kisújszállás
 281. Miglinczi Istvány [Miglinczi István] ¾ Kisújszállás
 282. Borsos András  1 Kisújszállás
 283. S. Nagy Istvány [S. Nagy István]                     1 Kisújszállás
 284. Kis György  ¾ Kisújszállás 
 285. Tőkes György [Tőkés György]                                 ¼ Kisújszállás
 286. Palfi Istvány [Pálfi István]                                 ½ Kisújszállás
 287. Ábri György  1 Kisújszállás
 288. Borsos György  1 Kisújszállás
 289. Balla Ferencz [Balla Ferenc]                        ½ Kisújszállás

A telekkönyv adataiból megállapítható, hogy az Ó- vagyis a 
Szerbfalu lakosai 39½ szessziót birtokoltak a következő megosz-
tásban: öten két-két szessziónyit, öten másfél-másfél szessziónyit, 
kilencen egy-egy szessziónyit, hárman háromnegyed-háromnegyed 
szessziónyit, tizenkilencen fél-fél szessziónyit, öten pedig negyed-
negyed szessziónyit. Az új telepesek, vagyis a jászkunságiak, azaz 
zömmel kisújszállásiak pedig 155 szessziót a következő elosztásban: 
heten másfél-másfél szessziónyit, öten ötnegyed-ötnegyed szesszió-
nyit, hetvenöten egész szessziónyit, tizenheten háromnegyed-három-
negyed szessziónyit, hatvannyolcan fél-fél szessziónyit, hatvanegyen 
pedig negyed-negyed szessziónyit. Kilenc új telepes nem kapott 
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földet. Ennek valószínű oka, hogy nem rendelkeztek a föld megmun-
kálásához szükséges erővel, nem volt a megműveléshez szükséges 
állatállományuk, esetleg nőtlenek voltak vagy kis lélekszámú volt a 
családjuk, pontosabban kevés volt a munkabíró egyén a családban.

Az újonnan érkezettek javadalmi célokra is kaptak földet. Ezek 
mentesültek az úrbéri terhek alól. Így a prédikátor, mai szóhaszná-
lattal a református lelkész részére a járandó egy szesszió helyett két 
szessziót mértek ki, a református kántortanító részére fél szessziót. 
Az uradalmi mészárszék részére is kihasítottak egy szabad telket, de 
hasítottak ki elégséges területet a helységháza, a kocsma, a tervbe 
vett két bolt és három uradalmi szárazmalom részére is.

Sehol sem akadtam nyomára annak, hogy a református lelkész 
részére miért mértek ki két egész szessziót, noha a járandósága 
csak egy szesszió volt, ennyi szerepel a legrégebbi díjlevelekben 
is: „egy egész sessio szabad ususban. Ezen sessio földnek őszi és 
tavaszi mag alá való megszántása az Ekklát [eklézsiát – P. A.] il-
leti; ugyan ezen sessio földben termett minnémü [mindennemű] 
gabonának béhordása az Ekklára [eklézsiára – P. A.] marad; de 
a’ megírt földben a’ T. [tiszteletes – P. A.] úrnak elegendő mag 
adására, annak letakarítására és nyomtatására gondja lészen.” 
Mindezek után föltételezhető, hogy a helység közszükségleteire 
ígért tehermentes telket tüntették itt fel.43

A belső telkek nagysága a helységháza, valamint a református 
templom és paplak építésére szolgáló telkek kivételével 900 négy-
szögöl (15 öl széles és 60 öl hosszú) volt. Ekkora volt az uradalmi 
mészárszék, a kocsma, a két bolt és a három uradalmi szárazma-
lom számára kimért telek is, azzal a kis eltéréssel, hogy a malmok 
számára 30x30 öles portákat mértek ki, míg a többieké a lakoso-
kéhoz hasonlóan 15x60 öles volt. A templom és paplak céljaira 
1800 négyszögöles (30 öl széles és 60 öl hosszú) telek szolgált, a 
helységháza szükségleteire pedig 2040 négyszögöl.44

Hogy mindezért mivel tartoztak? Három évig semmivel. A 
három szabad év lejárta után kötelezettségeiket az urbárium 
szabályozta. Ennek szellemében készültek a településekre vonat-
kozó konkrét szerződések. A Vajdasági Történelmi Levéltárban 
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megtalálható a pacséri lakosokkal 1795. november elsején kötött 
urbáriális szerződés, amelyből megtudhatjuk, hogy a Királyi 
Camerális Zombori Uraság abból a megfontolásból, hogy a terhet 
viselő jobbágyait erejükben megtartsa, és amellett a maga gazda-
ságát is zavartalanul folytathassa, a szerződésbe foglalt három 
esztendőben telkenként és esztendőnként  természetben csak 15¾ 
vonyós (igás), illetve helyettük 31½ kézi robotot szed [a szokásos 
52, illetve 104 helyett – P. A.]. Értelemszerűen a fél helyes (telkes) 
jobbágynak a felét, a fertályosnak pedig negyedét kellett fi zetni.

L e l k é s z i  d í j l e v é l
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A más házában lakók, vagyis a Házatlan Zsellérek, akik má-
soknak Házaikban laknak kötelezettsége 12 kézi robot, amit 10 
krajcárral számolva pénzben kell kifi zetniük.

Egyéb kötelezettségeiket (füstpénz, aprójószág, gyapjú, vaj, 
tojás stb.), amelyeket az urbárium is tartalmaz, továbbra is tar-
toznak fi zetni.  

Ugyancsak fi zetniük kell házanként 1 forintot egy évre. 1795-
ben a 311 lakos és a 23 zsellér öszveséggel 334 Házaktul 1 fval 334 
forintot kellett, hogy fi zessen.

Érdemes azonban a szerződés teljes szövegével – helyesírását 
egy kicsit a maihoz igazítva – megismerkedni: 

Urbáriális Contractus

Mely Királyi Camerális Zombori Uraság részérűl, másik részrűl pe-
diglen tekintetes nemes Bács vármegyében foglalt és említett Zom-
bori Uraság tiszttartóságához tartozandó Pacséri kamerális hely-
ségnek lakosai között következendő urbáriális kötelességek végett 
három esztendőkre, úgymint 1-ső novembertűl fogva 795. utolsó 
októberben 798. a törvényes bizottság jelenlétében feljebb való rati-
fi kációra tetetődött; úgymint:

Elsődször: Hogy ezen kamerális uraság a terh viselő jobbágyait 
maga erejében megtarthassa, és e mellett a maga gazdaságát is foly-
tathassa, megtart magának ezen kontraktus három esztendőknek el-
folyása alatt minden egész szessziótul esztendőnként in Natura csak 
15¾ vonyós, vagy pediglen ezek helyett 31½ kézi robotokat, ide re-
kesztvén a hosszú fuhart is, minden szesszióra 1½ kézit számlálván. 
A többi 74 kézi robotoknak megváltását pediglen 8-val számlálván 
megengedi, és így a fél helyes jobbágynak a felét, a fertályosnak pedig 
negyedét.

Másodszor: Minthogy nagyobb része a házas zselléreknek vagy 
kereskedőkbűl, vagy mesterekbűl, vagy pediglen szolgákbul és pász-
torok bul állana, és ez okra való nézve az ilyetén zsellérek kereske-
déseknek, mesterségeknek folytatásában és a gazdáiknak teendő 
szolgálataikban káros hátramaradás nélkül robotjokat meg nem te-
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hetnék, ezek azon 18 kézit kitett kontraktuális áron, mindegyiket 
8-val számlálván, fi zetni kötelesek légyenek.

Harmadszor: Az házatlan zsellérek, akik másoknak házaikban 
laknak 12 kézi robotokat 10 xval számlálván, mindegyiket pénzül 
kifi zetni tartozzanak.

Negyedszer: A lakosok és zsellérek által füstpénznek fi zetése, 
úgy a lakosok által a rituáléknak leendő megváltása, nem különben 
a materiáléknak megadása és a fi zetéseknek terminusai végett, mint-
hogy az Urbáriumban ezek elegendőképpen foglaltatnak, azért az 
urbáriális rendelések mellett az adózások itt is meghagyattatnak. A 
robotoknak pedig megváltását a lakosok és házas zsellérek hason-
lóképpen 6 hónapi terminusra, úgymint Sz. György napra felét, a 
többit Sz. Mihály napra esztendőnként lefi zetni kötelesek lésznek. 
Magának mindazonáltal azt a szabadságot az uraság megtartván, 
azokat, akik az adózásaival Sz. Mihály napra eleget tenni vagy nem 
akarnának, vagy nem tehetnének, az urbariálisbéli birtokjaibul ki-
rekeszteni.
Ötödször: Ami a lakosokat, vagyis más házában lakó zselléreket ille-
ti, mivel ezek nem állandók 1-ső novembertűl fogva az Uraság ispán-
jai által az helység elöljárói jelenlétekben öszve írattassanak és őtőlök 
ezen öszveírás után fönt kitett kontraktuális 3-dik punctuma szerint 
a robotoknak megváltandó ára bészedettessék.

Fönt jegyzett kötelességek szerint tehát Pacséri kamerális hely-
ségnek lakosai újonnan elkészült házaknak és földeknek nevenként 
való conscriptiója szerint adózni fognak esztendőnként; úgymint

Robotokban
 Vonyós Kézi
       Robotok
191½ szesszióktul, mindeniktűl 15¾ 
vonyóst számlálván 3016⅛
Avagy ezek helyett 31½ kézit  6032¼
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Készpénzben
                                                          
    Pf     xr
311 lakos és 23 zsellérektűl, öszvességgel 
334 házaktul 1 fval 334 –

191½ szesszióktul urbáriális rituálék 
megváltásáért minden szessziótul 51 xval 162 46½

Ugyanazon 191½ szesszióktul robotoknak 
megváltásáért minden szessziótul 74 kézit 
számlálván, summában tehát 14171 
robotokat 8 xval 1889 28

23 házas zsellérektűl, mindeniktűl 18 
számlálván öszveséggel 414 robotokat 
8 xval 55 12
  
A materiálékban                                 Summa 2441 26½

Valamint hogy Pacséri kamerális helységnek lakosai önként fel-
jebb jegyzett kötelességeket magokra vállalták, úgy nem különben 
ezen Uraság részérűl bizonyossá tetetődnek, hogy őtőlök fentebb 
robotok in Natura, sem pediglen azoknak pénzbeli váltság nagyob-
bítása az Uraságtul nem kívántatik.

Melynek nagyobb erejéért és hiteléért ezen mind a két részrűl 
aláíratott és pecsételt kontraktusok 4 ere(deti) példányban kiadat-
tattak. Sigl: Pacsér 1-a 9-bris 795. 

És következnek az aláírások. Az uraság részéről Hollits Tamás 
tiszttartó, a falu részéről Vigh András bíró, Rátz Mihály, Keserű 
József, Bíró János, Jeft a Popovics, Jesko Tyority esküdtek, valamint 
Söveges József jegyző. És akik előtt mindez megtörtént (coram 
nobis), a megyei bizottság: Joseph Latinovits szolgabíró és Joseph 
Csányi megyei esküdt.
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Egyelőre azonban  még nem kell adózniuk, hisz még csak most 
érkeztek, és van három adó- és robotmentes szabad évük, hogy 
szállást verjenek, és az új világba beilleszkedjenek.

Előbb azonban egy kis kitérő. A falutól északnyugati irány-
ban, a völgy és a Bajmoki út között elterülő határrészt még ma is 
szőlőföldekként emlegetik az idősebbek, mert a fi loxéra előtt ott 
valóságosan is szőlők, akkori szóhasználattal szőlőhegyek voltak. 
Jól látni ezt a falu határáról készült 1786-os térképen is (vinea). 
Ahol  pedig szőlő terem, ott bor is  készül, a törkölyből pedig 
pálinka. A bort és a pálinkát azonban el kell adni. Ennek útját-
módját szabályozta a korcsmároltatás, vagyis az italmérési jog. 
Hisz az italkimérés jövedelemmel jár, méghozzá nem is kevéssel. 
Ezért volt hát örökös vita tárgya, hogy az év melyik szakában és 
milyen időtartamban legyen joga bort és egyéb italféleséget árulnia 
a jobbágynak, illetve a földesúrnak.  Az urbárium egységesítése 
ezt is szabályozta, méghozzá oly módon, hogy azokon a helyeken, 
ahol szőlőhegy van, a jobbágyok fél évig – Szent Mihály napjától 
Szent György napjáig, vagyis szeptember 29-étől április 24-éig 
– mérhetik ki boraikat a község kocsmájában vagy  házaikban. 
Az év másik felében ez a jog és hát az ebből származó jövedelem 
a földesurat illeti meg. Akár ilyen formában, akár ettől eltérően, 
de a választást nyilatkozat formájában írásba kellett foglalni. A 
pacséri elöljáróság egy ilyen nyilatkozata olvasható az alábbiakban:

Mi alább írattak adjuk tudtára mindeneknek, akiknek illik, hogy 
midőn Neszmér Antal processualis főbíró urunk Őfelsége kegyes pa-
rancsolatját, mely által az helységnek szabad akaratjára hagyattatik, 
avagy az urbáriális korcsmároltatás mellett, avagy pedig utolszor 
Őfelsége által kiszabott bor árultatás mellett megmaradni, nékünk 
elegendőképpen megmagyarázta volna, és bennünket arról kérde-
zett volna, hogy tudniillik ezen korcsmároltatásnak módjából me-
lyiket akarjuk választani, mink önként, minden kényszerítés nélkül, 
egyenlő akaratból arra léptünk és azt választottuk, hogy valamint 
ennek előtte az Urbárium rendelése szerint, mivel az határunkban 
szőlőhegyek vagynak egyedül a községnek fél esztendőbeli korcsmá-
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roltatás engedtetett, úgy ennek utána is a fél esztendőbeli korcsmá-
roltatás mellett a község megmaradni kíván.  

Melyről adjuk ezen saját kezünk vonásával és helységünk pecsét-
jével megerősített levelünket. Sig. Patsir, 17ma aug. 1788.

Fási János bíró, Nemes István, Tot István, Rosa György, Borsos 
György, Trifun Szedlar, Bos Ferenc, Jefk o Tyority esküdtek.

A KEZDETEKRŐL

Okmányok igazolják, hogy az áttelepülőket új otthonukban nem 
várta födél, csak az inzsellér által szabályos rendben kimért puszta 
telek. Ezt foglalhatták el, erre állhattak be, és rakhatták le a ma-
gukkal hozott ingóságaikat. Itt verhettek sátrat, rögtönözhettek 
ideiglenes szálláshelyet, pányvázhatták ki lovaikat, karózhatták ki 
teheneiket, ereszthették szabadon szárnyas és egyéb jószágaikat, 
hogy elrendezve mindent, megkezdhessék a letelepedés első és 
legfontosabb lépését: a házépítést.

A szájhagyomány még ma is emlékezik ezekre a nehéz, de 
lélekemelő időkre: 

Mikor idejöttek eleink, mindenfele nádasok vótak. Rengeteg sok 
nád vót… meg fa. Fák vótak. A fojó mellett végig fák vótak. Szed-
ték ki a fákat és építették maguknak a… nádbul a szárnyékot, hogy 
birjonak valahol lenni, mert ugye lakás nem vót sehun se.45

S ha most egy pillanatra lehunyjuk a szemünket, és visszagon-
dolunk azokra a harmadfélszáz évvel ezelőtti napokra, magunk 
elé képzelhetjük az életüknek jobb móddal való folytatása végett 
ideérkezett eleinknek lázas buzgólkodását, sürgését-forgását. Csat-
togtak a furkók, emelkedtek a falak és a nyár végére, az őszi esők 
beállta előtt talán már minden család a saját házába költözhetett.

Az első építkezések a völgyben történtek. A völgyben, amely 
a Telecskai-dombok tövében fekszik, és átfolyik rajta a Krivaja-
patak, a völgyben, amely nemcsak az egymás szomszédságába tele-
pülő Pacsérnak és Bácskossuthfalvának, de a kissé távolabb fekvő 
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Bácsfeketehegynek is befogadója, otthona lett. A bácskossuthfalvi 
szájhagyomány szerint 

a vőgyre építettek, hogy közel legyen a víz. Mer hegyre nem bírtak, 
mer ugye nem bírtak kutat ásni, nagyon sok időbe került, hanem a 
vőgyre. A vőgy teljesen be vót építve.46

Így hagyományozódott ez a pacsériak között is: 

Itt építkeztek a vőgyajba, mivel úgy vótak vele, hogy a hegyen nem 
tudnak vizet taláni.47

A házak „vert falúak vótak… meg sárbul csinálták a falat. Csak-
hogy nem vót ám ijen magos meg minden. Alacson vót. Kis ablak 
vót, csakhogy világítson. Kilépték, hogy ez ni, oszt akkó csinájuk.” 48

Elképzelni is  nehéz az első évek küzdelmeit. S ha csak ilyen 
természetűek lettek volna a bajok! De az újonnan érkezett reformá-
tus magyaroknak még a tízegynéhány évvel korábban idetelepült 
szerb lakosokkal is meggyűlt a bajuk. A település évében ugyanis 
Pacsérnak már voltak lakói, a „nem viniált görög anya szentegy-
házhoz tartozó rátzok”. A település évében készült Grund-Buch 
(telekkönyv) tanúsága szerint 46 család, akik nem valami szív-
repesve fogadták a „mintegy 245 familiából álló magyarság(ot), 
… kik Magyar Országból ide származván Helvetika Eclesiának 
vallásához tartoznak… (és) … a föld mívelésnek és marha tartásnak 
kedvéért jöttek Magyar Országból eme földre.” 49 Ahol csak tehet-
ték, gáncsolták, inzultálták őket. Egy 1792-ig vezetett panaszlista 
tanúsága szerint még halálos kimenetelű leszámolásokra is sor 
került.50 De panaszaikról nemcsak ez a lista tanúskodik, nyoma 
van annak a levéltári okmányokban is. 1792. május 28-án Pacsér 
magyar lakosai beadványban panaszolták el a zombori admi-
nisztrációnak a falubeli szerbekkel való összetűzéseiket. Május 
29-én Bajusz Mihály bíró és az esküdtek tettek jelentést a szerb 
és a magyar marhapásztorok veszekedéseiről. A hatóság június 
4-én ki is hallgatta Mihajlo Ćorić, Anton Doić, Andrija Zečević 
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(talán inkább Šešević) és David Bugarski marhapásztorokat a 
magyarokkal való verekedés miatt.51

Az első évek azonban nem csak az újrakezdés nehézségei és az 
egymás közötti viaskodás, torzsalkodás miatt voltak keservesek. 
Azzá váltak az egymás után többször is rájuk köszöntő szárazság 
és más elemi csapás miatt is. Az egymást követő terméketlen 
esztendők szinte éhínséggel fenyegették a népet. Kilátástalan 
helyzetükben egyesek már arra gondoltak, hogy fölkerekednek, 
és odébbállnak. 1791. január 24-én az Ó Pacséri Helség lakosai a 
föld terméketlensége, a rájuk váró éhínség, valamint a más nem-
zethez és valláshoz tartozó és velük állandó békétlenségben élő 
lakostársaik miatt azzal a kérelemmel fordultak a megyéhez, hogy 
engedné meg nekik a Paragára való áttelepülést, ahol az ott lakók 
velük egy vallásúak (ő nyájakból valók), amiért is remélik a velük 
való békességes együttélést.52

Ezt az adatot már Iványi István is közli a Bács-Bodrog vár-
megye földrajzi és történelmi helynévtára (Szabadka, 1907) 
ötödik kötetének 79. oldalán, méghozzá úgy értelmezve, hogy 
a magyar lakosok akarnak elköltözni. Pedig erről szó sincs, hisz 
az ópacsériak értelemszerűen a szerbek, mert ők települtek itt le 
másfél évtizeddel korábban a magyaroknál. Iványi közlését már 
Nagy Kálozi Balázs is fenntartással fogadta az 1943-ban kiadott 
Jászkunsági reformátusok leköltözése Bácskába II. József korában 
című értekezésében. Említett könyvének 142. oldalán ezt írja: 
„Iványinak ezt az adatát fenntartással fogadjuk, vagy legalábbis 
elenyésző számú résztvevőre korlátozzuk. Ilyen elköltözési szán-
déknak forrásainkban semmi nyoma. Legfeljebb egyes személyek 
akarják otthagyni az új községet, de azok is inkább vissza akarnak 
térni Kisújszállásra.” Véleményét a továbbiakban így fogalmazza: 
„Hogy azonban a telepesek zömének esze ágában sincs innen 
tovább vándorolni, azt mi sem bizonyítja jobban, mint éppen az, 
hogy ebben az évben templomot is építenek már.” 

És neki van igaza. De nézzük csak a beadvány teljes szövegét!
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Tekintetes Vármegye!
Alább írt O Pacséri Helség alázatosan folyamodik az T(ekin)t(e)
tes Vármegyéhöz e forma indítóokokat adván elő könyörgésének 
gyümölcséül, úgymint először is midőn az földnek soványsága mi-
att majdcsak hogy mindnyájan el nem szegényedvén élelmekbűl 
megfogytanak úgy annyira, hogy nagyobb része már éhel halova 
lettenek. Második részben pedig előadják amint a n(em)es Vármegye 
is bölcsen tudna, hogy ezen nemzetnek az más résszel soha egyezsé-
gek nem lehetne, úgy szinte ezek is az magyar lakostársaikkal nem 
egyezhetvén, majd egy rész, majd a másik rész föltámadván csak 
egyenetlenségeket támasztanak, innet tehát bölcsen fölveheti az 
Tttes Vármegye, hogy üdőnek elfolytával is lako helekbűl el kellenek 
és bontakozni kíntelenek lésznek. Midőn pedig most éppen oly al-
kalmatos helet és békességes lakosra való földet, tudni illik új Paragát 
találtak volna, legfőképpen mivel az mostani ott való lakosok is az ő 
nyájakból valók voln(ná)nak, azért magoknak jövendőbeli békessé-
ges maradást remélvén az megnevezett földre bátor által költözésért 
és innet Pacsérról való elbocsátásért az Tttes Vármegyének alázato-
san könyörögnek.

Az Tekintetes Varmegyének 
     mindenkor hív köteles
     szolgái O Pacseri lakosok

A szövegből világosan kiderül, hogy nem a magyar lako-
sok latolgatják az elmenést, hanem a szerbek. Hisz magyar 
lakostársaikkal talán mégsem a magyarok nem egyezhetnek, és a 
nem viniált (egyesült) görög anyaszentegyházhoz tartozó ott való 
lakosok sem lehetnek a református vallású magyarokkal ő nyájuk-
ból valók. Paragának ugyanis 1791-ben a kamarai birtokleírások 
szerint mindössze 531 görög nem egyesült, mai szóhasználattal 
pravoszláv vallású szerb lakosa volt, tehát ezek közé nem igen 
vágyódhattak volna a református magyarok. 

Hogy miért beszél O Pacséri Helségről a folyamodvány, csak 
találgathatjuk. Talán azért, mert a szerbek által lakott falurészt 
még a hivatalos írások is ófalunak emlegették, és mellette mérték ki 
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1786-ban az újonnan érkező magyarok számára az új falu t. Ófalu 
jelentése: Ópacsér, újfalu jelentése pedig Újpacsér. Vagy ki tudja? 

Az áttelepülésből ugyan nem lett semmi, de ha a kamara nem 
segít rajtuk, bizonyára halálos áldozatai is lettek volna a nélkülö-
zésnek. Kitűnik ez már az alig három és fél hónappal korábbi, az 
1790. október 1-jei keltezésű és az Rácz Pacsér lakossai aláírású 
folyamodványból is: 

Midőn csak életünkre való táplálásra gabonáink nem termettek, a 
szükség, éhség és nyomorúság arra késztetnek, hogy valamint is első 
kéréseinket füstbe menni nem engedte légyen, úgy szinte most azon 
atyai kegyelmes hűséget alázatosan éhességtől nyomattató fi aitól 
meg nem vonván könyörüljön rajtunk és mindennapi kenyerünkre 
gabonát kölcsönözni méltóztasson...53

Még keservesebb a mindössze két héttel későbbi keltezésű, az 
összlakosság nevében írt panasz:

Alább írattak Pacsér hellségének lakosi siralmas panaszolkodással 
nyújtjuk gyötrelmes állapotinkban reánk bocsájtott sokízbéli sullos 
csapásoknak kiállhatatlan ostorait, tudniillik ezen folyandó török 
háborúnak eleitül kezdődvén mindez mostani jelenvaló időknek 
folytáig, kik is még újonnan az Tttes Vármegye kebelében szállván,  
gyökeret sem verhetvén, annyira szorongattattunk, hogy már is több 
lakosaink úgy megvesztegetődtek számos jószágaiknak elhullása ál-
tal, melyek is csak az magok szükséges élelmeikre való eledeliket sem 
kereshették; és alkalmatlanokká válván nem pedig hogy eö=Fölsége 
s az Tttes Vármegyének kegyelmesen kiadott dolgaiban valamely 
mozdulással lehetnének. Hogy pedig jószágaink számosan elvesztek, 
a felől úgy álmélkodunk, hogy az a Tettes Vármegyének is tudtára 
volna midőn már azokrul két ízben is alázatos jelentéseket tevén, 
amelyeknek száma több mint 242 darabra mégyen; s ez elesett Jószá-
goknak föltettetett és megnevezett Ára 5960 frtnál sullossabb; ho-
lott pedig még mindnyájának fölszámláltatására nem is érhetvén.54 
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S hogy a következő években sem sokat változott a helyzet, 
tanúsítja Keresztesi György oskolarektor 1796. január elsején 
keltezett levele: 

Tekintsenek, kérem, mind az elmúlt mostoha időkre, melyekben a 
szükségnek miatta sem a sz(ent) Eklézsia nem fi zethette az életbeli 
konvenciót, sem a szülék nem adhatták gyermekeikért a bért, akkor 
pedig egy vékáért többet kaptam volna, mint a nyáron négy vékáért.

Hasonló tartalmú az 1797-ben Latinovits József szolgabíróhoz 
benyújtott panasz is: 

Kegyesen tekintse a mi ügyetlen és tehetetlen voltunkat ily okokra 
nézve, hogy mióta a Pacséri pusztán Őfelsége kegyes engedelméből 
megtelepedtünk, mindeddig az ideig boldogtalan esztendők követ-
tek bennünket, éspedig a kegyetlen háborúk, akiknek segedelmére 
legényeket mindenkor mi is adtunk (…), emellett követett bennün-
ket a nagy drágaság, melyben hogyha a Tttes Uraság rajtunk nem kö-
nyörült volna, sokak éhel is közülünk meghaltak volna, melyre való 
nézve (…) kívánjuk jelenteni, hogy 25 000 frt áru gabonát vettünk 
föl, most pedig ismét újra az időnek terméketlensége miatt vetni való 
gabonát, 791 pozsonyi mérőt kénytelenítettünk felvenni (…).55

E rövid, de nem lényegtelen kitérő után térjünk vissza az 
elköltözéshez.

Iványi az említett Helynévtárában egy mondattal az ópacsériak 
elköltözési szándéka előtt még azt is közli, hogy 1788. november 
12-én Pacsérról felsőbb rendeletre 110 miskolci család hazájukba 
visszaküldetett. Hogy ennek a közlésnek a fent kifejtettek alapján 
nincs semmiféle hitele, azt – úgy vélem – magyarázni sem kell. 
Ám hogy mégis szóvá teszem, annak oka az, hogy Bárány Gyula 
pacséri katolikus plébános 1935-ben, amikor Budanovics Lajos 
szabadkai püspöki adminisztrátor elrendelte, hogy minden plé-
bánián vezetni kell ún. Historia Domust, amelybe naplószerűen 
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le kell írni minden nevezetesebb eseményt, akár a plébánián, akár 
a templomban, iskolában vagy a községben történt, a Historia 
Domus megírásához készített jegyzeteiben, majd az 1935. június 
14-ei püspöklátogatás alkalmából ezt írja: 

A török kiűzetése után Miskolcról telepedett Bácsérre száztíz ka-
tolikus magyar család. Ezeknek 1733-ban már plébániájuk is volt. 
Azonban 1786-ban a Nagykunságból ide települt református kunok 
békétlensége következtében ezen száztíz katolikus magyar család 
visszaköltözött Miskolcra.56

Ez az állítás is teljes képtelenség. Hiszen ha a török kiűzetése 
után lett volna itt száztíz akármilyen család, a puszta már nem 
lett volna puszta, és betelepítését sem kellett volna oly nagyon 
szorgalmazni!

A JOBBÁGY IDŐKRŐL

A mostoha viszonyok, a mind ez ideig boldogtalan esztendők va-
lamennyi itt élőt, szerbet és magyart, reformátust és pravoszlávot 
egyaránt nélkülözéssel, koplalással fenyegettek. Befolyásolták-e 
ezek az instanciák a királyi kamarát döntése meghozatalában, 
nem tudjuk, de tény, hogy 1799-ben a kincstár eladta Pacsért 
közbirtokként néhány, jobbára előkelő megyei hivatalt viselő 
nemes úrnak, akik azonban csak 1801-ben léptek birtokba.

Az 1799. november 16-ai keltezésű birtokátadási okirat57 sze-
rint Pacsér új földesurai: Ódry András megyei alispán, Kászonyi 
Ferenc és Sándor, Mészáros János, Potskay Sándor, az elhunyt 
Császár Márton után fi a, Sándor Császár Ferdinánddal,58 Polyák 
József Pocskay Zsigmonddal, Polyák Antal, Szalay Péter Vojnits 
Antallal, Horváth Mihály Mattyasovszky Jánossal, Szutsits János 
Szutsits Józseff el és végül Koronay József.

Egy 1811-es állapotokat rögzítő okirat59 részletezi, hogy ki 
milyen arányban részese a birtoknak. Ódry András 4/24 részben, 
Polyák Antal 2/24 részben, Szalay Péter 1/24 részben, Potskay 
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Sándor 2/24 részben, Szutsits József 1/24 részben, Szutsits János 
1/24 részben, Vojnits Antal 1/24 részben, Császár Ferdinánd 2/24 
részben, Kászonyi özvegye 2/24 részben, Koronay József 2/24 
részben, a Mészáros örökösök 2/24 részben, Horváth Mihály 1/24 
részben, Matyasovszky János 1/24 részben, Potskay Zsigmond 1/24 
részben és Polyák József 1/24 részben.

A két névsor összevetéséből arról is tájékozódhatunk, hogy a 
vétel óta eltelt tíz év alatt milyen tulajdonosváltozásokra került sor.

Hogy tudtak-e, és ha igen, akkor mennyit tudtak Pacsér la-
kói erről az ügyletről, ma már igen körülményes feladat lenne 
kibogozni, nincs is szándékomban ezzel foglalkozni. Csupán 
csak azt szeretném itt még megemlíteni, hogy 1801-ben (köze-
lebbi időpont nincs feltüntetve a folyamodványon) Pacsér község 
alázatos jobbágyai azzal a kérelemmel fordultak a vármegyéhez, 
legkegyelmesebb urukhoz, pártfogójukhoz, hogy engedélyezné 
nekik kaszálóikon szállások építését. Kérelmük jogosságát a töb-
bi között azzal is megpróbálják alátámasztani, hogy a környező 
helységekben: Csonoplyán, Nemesmiliticsen, Sztanisityon [Őr-
szállás], Bajmokon és MáriaTh eresiopolison [vagyis Szabadkán] 
már vannak szállások.60

A falut jobbágyostul, földestül megvásárló földesurak az 1786. 
évi felmérés alapján 17 997, az új felmérés alapján 18 508 (1200 
négyszögölű, ún. magyar vagy kis) holdat kitevő határt: szántót, 
rétet, legelőt, kaszálót, szőlőt, gyümölcsöst, halastavat nem osztot-
ták föl, hanem osztatlan egészként, ún. nemesi komposszesszióként 
(közös birtokként) használták. Többségük azután a faluban házat, 
a birtokán kúriát építtetett, és családostul, cselédestül Pacsérra 
költözött, sőt néhányuk (Ódry, Császár, Potskay, Szutsits és 
Mészáros) a királytól a birtokkal együtt a községről pacséri (latin 
szóhasználattal: „de Pacsér”) nemesi előnevet (predikátumot) 
is kapott. A későbbiekben jogot szerzett a „pacséri” nemesi elő-
név használatára a Rezsnyi, a Tocsek és a Csillaghy család is. A 
Kászonyi család pedig a korábbi „tolcsvai” előnév mellett ettől 
kezdve a „tolcsvai és pacséri” előneveket használta. A predikátum 
(előnév) használatát illetően a Vojnits család Pacsérra keveredett 
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ága továbbra is megmaradt a korábban megszerzett „bajsai” előnév 
használatánál. 

Mivel a földesurak és cselédeik katolikus vallásúak voltak, anya-
nyelvük szerint pedig magyarok, illetve bunyevácok, horvátok, így 
az addigi kétnyelvű (magyar és szerb), kétfelekezetű (református és 
pravoszláv) falu háromfelekezetűvé és háromnyelvűvé vált.

Hogy a tulajdonosváltásnak örvendtek-e az addig kincstári 
jobbágy státuszban élő lakosok, nem tudjuk, de hogy az új tulaj-
donosok által elkövetett önkényes birtokeltulajdonításoknak nem, 
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az bizonyos. Igazuk védelmében és a jogbiztonságba vetett hitük 
erejében bízva kétszer is beperelték újdonsült földesuraikat. Ügyük 
képviseletét két sorstársukra, Oross Sándorra és Nánásy Péterre 
bízták.61 Íme a teljes felhatalmazásukat tanúsító megbízólevelük:

Mi alul írattak adjuk tudtára mindeneknek, akiknek illik és illeni 
fog, hogy megnevezett követjeinknek, úgymint Oross Sándornak 
és Nánásy Péternek teljes hatalmat adunk, és adtunk is, hogy kö-
zönségünknek nevében a Felséges Királyi Sz. Trónus eleibe járul-
janak most múlt 1816. esztendő október 6-án támadott tekintetes 
földesuraságainkkal urbáriális pörünknek orvoslása végett, és úgy 
annyira őket fölhatalmazzuk, hogy mindeneket, melyek az haza tör-
vényeivel és igazsággal egyeznek, helységünk elöljáróinak, úgy szinte 
a közönségünknek nevében végre hajthassák. Melynek nagyobb hi-
telére kiadtuk ezen bizonyító levelünket helységünk élő pecsétjével 
és elöljáróinknak nevei aláírásával megerősítvén. Költ Pacséron Bol-
dogasszony havának 23. napján 1817. esztendőben. Kováts Sámuel 
bíró – Ádor Istvány – Szilágyi György esküdtek, valamint a helység 
közönségének, vagyis a falu 305 családfőjének az aláírása.

Az első pert 1817-ben indították. Kimenetele első fokon is, 
másodfokon is az új birtokosoknak kedvezett. Az eltulajdonított 
földeket a panaszosok nemhogy nem kapták vissza, de még „a 
Felséges Kir. Kamarai Igazgatóság által már befejezett Úrbéri 
rendezést tárgyazó, s a jobbágyság birtokába adott és a község 
házánál” 62 őrzött eredeti térképeket, telekkönyveket is „jó hiede-
lem mellett” a községi elöljáróktól kicsalták, vagy ahogyan Oross 
Sándor jobbágy, pacséri lakos panaszolta a főispánnak: „mind a 
Prediumi s mind pedig az Dimensionalis Mampankat és ahhoz 
tartozó Donationalis s Contextus Leveleinktől is, melyeket az 
Helység Pénzen megváltott megfosztattak” 63 és többé vissza soha 
nem adták. 

Hasonlóképpen ért véget az 1824. évi második urbáriális pör is. 
Amit viszont a jobbágyok „kaptak”, az világosan kitetszik az 

előbb említett Oross Sándor jobbágy, pacséri lakosnak a fő ispány 

 61 IAV F2  BBŽ 1818 –1175.
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úr Vajai gróf  Vay Ábrahám őnagyságához intézett, minden lé-
nyeges részletre kiterjedő beadványából. Nyelvezete ugyan kissé 
régies, kissé nehézkes, de papírra vetett panasza tanúsítja, hogy 
írója karakán egyéniség, aki nem ijed meg a saját árnyékától, és 
bátran szembeszáll, mindenre elszántan felveszi a harcot a nála 
sokkal hatalmasabbakkal is. Igazának keresésétől nem tántorít-
hatja el sem fenyegetés, sem a ténylegesen kiszabott és valóságosan 
is végrehajtott súlyos testi fenyítés, illetve börtönbüntetés sem. 
A szenvedés csak elszántabbá, konokabbá, kálomista kun voltát 
igazolandó: nyakasabbá tette.

„Én alább meg jegyzet mély alázatossággal s’ reszkető bátorság-
gal fejem adom a Nagy érdemekkel s drága kegyekkel érdemesített 
igazságoknak kiszolgáltatására, s meghatározására – méltóztatott 
Nagyságos Uramhoz!” – kezdi beadványát a panaszos, majd 
mindjárt a lényegre térve folytatja:

1801 esztendőben a Patséri földesurak az előbbi K: Camara merésé-
ből, az egész határt újra fel méreték ’s meg kisebbítették és 

a magok számára szántóföldnek  2500  holdat
"        "            "        szőlőnek 72 "
"        "            "        szűrűs v: Dézsmakertnek 168 "
1834dik eszt. újra      "                       "  96 "
Öszveséggel 2836  holdat

mely által mind a’ szántó s mind kaszáló és marha legelő földeket 
szenvedhetetlenül meg csonkítatták, azon kívül a határban termé-
ketlen s haszontalan szénás kaszálóiknak más hasznos vetéseit több 
esztendőkben, mint más földeket megdézsmáltak; de 1817 eszten-
dőben a’ felséges Consilium azon dézsmálást a 20551 és 52-dik szám 
alatt teljeséggel megtiltott.

De nemcsak megcsonkították a földjeiket és megdézsmálták 
hasznos vetéseiket, hanem az ellene tiltakozókat még meg is vesz-
szőzték, tömlöcbe is vetették: 
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De hogy a fent említett 1817 esztendőben, a már odafent Spetifi cált 
földek elvétele, és a kaszáló, vagyis a szénarétek vetései megdézsmá-
lása igazságtalanságáért panaszlókat: ugymint omoroviczi deputátus 
lakost, néhai Király Jánost 25, pacséri lakos Nánási Petert 30 pálca-
ütésekkel, büntették a Nemes Vármegyén, és engemet, alázatosság-
gal esedezőt a’ Nemes Vármegye 18 fontos vasba, és hat hetekig a 
tömlöc legalsóbb részébe záratott: ismét négy hetekig a’ felső fogház-
ba tartván és azon én szorgos a magam és cselédeim táplálásokra való 
keserves rabság idő elvesztés után, viszont kegyetlen s engedetlenül a’ 
Nemes Vármegye ily öregségemben 40 pálcaütésekkel megbüntetett.

Az igazukat bizonyító papírjaikat: térképeket, adományleve-
leket pedig eltulajdonították:

Továbbá a már a túlsó lapon megjegyzett földek megcsonkíttatásával 
az helységnek csak majd egynegyed rész maradott, ezen kívül mind 
a Prediumi s mind pedig az Dimensionalis Mampankat, és ahhoz 
tartozó Donationalis s Contextus leveleinktől is, melyeket az helység 
pénzen megváltott, megfosztattak.

A panaszos világosan látja, az igazság kiderítésére nincs mód, 
mert az igazságszolgáltatás azokra van bízva, akik ellen a pana-
szosok szót emelnek:

Végezetre én mint ily keservesen tíz heteket bűntelen rabságot s 
pálcabüntetést szenvedő, gróf ő Nagysága előtt szívből esedező, a’ 
Nemes Vármegye eleibe terjesztettem panaszos ügyemet; és ő Cs: K. 
fölsége Szent Trónusa eleiben apelláltam, és mivel a mi földesuraink 
részint többnyire magok a’ Nemes Vármegye Tanácsosi; így tehát az 
én kérésemre csak fül bedugva némáltak, és ha feleltek is, csak min-
denkor fenyítő s ijesztő irgalmatlanságokkal válaszoltak.

De nem csupán a folyamodványban említett omoroviczai depu-
ta tus, néhai Király János és a pacséri lakos, Nánási Péter, illetve 
a folyamodó Pacséri lakos, Oross Sándor jobbágy hadakozott 
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bátran. A földesurak ugyanis nemcsak a falut károsították meg, 
nemcsak a közösből vettek el, hanem ha úgy adódott, az egyénektől 
is elkobozták házaikat, jobbágyi birtokaikat. Ilyenkor aztán az 
érintettek nemcsak a közösség érdekeiért emeltek panaszt, tűrtek el 
megaláztatást, szenvedtek pálca- és botütéseket, viseltek rabláncot 
és tömlöc mélyén súlyos vasakat, hanem az egyéni sérelmeik is pa-
naszra sarkallták őket. Kiss József pacséri lakos például 1820-ban 
sérelmezi fél szesszió64 jobbágyföldje és háza elvételét.65

Ránk, a múltunk iránt érdeklődő utódokra nézve hasznos ho-
zadéka is van ennek a hosszúra nyúlt, két évtizednél is tovább tartó 
huzavonának. A per folyamán ugyanis nemcsak a határt mérették 
újra a perbe fogott földesurak, de elvégeztették a lakosság teljes 
összeírását is házak és földbirtokok szerint. Az 1819. évi név sze-
rinti összeírás alapján megállapíthatjuk, hogy Pacséron 517 házban 
369 földdel rendelkező jobbágycsalád és 148 házas (házzal igen, de 
földdel nem, vagy csak nagyon kevéssel rendelkező) zsellércsalád 
élt.66 Műveltek összesen 192 egész teleknyi földet, évente fi zettek 
összesen 517 forint házadót, a jobbágyok teljesítettek évente 9 984 
igás és 19 968 kézi robotot, a zsellérek 2664 kézi robotot, ezenfelül 
a jobbágy gazdaságoknak évenként még be kellett szolgáltatniuk 
192 icce vajat, 384 kappant, 384 csirkét és 2304 darab tojást. Egy 
egész telkes jobbágygazdaság évi kötelezettsége az egy forintnyi 
házadón felül 52 igás és 104 kézi robot, 1 icce vaj, 2 kappan, 2 csirke 
és 12 tojás. A nem egész telkeseké birtokuk arányában módosult. 
A házas zsellérek csak az egy forintnyi házadót és az évi 18 napi 
kézi robotot tartoztak teljesíteni.

Adó- és egyéb kötelezettségektől mentes, úgynevezett szabad 
telek is volt, összesen 5½. Ennek hasznát a következők élvezték:

½ fél telekét, azaz ½ szesszióét a görögkeleti tanító,
1 egész telekét, azaz 1 szesszióét a görögkeleti pap,
1 egész telekét, azaz 1 szesszióét a római katolikus pap,
½ fél telekét, azaz ½ szesszióét a jegyző,
1 egész telekét, azaz 1 szesszióét a református pap,

 6 4 Eg y s ze s s z ió  ( j o b b ág y-
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½ fél telekét, azaz ½ szesszióét a református tanító és
1 egész telekét, azaz 1 szesszióét a  község.

Rendelkezésünkre áll még egy összeírás 1846-ból.67 Ebből 
kiviláglik, hogy a határt kitevő 197½ egész telekből százkilencven-
kettőn 418 jobbágycsalád gazdálkodik. Adó- és járulékmentes, ún. 
szabad telek 5½ van, egy a római katolikus, egy a református egy 
pedig a görögkeleti pap javadalmazására. Fél-fél telek javadalmát 
élvezi a jegyző, az orvos, a református, a katolikus és a görögkeleti 
tanító. Rajtuk kívül él a faluban még 268 házas zsellér. Az össze-
írást befejező záradék szövege:

Alulírottak ezzel hiteles bizonyságot teszünk arról, hogy a’ tekinte-
tes pacséri közbirtokú uradalomnak illő megkeresése következtében 
a’ most tisztelt uradalomnak jobbágyi telkeit, valamint az azokat 
használó jobbágyságot, úgy szinte a házas zselléreket is Pacsér hely-
ség elöljáróinak, jegyzőjének, ’s több lakosainak jelenlétükben, sőt 
közbenjárásukkal összeírván tapasztaltuk, hogy a’ tisztelt uradalom 
kebelében 192, azaz százkilencvenkét jobbágyi adózó, továbbá a’ r. 
katolikus, református és görög nem egyesült lelkészek, ugyanezen 
vallásbeli tanítók, valamint a’ jegyző és orvos számára kihasított 5½, 
azaz hatodfél szabad, összesen pedig 197½, azaz egyszázkilencvenhét 
és fél telkek legyenek, melyek elhagyatva nincsenek, hanem illetőleg 
a’ jobbágyok által műveltetnek. Tapasztaltuk továbbá azt is, hogy 
az imént tisztelt közbirtokú uradalomban 268, azaz kétszázhatvan-
nyolc házas zsellérek legyenek, kiknek házaik az illető tulajdonosaik 
által lakatnak, ’s elhagyatva nincsenek. 

Van még egy érdekes hozadéka ennek az összeírásnak. Húsz 
évvel később – csaknem két évtizeddel a jobbágyság eltörlése után 
– valaki a házas zsellérek listáján a 24-től a 34. sorszámig összeírt 
neveket megjelölve odaírta: „Constatálva 17/3 866 hogy ez mind 
Potskay András rátája.” 

A nevek pedig:
 6 7 IAV F2 BBŽ 18 4 6 –1175.
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24. Gruits Tamás
25. Biroglyev Lukács
26. Punós János
27. Mados András
28. Deák János
29. Hütter Náthán
30. Nagy Józsefné 
31. Zsarkovácski András
32. Szladics Manojlo
33. Plávsits Mósó és 
34. Popovits Gábor.

Mivel pedig ennek a tizenegy zsellérnek háza ugyan volt, de 
földje nem, vagy csak alig egy-két hold,68 így föltételezhető, hogy 
amíg jobbágyok voltak, földesurukat, Potskay Andrást nem az ál-
taluk használt birtokrész (mivelhogy birtokuk nem vagy alig volt) 
után fi zetendő, illetve teljesítendő kötelezettségekkel és egyebekkel 
szolgálták, hanem csak a rájuk is kirótt kézi robottal. Ezt látszik 
igazolni egy 1843-ból származó okirat is, amely Csillaghy Sámuel 
és Tocsek Mátyás egymás közötti, a néhai Polyák-féle birtokrész át-
vételére vonatkozó megállapodást tartalmazza.69 Ennek harmadik 
pontja alatt név szerint felsorolják, hogy kik tartoznak az úrbéri 
kötelezettségekkel és járandóságokkal szolgálni Tocsek Mátyást:

Petrus Vlajkov ¼
Mathias Vlajkov  ¼
Lazarus Szlukits 3/8
Gabriel Szlukits 3/8
Procopius Czverkusa 1¼
Thimotheus Stojsits ½
Nicephorus Ninkov ½
Ullanus Ninkov ¼ 
Athanasius Miatov ¼

 6 8 A  há z a s  z s e l l é r e k 

b i r t o k a l e g f ö l j e b b 1/3 

s ze s s z i ó,  a z a z  j o b -

b á g y t e l e k  l e h e t e t t .

 6 9 MO L E  14 8 Fa s c  1874 

  № 16.
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A  b i r t o k m e g o s z t á s 
t é r k é p e

Csillaghy Sámuelt szolgálja:

Lazarus Csapdár ½
Joanes Csabdár ¼
Gabriel Czverkusa ¾
Dragoilus Ninkov ¼
Petrus Ninkov ½
Joanes Ninkov ½
Simon Ninkov ½
Stephanus Ninkov ½  
Triphonius Ninkov ½

A számok minden bizonnyal a használt jobbágytelek (szesz-
szió) nagyságát jelentik, mert a negyedik pont alatt a föld nélküli 
házas zsellérek felsorolása következik. Tocsek Mátyást szolgál-
ják Procopius Czverkusa, Josephus Ernszt és Josephus Miatov, 
Csillaghy Sámuelt pedig Simon Tyosity és Th omas Nesity.



■  ■■■  

■■■  

A z  18 4 6 - o s 
ö s s z e í r á s 
z á r a d é k a
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A birtokrészről térkép is készült.70 Ezen A-val jelölték a Tocsek-
tulajdont, B-vel pedig a Csillaghyt. A térképről az is leolvasható, 
hogy az A részek birtokosának, azaz Tocsek Mátyásnak kúriája 
is volt a birtokon szép nagy kerttel (hortus), ma úgy mondanánk: 
parkkal. Meg azt is, hogy kocsma (educillum) is volt, hisz a birtok-
hoz szőlő is tartozott, a bort pedig értékesíteni kellett. A térképen 
ugyan nem jelölték, de a megállapodás szövege egy szárazmalomról 
is rendelkezik.  

A KÖZÖSSÉGGÉ SZERVEZŐDÉSRŐL

Nehéz, viszontagságos évek, évtizedek voltak, de nemzetiségük-
höz, vallásukhoz ragaszkodó őseink a nehézségek ellenére is 
kitartottak. Fölépítették házaikat, feltörték és megművelték 
földjeiket, kaszálták rétjeiket, őrizték, legeltették állataikat, majd 
amikor elmúltak a szabad évek, fizették a dézsmát, jártak robotba, 
és teljesítették a különféle földesúri szolgáltatásokat. Igaz, nem 
mindig szó nélkül, és talán sohasem szívrepesve, de becsülettel 
és tisztességesen. Közben az Istenről sem feledkeztek meg. Neki 
is hajlékot emeltek, a reformátusok először (1791-ben) csak egy 
szerényebb fatornyosat, majd 1833 és 35 között ezt a még ma is 
álló nagy és tágas téglaépületet. Az épület felújítását, szinte teljes 
újjáépítését 1883 nyarán, az alapkőletétel 50. évfordulóján végez-
ték. Ennek emlékét hirdeti a torony felőli bejárat fölé helyezett 
kis tábla szövege: Újíttatott 1883-ban.

A reformátusok iskolát már 1789-ben építettek, két tantermet, 
egy tantermet a fi úk és egyet a leányok számára lent a völgyben, 
az akkori lelkészlak szomszédságában, a ma kertként használt 
part menti részen. A völgyi iskola mellé 1796-ban külön rektori 
és tanítói lakás is épült.

Az iskola látogatásával azonban nem nagyon dicsekedhettek 
ekkortájt eleink. 1796-ban például az iskolaköteles 73 református 
vallású magyar nemzetiségű fi úból 26, és a 60 iskolaköteles kis-
lányból is csak 26 látogatta a tanítást.  7 0 U o.
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A  r e f o r m á t u s 
t e m p l o m

Nem volt jobb a helyzet a szerb gyerekekkel sem. Az iskolaköteles 
33 fi úból 10, a 23 iskolaköteles kislányból pedig csak 2 járt iskolába. 

Katolikusok ekkor még nem voltak a faluban. Csak az 1800-as 
évektől kezdődően kezdtek itt letelepedni. Plébániát 1824-ben 
alapítottak, ekkor építették a templomukat, és szervezték meg 
önálló felekezeti iskolájukat is. 
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Pontosan nem sikerült kiderítenem, mikor kezdték meg az 
oktatást a szerbek, de hogy 1785-ben már volt, vagy kellett, hogy 
legyen oktatás, kikövetkeztethetjük a Helytartótanács föntebb 
idézett jelentéséből.  A jelentés szerint egyes Bács megyei pravo-
szláv nemzeti iskolákban a gyerekek nem látogatják rendszeresen 
a tanítást, az iskoláknak nincs elegendő tüzelőjük, iskolaépületeik 
elhanyagoltak. A felsorolt helységek között ott szerepel Pacsér is.

Mindennek ellenére a reformátusok a tantermek szűkös volta 
miatt 1819–20-ban a fi úk számára új iskolát építtettek, méghoz-
zá fönt a templom melletti dombon, a völgyi iskola pedig teljes 
terjedelmében a lányoké maradt, és a leányiskola céljait szolgálta 
egészen 1870-ig, a községi, az ún. közös iskola létrehozásáig. 

De volt iskolája az izraelita felekezetű zsidóknak is.

A  s z e r b  i s k o l a 
f e l ú j í t á s i  t e r v r a j z á n a k 
e g y  r é s z e
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Egy 1855. december 17-ei kimutatás szerint a római katolikus 
magyar iskolába 49-en jártak, a görögkeleti szerb iskolába 147-en, 
a két református magyar iskolába 193-an és az izraelita felekezetű 
zsidó iskolába 17-en.

Az iskolák pénzelése körül azonban akadtak gondok. Egy 
1856-ban készült jelentés szerint 

mivel községünkben több ajkú s religiójú népek lévén, kik közül a r. 
katolikus és szerb oskolák jókarbani feltartása és tanítóik fi zetése a 
közpénztárból fedeztetik, melybe azonban a nagyobb összeg adózást 
a reformata lakosság teszi, kiknek külön eklézsiai pénztáruk lévén, 
melyből oskolájuk és tanítójuk kellékei fedeztetnek, evégett megkí-
vántatna az aránytalani felosztási kétségeskedés eloszlására, hogy az 
adó felosztásánál minden religió felekezetéből bizotmányi tag vagy 
egyének lennének, kiknek beletekintése alatt osztatnék fel a közadó 
a népre, éspedig úgy, hogy az oskolákat és tanítókat fedező közkölt-
séget külön rovatba jegyeztetnék.

Hogy mi lett ennek az ajánlásnak a sorsa, nem sikerült ki-
deríteni. Kiderült viszont, hogy a szerb iskola igazgatója, a Vuk 
Karadžićtyal is levelezésben álló Jovan Mostarski 1854. szeptember 
27-én egy új iskola építését kezdeményezte. Hitközsége elöljárói 
azonban nem támogatták, mondván, hogy elég csak a régit fölújí-
tani. A fölújításhoz szükséges dokumentációt, tervrajzot, költség-
vetést el is készíttették.

A költségvetés végösszege 726 forint 40 krajcár. 
Ez az az épület, amelyik az utcafronton van (ha ugyan még 

megvan, és nem dőlt össze), és amelyik csak addig szolgált iskolai 
célokat, amíg a dombon föl nem épült a két tantermes új, szerb 
iskola. 

1870-ben a református és az izraelita hitfelekezetek lemondtak 
iskoláik önállóságáról, és állami segély mellett községi jellegű 
iskolává alakítva átadták azokat a községnek.  Ennek az új isko-
latípusnak a lényege – amely tulajdonképpen eredetileg II. József 
császár kultúrpolitikájának az egyik legmerészebb pontja volt –, 
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hogy az addigi szigorúan felekezeti jellegű iskolákkal szemben 
felekezeti különbség nélkül fogadta be a gyermekeket, és csak a 
vallástani oktatást végezték felekezeti alapon hitoktatók, a többi 
tárgyat pedig felsőbb helyen megállapított tanterv és utasítás 
szerint  képzett tanítók tanították.

A községi iskolát 1913-ban az állam vette át, és azóta a minden-
kor regnáló állam közvetlen irányítása alatt működik.  

A katolikusok csak az impériumváltást követően, az 1919/1920-
as tanévtől kezdődően voltak kénytelenek föladni önálló felekezeti 
iskolájukat, mert az új államhatalom államosította az iskolákat. Az 
1919. július 23-án módosított szerb népiskolai törvény értelmében 
a közoktatásügyi miniszter hatályon kívül helyezte a Vajdaságban 
az addig érvényben levő magyar törvényeket. Ennek volt követ-
kezménye a többi között az is, ami a visszaemlékezőkben elsőre 
ugrik be, hogy a könyvekben sok mindent ki kellett húzni, le 
kellett ragasztani.

A reformátusok 1822-ben új lelkészlakot is építtettek, minden 
valószínűség szerint ezt a mait, illetve ennek a terasz nélküli vál-
tozatát, mert a teraszt 1890-ben emelték a lelkészlak elé. 

A reformátusok 1860-ban is építkeztek. A  lelkészlak mellett, 
az utcai soron álló épület eredetileg magtárnak és istállónak ké-
szült, de többszöri átalakítás után ma a lelkészi hivatal, a gondnoki 
szoba és a több célra (csigatészta-készítésre, vendégfogadásra, télen 
istentisztelet tartására) is alkalmas nagyterem van benne.

A falut megvásárló katolikus közbirtokosok pedig 1824-ben 
szervezték meg az önálló plébániát, és építtették föl a katolikus 
templomot, valamint paplakot. Ekkor szervezték meg az első ka-
tolikus tanítói állást is, a tanító javadalmazására fél telek (szesszió) 
földet hasítván ki a közbirtokosság területéből. Az első tanító, 
aki egyúttal kántora is a gyülekezetnek, Sztárcsevics Pál volt, 45 
évig szolgálta a katolikus közösséget. Új iskolát 1852-ben építtet-
tek a katolikusok  az 1830-ban épült kántortanítói lakás helyett, 
ez mellett volt egyébként az oktatás céljait szolgáló tanterem is. 
Ennek költségeire a kalocsai érseki hatóság 1000 forintot utalt ki, 
amely összeget Hegyi János harangozó Kishegyesen Botka Mihály 
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esperesplébánostól 1851. november 1-jén át is vett.71 Az iskola – 
csakúgy, mint a korábbi – a tanítási célokat szolgáló tantermen 
kívül a benne tanító tanerő lakásszükségleteinek  kielégítését 
biztosító lakórésszel is rendelkezett. Az iskolát, pontosabban csak 
a tanítás céljait szolgáló tantermet 1887-ben megnagyobbíttatták. 
A munkálatok költségei 750 forintot tettek ki, amely összegből 
a kalocsai „kegyelmes bíbornokérsek úr őeminenciája a pacséri 
hitközség kérelméhez képest annak szegénységére való tekintetből 
hajlandó kirendelni, illetve juttatni 550 ft nyi segélyt”. A hiányzó 

N y u g t a  a z  10 0 0 
f o r i n t  á t v é t e l é r ő l

 7 1 A  ny u g t a  e r e d e t i j e  a 

K i s h e g y e s i  R ó m a i 

K a t o l i k u s  P l é b á n i a 

i r a t t á r á b a n t a lá lh a t ó.
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A z  é r s e k s é g 
é r t e s í t é s e
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200 forintot a pacséri földesurak néhány tagja előre befi zetett 
egyházadójával pótolta.72

A falunak egyébként az urbáriális pörök idején, pontosabban 
1825-ben „a megyei táblabírók közbirodalmán” 192 jobbágytelke, 
554 háza és 3231 lakosa volt.73

A JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS UTÁNI IDŐK, 
AVAGY A GYAR APODÁS, A FELLENDÜLÉS ÉVEI

A forradalom utáni birtokrendezés, de még inkább az úrbéres 
robottól való szabadulás javára vált a falu gazdasági fejlődésének. 
Az 1857. március 17-én lezárult tagosítással ugyanis megszűnt a 
gazdák szétszórt, a határ különböző részein elhelyezkedő földjei-
nek a felaprózottsága. A több apró darabból álló földtulajdonukat 
összevonták, és mindenki egy tagban kapta meg a birtokát. Felhagy-
hattak hát a nyomásos gazdálkodás kényszerével, vagyis azzal, hogy 
évről évre előre meghatározzák, melyik határrészben mit vetnek, a 
talajelőkészítő munkálatokat mikor kezdik, a betakarítást mikorra 
kell befejezni stb. A nyomásos gazdálkodás felszámolása alapja lett 
a jobb talajművelésnek, a bátrabb egyéni kezdeményezéseknek. 
A gabonakonjunktúra pedig mindinkább sürgette a legelők és 
kihasználatlanul heverő parlagok, ugarföldek mielőbbi feltörését.

Szorgos munkájukban sok bosszúságot okozott, hogy a kanyar-
gós Krivaja, amelynek fenekén mostanában alig látszik egy kis víz, 
egykoron úgy meg tudott vadulni, hogy ezer meg ezer holdat öntött 
el. Ennek a sorscsapásnak vetett véget egy ármentesítő társulat 
megalakítása 1886-ban. Pacsér, Bácskossuthfalva, Bajsa, Topolya, 
Kishegyes, Szikics, Bácsfeketehegy és Szenttamás község érintett 
földtulajdonosai megalapították a Bácsér Vízi Társulatot, a mai 
DTD–Krivaja Vízgazdálkodási Vállalat ősét, azzal a szándékkal, 
hogy az árterületek lecsapolásával, a folyómedrek szabályozásával, 
illetve rendszeres tisztításával a völgyekben húzódó mintegy 1500 
katasztrális holdnyi műveletlen vőgyes fődet, nádast, rétet, legelőt, 
jogi kifejezéssel élve parti birtokot ármentesítsék, illetve annak mi-
nél nagyobb hányadát mihamarabbi szántóföldi művelés alá vegyék. 

 7 2 U o.

 7 3 H e g e d ű s  A n t a l:  A 

s z i n té z i s  m é g v á r a t 

m a g á r a .  M a g ya r  S zó, 

198 6.  f e b r uá r  15.
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A vetésterületeken elsősorban gabonát termesztettek, de je-
lentősnek mondható a kukoricatermesztés is. E két fő növényfajta 
mellett a XIX. század folyamán – inkább csak saját, mint piaci 
szükségletre – kendert, burgonyát vetettek, és a fi loxéra megjele-
néséig szőlőt is műveltek. A fi loxéra tarolása után szőlővel csak 
az elszántabbak bajlódtak, ma pedig csak a kiskertekben vagy a 
lakóházra fölfuttatott lugasként találkozni vele.

Az állatállományt illetően egyre inkább a sertés javára billent a 
mérleg. De tartottak még marhát, birkát, lovat is. Disznót szinte 
mindenki, a többi állatfajtát pedig ki-ki a tehetsége szerint. A hú-
sáért, tojásáért, tolláért tartott baromfi  szinte minden lakóudvar 
tartozéka volt.

Az állatokat tavasztól őszig kicsapták, azaz fogadott pásztor 
felügyelete alatt kihajtották a koplalóra, csordára. A disznókat a 
koplalóra, a marhákat pedig a csordára, vagy másként mondva a 
csordaállásra. 

A lakosság teheneinek reggel kihajtott és délután hazahajtott 
falkájára felügyelő pásztort csordásnak hívták, az őrzött nyájat 
pedig csordának. A csordás a reggeli fejés után, kilenc óra tájban 
hajtott ki. A hajtás a völgyön zajlott. A falu nyugati széléről indult, 
és az utcavégeken duda- vagy tülökszóval jelezte vonulását. A jelre, 
akinek volt csordára járó tehene, kieresztette az utcára, estig a csor-
dás gondjaira bízta. Ezért a szolgáltatásért a csordásnak a tehenek 
számától függően minden tulajdonos bért fi zetett.

A lakosság kijáró disznaira a kanász vigyázott. A kanász ko-
rábban hajtott ki, és későbben hajtott haza. Szolgáltatásaiért a 
kanász is kapott fi zetséget.

A kihajtás első napja kanásznak is, csordásnak is április 24-e, 
azaz Szent György napja volt. A kihajtás zárónapja állatfajtától is, 
időjárástól is függött. Legkorábban a disznók kihajtásával hagytak 
föl, rendszerint szeptember elsején, mert Pacséron ez volt a hízóba 
fogás hagyományos napja. Szeptember 29-énél, azaz Szent Mihály 
napjánál tovább a disznók sohasem jártak a koplalóra. 

A birkák vagy inkább a juhok a juhász felügyelete alatt tavasztól 
őszig, kihajtástól behajtásig, éjjel-nappal kint tartózkodtak a sza-



■ Pénovátz Antal ■ 102 ■ Pacsér ■■■  

■■■  

badban. Behajtásuk – hacsak az időjárás nem szólt bele – október 
26-a, azaz Dömötör napja volt.

A birka, illetve a juh elnevezés a beavatatlan számára ugyanan-
nak a négylábú gyapjas állatnak a neve, amelyet a juhász terelget, 
és pulijai segítségével tart kordában. Azaz csak terelgetett vala-
mikor régen, hajdanán, mert ma már ilyen juhtartásról szó sincs. 
De most nem is erről akarok beszélni, hanem arról, hogy mikor 
illeti ezt a gyapjas állatot a juh elnevezés, és mikor a birka, mert 
a két elnevezés között különbség van.

A honfoglaló őseinkkel érkező szívós, strapabíró, igénytelen, a 
szabad ég alatt való ridegtartást föl se vevő, hosszú, durva szőrű, 
hosszú szarvú ősi rackafajta volt a juh. Vele szemben a XVIII. 
század folyamán nyugat felől egyre inkább hozták, hajtották 
a fi nomabb gyapjút adó, de az őshonos racka juhoknál sokkal 
érzékenyebb, az időjárási viszonyoknak kevésbé ellenálló meri-
nóféléket, azaz a birkákat. Átteleltetésükre, a hideg böjti szelek 
és áztató őszi esők ellen zárt, tetővel fedett aklot, hodályt kellett 
eszkábálni. Ezeket a kényesebb merinóféléket a különféle beteg-
ségek, különösen a rühösödés is hamarabb levette a lábukról. 
Ezzel szemben a rackafélék a betegségeknek is jobban ellenálltak, 
sőt a rüh egyáltalán nem is bántotta őket. A gyapjúkonjunktúra 
azonban megtette a magáét. A XIX. század végére a merinófajták 
szinte teljes egészében kiszorították az őshonos rackaféléket.

Tartott mindez nagyjából 1945 tájékáig, vagyis a XX. század 
derekáig, aztán óriásit változott a világ. Akkortól az állattartást 
illetően nagy változások álltak be. A szarvasmarha-állomány egy 
része, az ökör mint igaerő ugyan már a két háború között háttérbe 
szorult, de az 1950-es, 60-as évektől a lovat is mint igavonót kiszo-
rította a traktor. Nincsenek már a régi kihajtások, nem tülköl már 
a kanász, nem dudál a csordás, csak bent, zárt területen, istállóban, 
ólban, akolban nevelik, gondozzák a jószágot. A juh, vagy gyakoribb 
nevén a birka már csak az idősebbek emlékezetében él, de a családot 
ellátó fejőstehén is a múlté. Megszűntek az egy-két jószággal baj-
lódók, akik pedig csinálják, nagyban és nagyüzemi módon teszik. 
Termékeiket vagy közvetlen a végterméket előállító gyár, üzem 
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megbízottjának, vagy a terményt forgalmazó nagykereskedőknek 
adják át, és így aztán nem csoda, hogy a tejet és a tejtermékeket 
vidéki tejgyárak, de a húsárut is nagykereskedők szállítják a faluba.

A XIX. század utolsó évtizedeiben a cséplőgép is megjelent a 
faluban. Eleinte csak a szomszédos nagybirtokokon, de később hely-
beli vállalkozók tulajdonában is. A cséplőgép után jöttek az egyéb 
mezőgazdasági gépek. Raktárak épültek, 1891-ben pedig Horváth 
Lajos tulajdonában felépült a máig üzemelő hengergőzmalom.

Követte mindezt az infrastruktúra fejlődése, 1895-ben a köves 
út megépítése Bajmok, illetve Bácskossuthfalva irányában, 1908-
ban a falu keleti szélén húzódó vasútvonal megépítése önálló 
vasútállomással. 

1912-ben artézi kutat fúrnak, az 1920-as évek derekától kezdik 
bevezetni a villanyvilágítást, 1937-ben Szél József fürdőmedencét 
építtet.
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Ez a gazdasági fellendülés valamiképpen tükröződött a lakos-
ság lélekszámában is. Pacsérnak soha nem volt annyi lakosa, mint 
éppen ezekben az években, évtizedekben. 1900-ban 4784, 1910-
ben 5052, 1919 februárjában 5222, 1921 februárjában 5095, 1931. 
április 1-jén 4993. Ma meg a háromezret sem éri el.

A kapitalista gazdálkodás lendülete a lakosság gondolkodását 
is befolyásolta. Folyamatosan szaporodtak a kisipari műhelyek, a 
boltok, üzletek. Szinte hihetetlen, de egy 1857. december 20-án 
keltezett összeírásban 86 kereskedőt, illetve iparost tartanak nyil-
ván a faluban.74 A malomtulajdonosok nincsenek köztük. De hogy 
léteztek, bizonyítja Horváth József malomtulajdonos házépítési 
engedélye és a ház tervrajza 1857. március 21-éről.75 A mellékelt 
tervrajzon jól látható a portán már meglévő malomépület és az 
új ház elhelyezése. A malomról közelebbit ugyan nem sikerült 
kideríteni, de mindenképpen szárazmalom lehetett, mert az első 
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és eddig egyetlen hengergőzmalmot jóval később, csak 1891-ben 
alapította és építtette Horváth Lajos malomtulajdonos, talán 
éppen ennek a szárazmalomnak a helyén.

A hengergőzmalom, új tulajdonosa által korszerűsítve, a jelen-
legi technikai lehetőségeknek megfelelően átalakítva és kapacitását 
egy emelet hozzáadásával  kicsit megnövelve – még ma is üzemel. 
A szárazmalmok ideje viszont az első világháború tájékán vagy 
mindjárt azt követően, lejárt. Az egyik utolsó működő száraz-
malom Mike Istváné volt a Csorda köz és a Makai utca sarkán, 
ahol a kilencszázhetvenes években ivadékának, Mike Jánosnak a 
pálinkafőzdéje üzemelt.

A tagosításnak, vagyis a földbirtokrendezésnek oly nagy volt 
a jelentősége, hogy a pacsériak még száz évvel később, az 1950-es 
évek derekán is emlegették, sőt a faluszéli közlegelők, a járások fel-
mérése és kiosztása kapcsán keletkezett földesjog, kisjog, nagyjog, 
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zsellérjog kifejezések a mai napig elevenen élnek, ha nem is tuda-
tosan, de emlékeznek rájuk. A valamikori közlegelőkből ugyanis 
mindenkinek joga volt részesedni, csak persze nem mindenkinek 
egyenlő mértékben. A földdel rendelkezők kapták a földesjogot, a 
nagyobb birtokkal rendelkezők a 20 kvadrátos76 nagyjogot, a kisebb 
földterülettel rendelkezők a 18 kvadrátos kisjogot, míg a földdel 
nem rendelkezők a földesjog felét kitevő 10 kvadrátos zsellérjogot.

A tagosítási jegyzőkönyvet az érintettek részéről a következők 
írták alá: Hegyi János bíró, Szilágyi István esküdt, Szél József 
esküdt, Terzity Glisa esküdt, Szlyalytsits Izsák esküdt, valamint 
Lestár József, Ikrás Nesztor, Sándor József, Faragó János, Éri Sán-
dor, Fülöp Bálint, Göntzi Mihály, Mészáros Miklós, Gelei János, 
Vidits Száva, Lestár Gábor, Gáspár Sámuel, Rákity Jása, Csányi 
Mihály, Csányi József és Oros János. 

Említésre méltó ezekből az időkből, hogy 1854-ben egy Kal-
már István nevű pacséri születésű hivatalszolgát Pestről hazato-
loncoltak egy új vallás veszélyes nézeteinek a terjesztése miatt. 
A hazatoloncolt válaszul megalapította a nazarénusok szektáját, 
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amely innen szétterjedve mindenütt a szegények vigasztaló hitét 
szolgálta. 

A veszélyes nézetekre egy 1854-ből való miniszteri átirat is 
felhívta a közfi gyelmet. Az átirat megfogalmazása szerint a na-
zarénusok tévedésben vannak a templomról, a papról, a kereszt-
ségről, az esküről, a házasságkötésről és a katonáskodásról való 
felfogásukban. Egyben elrendeli, hogy ha a papok ilyen tévelygőkre 
akadnak, jelentsék a minisztériumnak. 

Az átirat, illetve a rendelet alapján a pacséri lelkész 1855 máju-
sában jelenti is, hogy egy Krémer Antal nevű egyén a kihirdetett 
tilalom ellenére terjeszteni kezdte a tiltott tévelygést. A megátal-
kodott sikeresen ténykedik, bizonyság erre, hogy a nazarénusok 
felekezete, vagy ahogyan ők emlegették magukat: a hívők, azaz 
a hívők gyülekezete volt az egyetlen felekezet a faluban, amely 
nemcsak a magyarok, de a pravoszlávsághoz hűségesen ragaszkodó 
szerbek közül is igen sok hívet tudott toborozni. Az idő azonban 
velük is megtette a magáét. Számuk ma már mindössze egy fő. 
Halálával végérvényesen meg fog szűnni a falunak ez a színfoltja is.

A házak száma a századforduló végére valamivel több, mint 
1000-re szaporodott. Túlnyomó többségében persze csak amolyan 
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szegényes, alacsony, vert falú, nádfedeles falusi ház, de a benne la-
kóknak mégis kedves, és – ha nem is mindegyiknek, de – sokuknak 
halálukig emlékezetes. Ennek igazolására álljon itt egy nemcsak 
szóban, de kérésre, buzdításra papírra is rögzített visszaemléke-
zés 1977-ből a pacséri Könyves Kálmán utcában található 989. 
sorszámú házról.

Nem tudom, hogy kit milyen érzések fűznek a régi otthonhoz, de ha 
én visszagondolok azokra az évekre, amelyeket anyám védelme vagy 
védő szárnyai alatt eltöltöttem, mindig valami bizsergő, jóleső me-
legség önti el szívemet az édes otthonra gondolva.

Úgy írom le azt a házat, hogy ha valakinek kedve tartja megkeres-
ni most vagy bármikor a jövőben, könnyen rátaláljon.

Ha elindulunk a vasútállomásról be a faluba, jobb kéz felől az első 
széles utcába befordulunk, s lemegyünk egészen a völgyre. Itt a hídon 
áthaladva felfelé indulunk a domboldalon lévő széles utcában a jobb 
oldali első házig. Ez a ház a Mike János tulajdona a jelen időben, és 
pálinkafőző van most itt. A mi gyerekkorunkban Mike István szá-
razmalma volt itt. A ház megett van egy kis utca néhány házzal. Ha 
itt elindulunk be az utcába, bal kéz felől az első háznál álljunk meg, 
és nézzük meg jól. Ez volt az én szüleimnek a háza 1905-től 1928-ig, 
amikor azért adták el, mert kivándoroltak Brazíliába. Azután sűrűn 
cserélt gazdát a ház, míg végül egyik unokaöcsém, Makai Józsi vette 
meg, és most az ő tulajdona. De ki tudja, meddig? Ki tudja kié lesz 
majd évtizedek múltán?

A ház az utcáról nézve igen magas. Kicsiny ablakai a magasból 
úgy néznek le az utcai járókelőkre, mint óriás a törpére. A kiskapu 
olyan, mint a többi kiskapu. Festetlen, gyalulatlan, az idő múlása 
igen meglátszik rajta, mert nagyon viharvert állapotban van. És még-
sem olyan, mint a többi! A kilincse kívülről rendesen állt, olyan igen 
régi, girbegörbe fajta, nem sima, mint a későbbiek. Hanem belülről 
fordítva volt a kapura felépítve. Úgyhogy a kilincsre, ha rátettük a 
kezünket, nem lefelé kellett nyomni, hanem felfelé emelni, hogy 
nyisson. Aki ezt nem tudta, de be akart jönni hozzánk, bizony sokat 
bajlódott a kilinccsel; ezen mi, gyerekik igen-igen jókat mulattunk.
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És a nagykapu?
Az is csak úgy volt összeácsolva, mint más szegény ember nagyka-

puja. A deszkák fekvő helyzetben voltak beállítva a két oszlop közöt-
ti két erősebb fába. Az egész nagykapu vaskarikával volt odaerősítve 
a tartóoszlophoz.

Ha felmásztunk az ablak alatt a téglarakásra, és elnéztünk a folyó 
felé, igen szép tájat láthattunk. Az utca túlsó oldalán lapos kertek 
húzódtak le egészen a folyóig. Igen szépen lehetett látni a folyón túl 
is a kerteket, az egész zöld domboldalt. A kertekben fák, a domb te-
tején ismét házak sorakoztak.

Ha balra néztünk, a vasútvonal volt látható a magas töltéssel és 
a nagy híddal, amely alatt átjáró volt, és a folyó is átfolyt alatta. Na-
gyon szerettük innen nézni, ha jött a vonat. Füstölgő kéményét és 
zakatoló kerekeit nem győztük csodálni. Hát még mikor fütyült is! 
Ez volt csak a nagy élvezet!

Az udvar a kapu felé igen lejtős, ami igen előnyös nagy esőzések 
és hóolvadások idején, mert a víz mindjárt leszalad, és nem marad 
sáros az udvar.

Bemenvén a kapun jobb kéz felől, az utcafal mellett a kert húzó-
dik. Szép nagy kert. Első részében, mindjárt elöl, van a kút. Itt egy 
darabon lapos, de távolabb magas a kert. Amikor szüleim megvették 
a házat, az udvar is olyan magas volt, amilyen magasan állt a ház és 
a kert távolabbi része. De a szegény embernek minden idejét ki kell 
használni. Ha apánknak máshol nem akadt munkája, otthon vályo-
got vert a családdal. Erre használta föl a ház előtti földet. Tavasz-
szal, amikor igen keresett volt a vályog, nálunk mindig kapható volt. 
1905-ben a szüleim a házat 360 forintért vették, de ezt az összeget 
apám sokszorosan kiárulta a vályogból.

Balra a házat látjuk, ahová hat lépcsőfokon lehet feljutni az ud-
varból. Ha rátekintünk a konyha ajtójára, mindjárt látjuk, hogy 
amolyan Noé idejéből itt felejtett ajtó, ami ide ugyan megfelel, mert 
a konyhának nyitott kéménye lévén, meleget úgy sem tarthat. A 
konyhába belépve elöl egy tulipántos láda, amellyel valamelyik nagy-
anyánk ment férjhez fi atal korában. A kémény alatt, a falban óriás 
patkó alakú bevágás van, ide tányérok, tálak, bögrék és kislábasok 
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sokasága volt szegre aggatva. Ennyi tányérra és edényre bizony nagy 
szükség volt, mert kilencen voltunk testvérek, és még egy-egy nagy-
mama is igencsak akadt a háznál.

A konyha jobb oldalán, szintén a kémény alatt, széles padka és 
a kemenceajtó, e mellett a külső sarokban katlan, ahol óriási vaslá-
bosban vizet szoktunk melegíteni mosáshoz vagy más alkalmakkor. 
A kemenceajtó előtt pedig a háromlábú vaslábon a vaslábosban főtt 
az étel, vagy sült a szalonna vagy tojás kolbászkarikákkal. Szóval, 
amit gyorsan el lehetett készíteni. A kemencében szalmával, a kat-
lanban kukoricatuskóval, a vasláb alatt pedig kukoricacsutká val 
vagy faágakkal tüzeltünk.

A konyha bal oldalán is padka húzódik a kemence szája előtt. Itt, 
a külső sarkán a padkának van egy kezdetleges tűzhely, ahol anyánk 
nyáron főzött.

A kémény alól visszalépve jobbra is, balra is szobába vezető ajtó. 
A konyha egyetlen bútordarabja a tulipántos láda, amelynek az volt a 
rendeltetése, hogy a mosni való ruháinkat raktuk bele.

A hátsó szoba bútorzata: négy ágy, középen a fal mellett asztal és 
székek. Ezek apám készítményei. Az asztal felett a falon tükör, mel-
lette a falinaptár. Egy igen kicsi ablak szűri gyéren a világosságot.

A konyha felőli sarokban a búbos kemence. Mellette a tűzhely, 
ahol télen fő a leves.

Található még a szobában néhány akácfából készült, alacsony 
négylábú kisszék, amelyek végébe lapos vasat szoktak beütni, hogy 
morzsolni lehessen rajtuk. Abban az időben ezek voltak a kézi kuko-
ricamorzsolók, mert gépekről még nem is álmodoztak.

Az első szobába lépve völgyre néző ablakokat látunk. Az ablako-
kon valami függönyféle széles fehér-lila csíkozattal, ami anyánk le-
ánykori báli ruhájából készült. A két ablak között a falon nagy tükör. 
A tükör és az ablakok alatt karos fapad kínálja az ülő- vagy a fekvőhe-
lyet. A két utcai sarokban ágyak magasan felvetve. Mindkét ágy belső 
végénél szekrény. Az ajtó megett a sarokban kiskaszli, fölötte a falon 
sétálós falióra. A szoba közepén görbe lábú asztal, mellette négy szék. 
Az ajtó felől az asztal végénél áll a varrógép. A búbos kemence tetején 
hatalmas rézmozsár, a falon szegre akasztva apánk réztrombitája.
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A ház tetejét nád takarta, csak fent a gerincen húzódott végig 
nyolc-tíz sor apró cserép, amelynek az utcai végére kerepelő szélkere-
ket szereltek a fi úk.77

Ilyenek épültek szinte a XX. század derekáig, csak a tetőre 
került – az 1920-as, 30-as évek tájékától –  nád helyett cserép. 
Nádfedeles, szabadkéményes házzal egyébként még a XX. század 
második felében is lehetett találkozni, bár ekkor már igazán ritka-
ságszámba ment eredeti, átépítetlen, XIX. századi nádtetős házra 
akadni. Az utolsót 1955-ben vagy 6-ban bontották le, alakították 
át. A nádtetős, szabadkéményes ház emléke azonban még igen 
sokáig nagyon is elevenen élt.

Az én édёsapámnak a háza az nádfёdeles ház vót. Két szoba, kony-
ha vót. A konyha nyitott kémény vót, és a… a szobákba, mind a két 
szobába banyakemёnce vót. És a… ottan fűtöttek, a konyhábul… azt 
a két kemёncét. Oda bёhordtuk mink a szárat vagy szalmát, vagy 
ami vót, és avval vót fölfűtve. Ezёk nyitott kímínyёk vótak. Erre én 
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emlékszёk, hogy a nyitott kímínyné, ott füstölték a húst disznóvágás 
után. A pallás mёg azér emlíkёzetёs vót, mer nádas vót a háztetőnk, 
és nyáron igёn jó vót ott fönt, mer ott hűvös volt, télёn mёg viszont 
meleg vót, mer ott fönt szoktunk ёgy kicsit morzsolni vagy valamit, 
ott a palláson, ott lёhetёtt, mer nem vót ojan hideg.78 

A leggazdagabbak ferhérungos79 keresztházait kivéve az 1960-as 
években kezdődő új típusú építkezésekig a házak végházak voltak, 
és a porta utcai oldalának bal, illetve az átelleni oldalon a jobb 
sarkában álltak, miközben homlokzatukkal és egy vagy két kicsi 
ablakukkal az utcára néztek. 

A porta hosszában épült végházak tagoltsága a tulajdonos 
vagyoni állapotára is utalt. A szegényebbek szoba-konyhás kis 
házai mellett a módosabbak háromosztatú nagy házai sorakoztak 
sokszor ganggal, oldalszobával, sőt a kocsibejárón túl, az udvar 
másik oldalán, a házzal átellenben nyári konyhával is ellátva. A 
háromosztatú végház utcára néző elülső szobáját nagyháznak, a há-
tulsót pedig kisháznak nevezték. A két szoba között volt a konyha.
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Nekünk is abba a házunkba két szoba vót, közepin meg egy kony-
ha, de az a szabad, nyitott konyha, oszt āra is kemence meg hátra is 
kemence, itten meg padka. Annak a padkának vót alatta oan hamu-
tartó, a kemencébű oda gyött bele... , azt a parazsat mingyá…, maj 
másnap lett oszt kivíve, meg emittend is katlany, ott a nagy katlany, 
itten meg a kis kasztrós katlany. Hát abba főzött anyám. Szalmával 
tüzeltünk, oszt akkor, hogy miféle ítel lehetett, de emlíkszek rá, ojan 
tíszta valami, oan kis csóva szalmákat csinátunk, hogy nagy láng ne 
legyen, mer kifut.80 

Régebben, úgy az első világháború végéig, de sok helyen még 
azután is, egészen a 30-as, 40-es évekig ennek a középső résznek 
csak a hátsó fele volt a konyha, elülső része amolyan mai értelem-
ben vett belépő, előszobaféle volt, pitvar, ahonnan nyíltak az ajtók 
a szobákba jobbra is, balra is.

Amíg csak a középső rész hátsó fele volt a konyha, addig az 
nyitott is volt, vagyis „szabad kímín vót, nem vót lёcsukva. Lё 
vót bótolva, mint a pince, a közepin vót hagyva juk, oszt [a füst] 

B ú b o s  é s  s a r k o s 
k e m e n c e 
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ott mёnt ki.” 81 Két oldalán, már tudniillik a konyha két oldalán 
egymással szemben 50–60 cm magas padka volt. Ez szolgált tűz-
helyül, mert tüzet akkortájt még nem zárt tűzhelyben, hanem 
csak úgy szabadon, a főznivalót magában tartalmazó vászonfazik 
köré, vagy legföljebb a háromlábú vasláb alá raktak. Ha vége volt 
a főzésnek, és a parázsra tovább már nem volt szükség, a parazsat 
a padka végébe épített katlanba söpörték, ahonnan – miután 
teljesen elhamvadt – kihordták a ganéra.

És mivel tüzeltek az ilyen „tábori”, hogy ne mondjam „bar-
langi” körülmények között? – tehetnénk föl a kérdést jogos 
kíváncsisággal. Az első világháború végéig igencsak árvaganéval, 
vagyis a marhák legelőn elhullajtott trágyájával. Ezt előbb össze-
szedték, „lёgázolták, a napon mёgszárították, oszt akkor szépen 
négyszёgletёkbe kivágták ásóval. Mikor főzni kёllёtt, akkor a 
gyerёknek: – Hozzá bё, fijam, ёgy-két darabot!” 82 

Az 1905-ben született Tóth Rozália 1977-ben erre így emlé-
kezett vissza:

A háború alatt egyszer elmentünk Feri öcsémmel felibe tőzegganét 
taposni. Ez is tűzrevaló volt. Evvel is a vasláb alatt tüzeltek, még-
pedig olyan formában, hogy a vaslábon főtt a lábasban valami pap-
rikásféle, mellette a tűz mellé állítva köcsög alakú cserépfazékban, 
azt vászonfaziknak híttuk, a húsleves, egy másik fazékban a töltött 
káposzta, és még ami volt. A tőzeggané nem égett lánggal, inkább 
parázslott. Apáink erre szokták mondani a mi gyerekkorunkban: 
marhaszarral főzték a fi nom húslevest.

Hogy hogy csináltuk a tőzeget? Elmondom.
Az udvar sima részén, pormentes helyen, ujjnyi vastagon el-

szórtunk búzapelyvát és töreket. A törek a szalmának az aprója és 
a levele; az akkori cséplőgépek ezt különválasztották a pelyvától is 
meg a szalmától is. Azután a gazda kihordta az istállóból az erre a 
célra összegyűjtött tehéntrágyát. Ezt vaslapátokkal elterítettük az 
elszórt pelyván, töreken úgy, hogy vastagságra körülbelül egyenlő 
rész legyen pelyvából, ganéból. Azután újra megszórtuk pelyvával és 
törekkel. A további dolgunk az volt, hogy mezítláb addig tapostuk 

 81 K r a c z  L a j o s .
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ezt az összeállított vegyes mindenfélét, amíg egy óriási palacsinta 
nem lett belőle. Amikor a töreket és pelyvát a trágya annyira átned-
vesítette, hogy egybe állt az egész, akkor a munka első része kész 
volt. A gazda azt mondta, hogy két nap múlva jelentkezzünk, és 
majd csináljuk tovább. Amikor jelentkeztünk, a gazda fogott egy 
éles ásót, és vagdosni, szabdalni kezdte a nagy lepényt olyan tízszer 
húsz centis darabokra. Ezt nekünk kellett csomóba úgy összerakni, 
hogy közte a levegő szabadon járjon, hogy minél előbb megszárad-
jon. Szerencsénk volt, nem volt eső, és így gyorsan megszáradt. A 
felezéshez már anyánk is eljött. A gazda is örült, meg anyánk is. A 
gazda kocsival hazaszállította a mi részünket. De a mi anyánk már 
nem főzött vele, hanem a katlan alatt lett eltüzelve lekvár főzéskor, 
mert annak jó a csendes tűz.

F a l i ó r á k
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A szobák mennyezete ebben az időben még gerendás volt. A 
szobák konyha felé eső sarkában állt a konyhából fűthető öblös, 
búbos banyakemence, a gyerekek számára télidőben biztonságot 
jelentő és meleget árasztó kuckóval és az öregek számára ücsörgésre, 
hátmelengetésre alkalmas padkával.

A kemence átelleni oldalán, a nagyház utca felé eső sarkaiban 
álltak egymással szemben a magasra vetett ágyak. Közöttük, a 
szoba közepén hosszára állítva az asztal, két oldalán két-két tám-
lásszékkel. Az utcára néző két ablak alatt (ha volt) a kanapé, esetleg 
virágállvány. A szoba negyedik sarkában, az ajtó mögötti részen állt 
a háromfi ókos sublót szépen slingelt, kilukbacaknizott fehér terítővel 
leterítve, és a ház asszonyának becsesebb üvegpoharaival, féltettebb 
bögréivel, fi ndzsáival telerakva. A sublótot a századforduló tájékán 
a sifanér vagy másik nevén a fennálló váltotta fel.

Mink sifanér, úgy híttuk. – Hozd ki a sifanírbul, benn van a sifa-
nírba… Hozd az inget, vagy mit tudom én, ha van, mer ott vót a ru-
hánk ērakva a sifanírba. De hallottam még, hogy öreganyám… az 
meg fennáló. De hát akkor néztünk mink gyerekik, hogy mi jis az a 
fennáló. – Hát hozzad mán! – ugyi idegeskedett. 

– De hát, hát mi jaz? 
– Hát ahun van ni!
De mondom, én csak úgy tudtam, hogy sifanér. Maj később osz 

lett szekríny. De a mi időnkbe [első világháború előtt – P. A.] ez 
jobban sifanér vót.83

A falakon néhány fénykép, tehetősebb családoknál egy-két 
olajnyomat, katolikusoknál szentkép, házi áldás, és – ha tellett 
rá, akkor – sétálós falióra.

És amíg a ház (típusa, szerkezete, építése) alig változott valamit 
a XIX. század utolsó negyedéig, végéig, addig a falukép szinte évről 
évre szépült, kiegészült. A kertek, az udvarok, az utcák, a völgyek 
fái az évek, évtizedek múlásával kiterebélyesedtek, kilombosodtak, 
és a kezdeti kopárságot lombsátrak, ligetek váltották fel, színesítve 
ezáltal a falukép kezdeti szürkeségét, egyhangúságát. A század 
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utolsó éveiben, évtizedeiben azonban föllendült az építkezés. Az 
addig uralkodó végházak mellett megjelentek a keresztházak. 
A módosabb gazdák, a tehetősebb mesteremberek, kereskedők 
mutatósabb, ekkortájt divatozó stílusirányzat (neobarokk, neo-
reneszánsz, neoklasszicista, szecessziós) szellemében építtettek 
maguknak ferhérungos84 lakóházakat, illetve ilyen szellemben 
csinosíttatták, alakíttatták át meglévő házaikat.

Nem tettek másként az intézmények, a testületek sem. Ilyen 
szellemben épült fel 1898-ban a református fi úiskola és kántor-
tanítói lakás, 1907-ben a községi óvoda, az 1945-ben lebontott 
népház, az orvoslakás stb. 

És  ha csak jelképesen is, de  a szűkösebb anyagi lehetőségekkel 
rendelkezők is próbálták követni az új ízlést, próbáltak – mint 
ahogyan ma is próbálnak – lépést tartani a divattal. 

Ilyen vagy talán még nagyobb mérvű átalakítást csak az 1960-
as évektől lehetett/lehet tapasztalni. A 60-as évektől a falukép és 
azon belül a falusi ház is sokat változott, mondhatnám: városia-
sodott. Az utcák járdáit, útfelületeit kibetonozták. Az udvarokat, 
háztartásokat vezetékes vízzel látták el, az esti homályt, az éjszakai 
sötétséget már nem a mécses, illetve a különféle lámpák pislákolá-
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sa, hanem a villanyégők fénye szűnteti meg, az ismerősök közötti 
kapcsolattartást pedig a személyes találkozásokon kívül a telefon 
is megkönnyíti, lehetővé teszi. A XX. század végén nincs ház, ház-
tartás rádió és televízió nélkül, de a közlekedést se lóháton, lovas 
kocsin bonyolítják már, hanem kerékpáron, motoron és legfőképp 
személygépkocsin, a teherszállítást pedig traktor vontatta pótko-
csin, teherautóval. A XXI. század csodája pedig az okos telefon, a 
számítógép, illetve az internet. Ezek révén a kapcsolattartás még 
inkább személytelenebbé vált.

Megváltozott a lakóporta képe is. A régibb típusú, a porta 
hosszához illeszkedő, kétereszes, tűzvéges házak mellett – sőt az 
átépítések révén azok helyett is – egyre szaporodnak a városias 
jelleggel bíró sátortetős, padlásszobás, valamint emeletes házak. 
A paraszti gazdaságban oly fontos szerepet játszó melléképületek: 
istállók, ólak, górék, fészerek is átalakulnak. A hagyományos 
paraszti gazdálkodást részben ipari, részben pedig korszerűbb, 
nagyüzemi szinten szervezett tevékenység váltotta fel. Ezekben 
a gazdaságokban már a munka végzésére szolgáló igaerőt sem a 
lovak biztosítják, hanem gépek pótolják.

Mindehhez persze nemzedékek szívós kitartása, buzgó szor-
goskodása volt szükséges. Az új életre vállalkozó idetelepülők, 
csakúgy, mint utódaik – ha lassan is, de állandóan – gyarapodtak. 
Gazdasági fejlődésükben látványos változást először az 1848 utáni 
birtokrendezés, illetve az úrbéres robottól való megszabadulás 
hozott. A március 15-ei pesti forradalom hírei arra kényszerítették 
a bécsi kormányt, hogy eleget tegyenek a magyar követeléseknek, 
és megadják a kért engedményeket. Ezek egyike, talán a legfonto-
sabbika éppen az azonnali jobbágyfelszabadítás kimondása volt. 
A volt úrbéres földek minden kártérítési kötelezettség nélkül ke-
rültek a jobbágyok kezére. A kártérítést ugyanis az állam vállalta 
magára (de azért pótadó formájában a polgáraival fi zettette meg).

A nyomásos gazdálkodás felszámolása, a kihasználatlanul 
heverő parlagok feltörése, a kapitalizálódó gazdálkodás falun is 
érzékelhető lendülete őseinknek az új lehetőségekhez való viszo-
nyulását is befolyásolta. Az 1850-es években végrehajtott tagosí-
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tással végképp eltűntek a legelők és az ugarföldek. A hónapokig 
elhúzódó nyomtatást a hetek alatt befejeződő gépi cséplés váltotta 
fel, a szárazmalmokat pedig az 1891-ben őrölni kezdő gőzmalom 
tűntette el. A kapitalista gazdálkodás lendülete a lakosság men-
talitását is befolyásolta. Folyamatosan szaporodtak a kisipari 
műhelyek, nyíltak a boltok, üzletek; temetkezési és kiházasító 
egyesület, valamint önsegélyező egylet alakult, sőt 1907-ben az 
Országos Központi Hitelszövetkezet keretében egy virágzó hitel-
szövetkezetet is létrehoztak.

Felgyorsította a falu gazdaságának vérkeringését, ezáltal pedig 
fejlődését az 1869-ben megépült, és a pacséri  határ nyugati szélét 
érintő Alföld–Fiumei Vasút szeged–szabadka–zombori szakasza, 
az 1895-ben elkészült és a falu közepét átszelő bajmok–ómoravicai 
kövesút, de még inkább az 1907–8-ban épült, és 1908. december 
23-án a forgalomnak átadott, közvetlenül a falu keleti szélén elha-
ladó szabadka–gombosi vasútvonal, közismertebb nevén az Angyal 
Bandi. Ennek pacséri szakaszával kapcsolatosan, pontosabban a 
pacséri nagy völgyön áthaladó vasúti töltés megépítése kapcsán ér-
demes megjegyezni, hogy a töltés megépítésében 52 pacséri fuvaros 
hét hónapig tartó áldozatos munkája is benne van. Nem csoda hát, 
ha Pacsér a XX. század első évtizedeinek dinamikus éveiben két 
vasútállomásával valóságos vasúti csomópontnak számított, ahol 
a vidéki piacra is termelő kisipari műhelyek, a lakossági szükségle-
teket a legmesszebb menőkig ellátni igyekvő boltok, kereskedések 
mellett gőzmalom, két szikvízgyár, két tejfeldolgozó üzem és egy, 
állítólag Bécsbe is, Pestre is szállító, szeszfőzde üzemelt. Mindezek 
pénzügyi hátteréül a már fentebb is említett két hitelszövetkezet 
szolgált. Az egyik mint az Országos Hitelszövetkezet tagja, a másik 
mint önsegélyező egylet.

Hozzájárult a fejlődéshez, a gyarapodáshoz, a gazdasági föl-
lendüléshez a mezőgazdasági gépek, elsősorban a cséplőgép és a 
különféle vetőgépek elterjedése, valamint a faekét fölváltó vaseke 
megjelenése is.

A gazdasági föllendülés természetesen szellemiekben is realizá-
lódott. Egyre több pacséri került középiskolába, szerzett magának 
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egyetemi oklevelet, és mint pap, tanító, tanár, orvos, bíró, ügyvéd, 
mérnök eljutott a világ minden részébe. Közülük egy, név szerint 
dr. Csányi József éppen a kibocsátó Kisújszállásra került orvosnak.

De a múzsák is meglátogatták Pacsért. Gondoljunk csak a 
XIX. századvég jeles prózaírójának, a nagy tehetségű, de fi atalon 
elhunyt Papp Dánielnek, Bácskossuthfalva szülöttjének pacséri 
vonatkozású történeteire, és az aljegyzőség mellett helytörténeti 
kutatásokkal és megyei jelentőségű folyóirat szerkesztésével is 
foglalkozó Dudás Ödönnek pacséri éveire.

De úgy vélem, azt is itt kell megjegyeznem, hogy ez idő tájt 
(1878) a pacséri nemesek közt akadt egy olyan tudományt párto-
ló egyén is, név szerint Szutsits Lajos földbirtokos, aki a pacséri 
határban fekvő és telekkönyvileg a nevén szereplő összes ingatlan 
vagyonát, azok összes járulékaival és tartozékaival együtt a Magyar 
Tudományos Akadémiára hagyományozta.

Egyébiránt a pacséri földesurakról is elmondható, hogy nem 
értették meg az idők szavát. A jobbágyszolgáltatásoktól megfosztva 
egyre jobban elszegényedtek, és birtokaikat eladogatván elköltöz-
tek. Így lett 1870-ben az Odry (más adat szerint Vojnics) család 
kúriájából községháza (ma egészségház). Vele átellenben épült fel 
ugyanabban az évben a községi jegyzőlak (a mai helyi iroda és a 
helyi közösség épülete).

C s á n y i  L a j o s  k e r e s k e d ő 
c é g b é l y e g z ő j e 
é s  c é g j e l z é s e s 
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A SZABADSÁGHARC MÁSFÉL ÉVE

Megelőzte mindezt az 1848/49-es szabadságharc. Hogy ennek ese-
ményeiben miként és milyen mértékben vettek részt a pacsériak, 
illetve, hogy ez alatt a másfél év alatt Pacséron mi minden tör-
tént, nem tudjuk. Írásos adat egy 1849. december 11-én a pacséri 
református iskolában tartott vizsgálatról készült jegyzőkönyv 
halvány utalásán, valamint a református, illetve a katolikus halotti 
anyakönyvekben közölt szűkszavú ténymegállapításokon és a 
szomszédfalu, Ómoravica akkori tiszteletesének, Herceg Ferenc-
nek a feljegyzéseiben olvasható rövid utalásokon kívül – ez ideig 
nem került elő. A jegyzőkönyv szövege a következő:

1849. Tavasszal az akkori, örökké gyászos emlékezetű körülállások 
vizsgálatot tartani nem engedvén – tartatott 1849. dec. 11-kén, mely-
be Búza Endre fi  gyermekek tanítója betegsége miatt is – melybe a 
nyári fél év nagy részén szenvedett – igyekezetének igen csekély, 
Beke Pál leánytanító pedig szembetűnő bizonyságát adta. Ujlaki 
Sándor sk. 

A református halotti anyakönyvbe 1849. március 12-én a kö-
vetkezőket írták:

Erdei Péter 50 éves, meglőtték
Csányi Ferenc 41 éves, meglőtték
Fülöp Sándor 29 éves, meglőtték.

A megjegyzés rovatban mindhármuknál: A Sziváci határban 
lövettek meg, s ott maradtak. Rokonaik hozzájuk nem közelíthet-
vén a dühöngő zavar miatt.

Szeptember 11-én pedig ezt:

Janó Ferenc, Bálint fi a, 4 hónapos
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A megjegyzés rovatban: Szaladáskor halván meg, utólagosan 
íratott be.

A katolikus halotti anyakönyv 1849. márciusi bejegyzése:

Boda Julianna 60 éves.

A megjegyzés rovatban: A szerviánok által agyonlövetett.
A szöveg tárgyunkat érintő mondatának mindent összegző, 

tömörségében is sok mindenről árulkodó részei: a düngő zavar, 
illetve tavasszal az akkori örökké gyászos körülállások… 

Kár, hogy Ujlaki Sándor pacséri tiszteletes nem volt egy kicsit 
bőbeszédűbb.85 Ezzel szemben a szomszédos Bácskossuthfalva 
tiszteletese, Herceg Ferenc nemcsak fi gyelt, de mindent föl is jegy-
zett. Az 1849-es nagy szaladással kapcsolatos helyi eseményeket 
naplószerűen rögzítette.

A nagy szaladásról egyébként azt kell tudni, hogy amikor 1849. 
január 17-én a bácskai hadtest Vécsey Károly tábornok vezeté-
sével elvonult, a magára maradt délvidéki magyarság a szerbek 
kegyetlenkedéseitől való félelmében január utolsó napjaiban, 
rettentő zord és hideg időben kétségbeesett menekülésbe kezdett. 
A naplószerű följegyzésekből a Pacsért érintő részek egyike 1849. 
március 2-áról való: 

 85 C sak érdekességként 

említem meg, hogy 

a szabadságharc 

hadügyminisz tere, 

Mészáros Lázár 

annak a Mészáros 

Jánosnak volt a f ia,  aki 

1799 -ben t ízegy-

néhányad magával 

megvet te Pac sér t,  és 

nemesi előnévként 

használhat ta is  a falu 

nevét. Három f ia közül 

a középső volt Lázár, 

a hadügyminisz ter. 

Legidősebb f ia, 

Dániel  Bác s vármegye 

táblabírája volt,  és 

1837-ben halt meg. 

Pac séron helyez ték 

örök nyugalomra. 

Sírkövére az 1990 - es 

évek derekán bukkan-

tak, amikor a hívek 

kit isz t ítot ták, rendez-

ték és beker ítet ték a 

katolikus temetőt. A 

legkisebb f iú neve An-

tal volt.  Róla az t tud-

juk, hogy a Napóleon 

ellen szer vezet t  1809. 

évi  nemesi insurgens 

(felkelt) sereg Bác s 

megyei c sapatában 

főhadnagy volt. 

       A  c s alá d dal  é s  a 

s z a b a d s á g h a r cc a l  i s 

k a p c s o la t o s  a  H i s t o r i a 

D o m u s a lá b b i  b e -

j e g y zé s e:  „ M é s z á r o s 

I g nác  (185 4.  I  –  18 65. 

I .):  J ó l l e h e t  a  p a c s é r i 

M é s z á r o s o k n e m e s f a -

m í l iá já b ó l  vo l t ,  m é g i s 

e lm e n t  i n n e n Ta t a -

h á z á r a,  m a j d  o n n a n 

18 69 - b e n To p o l y á r a, 

i n n e n p e d i g  1878 - b an 

K a n i z s á r a,  a h o l  m i n t 

p r é p o s t p l é b á n o s 

18 8 9.  n ov.  3-án hal t 

m e g.  E z  a  M é s z á r o s 

I g nác  4 8 -a s  h o nvé d 

s z á z a d o s  i s  vo l t , 

s  m i n t  i l ye n Na g y 

S á n d o r  a r a d i  vé r t an ú t á -

b o r n o k n a k s z á r ny s e g é d j e. 

V i té z  h o nvé d vo l t .”

       A  b ej e g y zé s  a z  e m lí te t t 

H i s t o r i a  D o m u s n a k a 

Pac s é r o n v a laha  s zo l gáló 

p a p o k r ó l  ké s z ü l t  f e j e ze té -

b e n o l v a s h a t ó.
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 8 6 G r ó f  Vé c s e y  K á r o l y 

a z  a r a d i  vé r t an ú k 

e g y i ke,  a k i t  a z  e m l é -

ke ze te s  ve r b á s z i  t i s z t i 

g y ű l é s e n t a n ú s í t o t t 

m a g a t a r t á s a  m i at t  – 

m e l l é k b ü n t e té s ké n t , 

h o g y vé g i g n é z ze é s 

- s ze nve d j e  a  tö b b i e k 

halá lát  – Hay n au 

h a d b í r ó s á g a  u t o ls ó -

na k vé g e z te t  k i .  A z 

o k ,  am i ve l  Vé c s e y 

g r ó f  a  m e l l é k b ü n te -

t é s t  „ k i é r d e m e l t e ” 

a  köve t ke ző vo l t :  a 

ko r m á ny D e b r e ce n -

b e v a l ó  kö l t özé s e 

u t á n ú g y d ö n t ö t t , 

h o g y a  B á c s k á b a n é s 

B á n á t b a n á l l o m á s ozó 

h a d te s t e ke t  v i s s z a -

r e n d e l i ,  é s  a  m a g y a r 

f ő e r ő t  a  T i s z a  közé p s ő 

f o l y á s ánál  vo nja  ö s z-

s ze.  E z  a z  i t t  s zo l g á l ó 

(e r e d e t i l e g)  c s á s z á r i 

t i s z te k  t ö b b s é g é n é l 

l e l k i i s m e r e t i  v á l s á g o t 

o kozo t t ,  m i ve l  a 

r á j u k  v á r ó  f e la dato k 

a  tov á b b ia k b an m á r 

n e m a  s ze r b f ö lke l ő k , 

han e m a  c s á s z á r i 

a l a k u l a t o k e l l e n i  h a r c 

Ha tekintetes Szalmásy Gyula úr hon nem marad, ’s a’ Pacséron ’s 
Bajmokon szállásoló tiszt urakat különbféle jó borokkal, likőrök-
kel, befőttek, méz ’s más nyalánkságokkal el nem látja, ’s a bitangoló 
pórnépet szinte naponként nem vendégli, Ómorovicán ház épen, 
ember életben alig marad.

Március 10-éről való a Pacsért érintő másik bejegyzés is: 

Lovasainkat rögtön szalasztottuk Pacsérra – a’ kaponyai csata vesz-
tésivel elszaladt szerbek gabonái, birkái, marháiknak összeszedése, ’s 
Szabadkára szállítása végett kiküldött tiszt úrhoz – ki is dobot üt-
tetett, ’s míg gyalogait rendbe szedte, 2 ágyút 60 huszár fedezetével 
megmentésünkre küldött.

E két bejegyzésből annyi mindenképpen kiderül, hogy ezekben 
a napokban szerb tisztek is, magyar csapattestek is állomásoztak 
a faluban. A pacséri tiszteletes bejegyzéseiből – dühöngő zavar, 
örökké gyászos körülállások – meg még az is, hogy nem lehettek 
valami békés, eseménytelen hétköznapok. 

De mi is történt 1849 telén, tavaszán? Miért is voltak örökké 
gyászosak a körülállások?

A „NAGY SZALADÁS”

1848. december 2-án lemondatják V. Ferdinándot, és megkoro-
názzák az alig 18 esztendős Ferenc Józsefet. Ezzel egyidőben a 
birodalmi vezetés valamennyi területen (Felvidéken, Észak- és 
Dél-Erdélyben, Galíciában, Bukovinában) támadásokat intéz, a 
birodalmi fősereget pedig Windischgrätz vezérlete alatt Pest ellen 
indítja. A hírre a magyar hadvezetés elrendeli, hogy a délvidéki 
hadak vonuljanak Pest alá, és védjék a fővárost. A bácskai hadtest 
parancsnoka, Vécsey Károly86 tábornok 1849. január 17-én indult 
útnak. Elvonulásával azonban a délvidéki magyarság magára 
maradt, és a szerbek kegyetlenkedéseitől való félelmében, január 
utolsó napjaiban, rettentő zord időben kétségbeesett menekülés-
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be kezdett. Erre a kétségbeesett futásra, fejvesztett menekülésre 
utal, emlékszik még ma is (több mint másfél évszázad távlatából) 
a szaladás/nagy szaladás kifejezés emlegetésével a szájhagyo-
mány. Akad persze írásos nyoma is a történteknek. Ezek közül 
az egyik mindenképpen az a bejegyzés, amely az Omorovitzai 
Ref. Eklésia presbitériumi üléseinek határozatait tartalmazó II. 
Protocollumban található edelényi Herceg Ferenc lelkipásztor 
megfogalmazásában a következőképpen: 

1849-ik év első napján
a’ Sz.tamási Szerbek Sánca ’s tábora ellenébe Verbászon felállított 
sáncok alól a’ Pest felé gyors léptekkel nyomuló Cs. K.. General 
Windisgräcz elébe felparancsolt Dommiguel [Don Miguel – P. A.] 
zászlóalj szállásoltatott helységünkbe; így a’ gondnokválasztás szo-
kás ellenére más napra halasztatott.

E’ harcedzett Zászlóalj helységünkben örömmel fogadtatott ’s 
magyarosan megvendégeltetett. Úgy hogy dél után 2 órakor dob 
perdülésre kirukkolt vitézek megköszönni akarván szíves vendégsze-
retetünket a’ Moroviczaik helyett a’ pignoczaikat éltették, ’s a’ szállí-
tásukra önként kiállott kocsikat tisztjük visszaparancsolta, nem tart-
ván tanácsosnak a’ rettentő hidegben nehéz fővel kocsikoni útazást.

Jan: 7-kén 
Feketehegy és Verbász alól föltakarodván a’ katonaság, Bácska és 
az alsóbb részek /:pars pro toto:/ a’ szerbek rablásának ’s gyilko-
lásának martalékul hagyatott. a’mint a’ katonaság távoztával csak 
hamar ki is törtek sáncaikból Verbászt és Feketehegyet rabolták 
és égették – a’ menekülni nem tudó, vagy nem akaró lakosok kö-
zül többeket megöltek – köztük az utcán életét szaladással men-
teni akaró Kereszthes József  lelkészt agyonlőtték. Már Január: 
29-kén Topolyát égették és rabolták – lakosai közül többeket le-
öltek – köztük a’ papi segédet kivégezték, a’ plébánost handzsár-
ral annyira megvagdalták hogy a’ fején ’s nyakán ejtett tenyérnyi 
sebek begyógyultával is hivatala folytatására alkalmatlan lett ’s 
defitientiába tétetett. Báró Krei [Kray – P. A.] ő nagyságát Topo-

l e t t  vo lna.  E z t  a z  i t t 

á l l o m á s oz ó  c s a p a t-

t e s te k  Ve r b á s z o n 

t a r t o t t  t i s z t i  g y ű l é -

s é n k i  i s  f e j te t té k ,  é s 

s o k a n – é lü kö n g r ó f 

E s te r h á z y  S á n d o r 

h a d te s t p a r a n c s n o k-

k a l  – k i  i s  j e l e n te t-

té k ,  h o g y a  c s á s z á r r a 

te t t  e s k ü j ü ke t  n e m 

s ze g i k  m e g,  é s  n e m 

haj lan d ó k a  c s á s z á r i 

c s a p ato k e l l e n  ha r-

co ln i .  A  f e lb o m lá s s al 

f e nye g e tő h e l y ze te t 

Vé c s e y  K á r o l y,  L e n ke y 

Ján o s  é s  B a u d i s z 

J óz s e f  f e l l é p é s e  m e n -

te t te  m e g,  m e l y n e k 

e r e d m é nye ké n t  E s-

ter h á z y  ve zér ő r n ag y 

é s  m i n te g y n e g y ve n 

t i s z t  t ávozo t t ,  d e  a z 

a l a k u l a t  m e g m a r a d t 

a  m a g y a r  h o nvé d s é g 

kö te l é ké b e n .
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A  I I .  P r o t o c o l l u m  a z o n 
l a p j a ,  a m e l y e n  a z 
18 49.  j a n u á r  e l s e j e i 
e s e m é n y e k  o l v a s h a t ó k
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lya földes urát ingre gatyára vetkőztetve magokkal Bajsára hur-
colták.

A bácsfeketehegyi eseményekről megrázó részletek felidézé-
sével számol be Szilády János lelkipásztor A feketehegyi reform. 
egyház 100 éves története 1785-től 1885-ig címen írt egyháztörté-
netében. Ebből idézi Sárközi Ferenc Az idők sodrásában című 
kötetében87 a következőket: 

Néhány öreg nem akarta elhagyni a falut. Berhidai Keresztes József a 
magyar Református Egyház lelkésze a szaladás kezdetekor a magára 
hagyott betegekhez, aggastyánokhoz szaladt el, hogy rábeszélje őket 
is a menekülésre. Néhányat sikerült kocsira ültetve menekülésre bír-
ni. Esteledni kezdett mire a paplakba visszatért. Kunhegyesről a te-
lepítés időszakában ajándékba kapott harangot már hetekkel előbb 
elszállították Soltvadkertre, ahol a biztonság kedvéért elásták. A leg-
fontosabb hivatalos iratokat elvitték Halasra és Moravicára. Csupán 
csak személyes holmijait kellett magához venni, mivel feleségét és 
gyermekét már korábban elküldte Soltvadkertre.

Amint kiért az utcára, akkor vette észre, hogy a menekülés útvo-
nala el van vágva. A parochia kertjén keresztül sem menekülhetett, 
mert a végszomszédságban lakó két sváb a magyar egyház régi ellen-
sége volt, akik amióta felgyújtották a paplakot és jegyzőlakást, külö-
nös gyűlölettel viselkedtek a jegyzővel és a lelkésszel szemben. Mér-
legelve a helyzetet, visszament a parochiára és várta a fejleményeket. 
Besötétedéskor felkereste a szerb csapat két tisztje, és azt ajánlották, 
hogy legjobb lesz, ha híveit követve ő is elmenekül, mert ki tudja, 
milyen garázdálkodó csapat követheti őket. 

Berhidai Keresztes József megfogadta a jóindulatú tanácsot és 
(állítólag ingben, gatyában) a parancsnokok által megjelölt útvo-
nalon menekült. Szabad útként a főutcát jelölték meg a tisztek az 
evangélikus imaházat érintve. Az evangélikus imaházzal szemköz-
ti kocsmában dorbézoltak a svábok a „Kossuth búcsú” örömére. 
Bittlingmauer Péter, amikor meglátta a haranglábhoz érkező ma-
gyar lelkészt, a kocsmaudvarból vadászpuskával a kezében és falnak 

 8 7 S á r köz i  F e r e n c :  A z  i d ő 

so d rásá b a n .  F e ke t i c s , 

20 0 0,  F e ke t i c s  Mű ve -

l ő d é s i  E g y e s ü l e t .
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támaszkodva célba vette. Berhidai Keresztes József halálos sebet ka-
pott és ott a helyszínen meghalt.”

Történt mindez 1849. január 23-án.
Pár nappal később, január 30-án Topolyán ismétlődött meg a 

vérengzés. Az ott történtekről nem került kezembe a fentiekhez 
hasonló részletes leírás, de a plébániai hivatal halotti anyakönyve 
az 1849. évnek 30. napjára 42 esetben az elhalálozás okaként az 
ellenséges rácok által megöletett/ Rácok által agyonlövetett/ Rácok 
által megöletett/ Rácok által elöletett polgár megfogalmazást jegyzi 
be. A megöltek között van a moravicai lelkész által említett „papi 
segéd”   Wlojnits  János [Vojnits?] 26 éves topolyai segédlelkész is. A 
handzsárral agyonvagdalt topolyai plébános szomorú sorsára csak 
abból következtethetünk, hogy a január 30-án megölt 42 ártatlan 
áldozat temetését Fratrits Lőrintz bajsai plébános végezte, és még 
a későbbiek során is vidékről (elsősorban Bácsról a Szent Ferenc 
szerzetesrend áldozópapjai) jártak a topolyai híveket a szükséges 
szentségekkel ellátni.

Nem a kegyetlenkedés áldozata ugyan, bár közvetve talán igen, 
Bellányi Péter és Német Anna – Sz.Tamási lakosok Topolyára fu-
tottak – Jusztina nevű egy esztendős leánya, akit Vargha Gaudencz 
Sz. Ferenczi áldozár Bácsbul temetett 1849. március 30-án.

Topolya földesurának, báró Kray Nepumuki Jánosnak az el-
hurcolása, kastélyának feldúlása, kirablása viszont semmiképpen 
sem minősíthető másnak, csak kegyetlenkedésnek.

A fent kiemelt rész: Sz.Tamási lakosok Topolyára futottak, és Her-
ceg Ferenc bácskossuthfalvi lelkész beszámolójának alábbi sorai is jól 
alátámasztják, hogy a szóban forgó kegyetlen és zord téli napokban 
Bács vármegye magára maradt magyar lakossága a fenyegetésektől, 
kegyetlenkedésektől való félelmében futott, menekült északnak 
Szabadka, Szeged, Mélykút, Halas, Csanád, Soltvadkert felé.

Ez olvasható ki a tiszteletes úr beszámolójából is: Proximus 
ardet Ucalegon – a közeli/a szomszéd Ucalegon (háza) ég – idézi 
Homeros Iliászából a Trója veszedelmére, a fenyegető vész közel-
ségére utaló sort, majd így folytatja:
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A’ tűz világa, ’s gyilkolás hallása népeimet megrémítette – kicsinyek 
nagyok sírása ’s jajveszéklése közt a’ gyülekezet nagy része Szabad-
kai Szállásokon, Mélykúton – Halason – Csanádon kereste menhe-
lyét. Gondnokomat is a’ pénztárral Halasra küldöttem – a’ Jegyző, 
’s Anyakönyveket pedig a’ Feketehegyi helység és egyház Jegyző és 
Anyakönyveivel miket hozzám biztosításul küldöttek föld alá rej-
tettem, – ezeket – az itthon zavarosban halászni maradtak ellen 
őrizni magamat hon maradásra határoztam. – Topolyáról a’ rabló 
sereg ágyúikkal együtt Bajsára visszavonult, ’s ez úttal Helységünket 
mellőzte.

De csak szusszanásnyi időre, mert
Febr: 25-kén
estve felé érkeztek helységünkbe Szteijn igen mívelt és szerény 

őrnagy vezénylete mellett a’ Csajkisták ’s velük a’ gyülevész őrse-
reg, mind jól készült szuronyos fegyverekkel. – Megérkeztükkel őr-
nagyuk az itthon szédelgő lakosokat dobszóval a’ helység házához 
gyűjtötte, ’s előttük katonáinak a’ rablást kemény büntetés mellett 
megtiltotta – sőt a’ magyarok közül őröket is rendelt ’s őket felha-
talmazta, hogy ha katonái parancsa ellenére táborukat ott hagyva 
rabolni mernének, szabadon agyonverhetik. E’ paranccsal katonáit 
ágyúikkal a’ rom: cath: temető mellé helyezte – a’ nemzetőröket pe-
dig hozzájuk közel a Falu legfelsőbb részébe szállásoltatta – táborát 
helységünkkel pálinka, szalonna, és kenyérrel elláttatta.

A rablást, fosztogatást tiltó intézkedésről egy 1849. február 
21-én papírra vetett kiáltvány is tanúskodik, amelyen bal oldalon 
szépen virít a helység piros viaszpecsétje, jobb oldalon pedig a 
helység bírájának (Kiss János)  és három esküdtjének (Györe József, 
Tóth István és Búzás Andrásnak) az  aláírása. Az említettek által 
hitelesített okirat szövege a következő:

„Alolirtak hitelesen tészünk bizonyságot eröl: hogy a’ Szerb tisztelt 
Kapitány Úr, általunk köz hirré téteti ezt: hogy mivel Pilaszanovits 
Lajos Urnak rendes lakása Baja városában vagyon – melly város a’ 
Szerb Vajvodasági [sic!] hatóság alá önként adta magát;– 



■■■ ■

A  s z e r b  k a p i t á n y 
p a r a n c s á r a 
k ö z z é t e t t  k i á l t v á n y

■■■  
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Azon okbol tisztelt Pilaszanovits Urnak Szállása – mindennemű 
ingó és ingatlan értékei – mindenféleveszélj – lopás – rablás ellen 
bátorságba heljheztetödött.

Ha pedig valaki mind e’ mellett is Pilaszanovits Urnak legkissebb 
vagyonához nyúlni merészelne; – az tüstént halállal fog meg büntet-
tetni. Kelt Omoroviczán 21. Febr. 1849.

A helység piros pecsétje
  Kiss János mk Biró,
  Györe Josef Esküt mk,
  Tóth Istvány Esküt, 
  Buzás András mk Esküt”

Nitimur in Vetitum magis cupimusque negata – magyarul: 
Mindig a tilosra törekszünk, és a megtagadott dolgokat kívánjuk 
– idézi Ovidius szállóigévé vált sorát Herceg Ferenc lelkész úr, 
majd beszámolóját így folytatja:

A’ szerbek se maradhattak bőrükbe – a’ házakat pénz, öltöny, ’s 
fehérneműkből rabolni kezdették – mire köztük, ’s az őrök közt 
verekedés keletkezett, 3 szerb tisztára agyonveretett, 4 halálosan 
megsebesíttetett, – a magyarok közül bár közéjük lődöztek – golyó 
vagy szuronyos fegyver által egy is legkisebb sérelmet nem kapott. 
– A’ megrettent Szerbek még ágyúikat is őrizet nélkül hagyva esze-
veszetten futottak széjjel, úgyhogy temérdek lerúgott bocskorokat 
találtak másnap az utcákon, ’s ha a’ lakosok nagyobb része széjjel 
menekvőben nincs, ’s ifj aink magokat rendes katonaság közé be nem 
soroztatják 5 ágyút minden munícióval ’s pénztárral csupa botokkal 
kezükre kerítnek. – A’ lármán tettes Szalmásy Gyula úrnál szállásoló 
tisztek megdöbbenve siettek bíránk, Kis János, helyettes jegyző, De-
csi Dániel ’s egypár esküdt kíséretében a’ csatahelyre, a’ holtakat és 
sebesülteket a’ helységházához vitték, és kísérték, kik is másnap, míg 
koporsójuk elkészült az udvaron szemlére kitétettek.

Míg embereiknek halálokon, ’s különösen 12 éves káplárjoknak 
elvesztésén felbőszült szerbek káromkodva az utcákon magyarokra 
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lődözve, ágyúiknak a’ falura szegezésivel, nép kiirtásával fenyege-
tődzve, rabolva sűrtek forrtak /:engemet is, lelkészt két ízben célba 
vettek:/; de bosszújoknak csak két lakos társunk lett áldozatja Szo-
boszlai János 20 éves ref: ifj ú – és Márton takács rom: cath: / az alatt 
a’ tisztek összeültek és szigorú vizsgát tartottak a’ tett felett, és csupa 
gyanúból /:mert a’ tettesek mint Józsa Bandi ’s társai megugrottak:/ 
Szabó István, Sós István és Kis Sándor lakostársainkat, mint szinte 
helyettes jegyző, Decsi Dánielt is, ki egy sebesültet a’ múlt estve kí-
séret közben arcul csapott befogattak, és vason Zomborba vitettek. 

A’ mérget még inkább keverte, ’s a’ bosszút még inkább forralta 
Kun István csődörös vallásukat sértő tudatlansági tette. Ki is, miu-
tán a’ koporsók megkészültek, rajtok vallásos szokás szerint a’ gyer-
tyák meggyújtattak – hogy ne égjenek minden haszon nélkül, pipára 
töltött, náluk rosszul égő kapadohányát meggyújtotta. Meglátván a’ 
Servián pap, nyakon csípve farba rúgta, két Servián szuronyos fegy-
verrel űzőbe vette, a’ kerítésen keresztül kergették, a’ kukorica szár-
kúpokat szuronyaikkal össze-vissza szurkálva keresték – majd egy 
házba, hova csakugyan szaladt, ’s az ágy alatt ülő kotlóstyúkok mögé 
rejtőzött,  követték, ’s nézték is; de élte határa nem ott volt kimérve, 
’s halála neme meghatározva szemüket kikerülte.

Rettentő volt e’ nap. Embereinket, kiket elő utó találtak irgalom 
nélkül karddal, puska agyával ütötték, majd mejjöknek szegezve 
agyonlövéssel, -szúrással fenyegették, csizmáikat lábaikról lehúzták, 
szűreik ’s egyéb öltönyeikből kivetkőztették, kizsebölték, marháikat, 
lovaikat , a’ helység 2 csődörét is elrabolták, – ’s mindezeket birka-
türelemmel kénteleníttetett nézni és szenvedni a’ fegyvertelen nép. 
De borzasztóbb volt az éjre gondolni. A’ bosszú, pálinka, és bortól 
hevült vérengző nép dühe napnyugvással kétségen kívül irtóztató 
vérengzésben tör ki, ha tisztjük, kétes lévén a’ más szemetjén törté-
nendő élethalál harc kimenetele, délután 2 órakor őt is kivégzéssel 
fenyegető fegyelmetlen csordát Pacsérra át nem szállásolja.  

Hogy Pacséron mi történt – ahogy már föntebb is jeleztem  –, 
nem tudjuk, de olvassuk tovább Herceg Ferenc tiszteletes úr 
beszámolóját!
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Febr: 26-án
elmenvén rólunk az Isten ostora, nagy lélegzetet vettünk; de tő-
lük békés maradásunk nem volt. Táboruk élelmezése, a’ szünetleni 
szolgálat kocsival, lóval, gyalog és lóháton szörnyen terhelték kevés 
számmal hon maradt lakosainkat. Majd

Mart: 2-kán 
Cs. K. General Drágics ő nagysága Bajmokról az ügyet ’s hadi szeren-
csét veszélyeztető fegyelmetlen csordát táborából hazazavarván, a’ 
Szivac ’s Bajsa felé vonulók helységünket kíméletlenül rabolták – fér-
fi akat, asszonyokat egyformán alsó ’s felső öltönyeiktől, ágyneműik-
től megfosztották, az őket szállító kocsisokat ülésükből letaszították 
’s lovaikat elhajtották. – Engemet is, lelkészt tettes Szalmássÿ Gyula 
úr házába szorított 50 csavargó – ’s míg Gyula barátom a’ speizban 
porciónként méregette számukra pálinkáját, engem zongorázni 
késztettek; ’s az össze-vissza handramandrázott egyenetlen hango-
kon, fegyvereik agyát vixolt padlóhoz verve össze-vissza egyenetlenül 
ugráltak. Remek művészetemnek jutalma lőn: hogy a’ kalapomat fe-
jemből, pipámat számból kérelem nélkül kivették, ’s köszönet nélkül 
elvitték. 

Itt megjegyzem, hogy ha tettes Szalmásÿ Gyula úr hon nem ma-
rad, ’s a’ Pacséron ’s Bajmokon szállásoló tiszt urakat különbféle jó 
borokkal, liqeurökkel, befőzöttek, méz ’s más nyalánkságokkal el 
nem látja, ’s a’ bitangoló pórnépet szinte naponként nem vendégli, 
Omorovicán ház épen, ember életben alig marad. Türelmit sokszor, 
igen sokszor el is vesztette a’ különben igen jó kedélyű ’s elmés ba-
rátom a’ napontai szemtelen követelések miatt, – házát, magtárát, 
kertben üvegházát és mindenét magyar, szerb rablóknak hátra hagy-
va magát szökésre elhatározá. De lakásom hozzá tettem át, őt sor-
sunk jobbra fordultával bíztattam, ’s kitartásra bírtam. 

A remény mintha kezdett volna valóra válni.
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Mart: 4-kén 
Cs. K. General Dragics őnagysága Bajmokról megindítá táborát Sza-
badka ellen – előnyomulásukat a magyar őrök hírüladák Gál ezre-
desnek – ki is katonáit elrendezve ellenük vezényelte. Kaponyánál 
egymást ágyúkkal köszöntötték. Rövid tüzelés után a’ magyarok 
szuronnyal rohantak. A’ szerb tábor a’ legnagyobb rendetlenségben, 
a’ legrövidebb utat választva eszeveszetten szaladt Zombornak – A’ 
kocsikról lemaradt ’s eltévedt horvátok még Pacséron is kenyérért kí-
nálták fegyvereiket. Bár elfáradt ’s kiéhezett katonáink őket nyom-
ban nem űzhették; mégis mennyire megvetették ijedtüket, bizonyít-
ják a’ magukról nem levetett, inkább lehasogatott zuspeisos szűr ’s 
bőr nadrágok, – az elfogott muníciós szekerek, ágyúk ’s köztük az 
igen csínos, 24 fontos réz CSÍCSÓ.88

A’ Kaponyánál csatavesztettek, – ijedtükből Zomborba is vittek 
nem kis adagot. Ugyanis sarkukban lenni hívék a’ huszárokat, sán-
caikat, vagyonaikat hátrahagyva szakadásig szaladtak. – Szerémben 
– a’ vagyonosok Belgrádban vettek lélegzetet. Szerencsétlen föntebb 
megnevezett foglyainkat is, mint szinte a’ magokéit ott felejtették, 
kik börtönük ajtaját, amazok örömükben, ezek ijedtükben kifesze-
gették ’s hazatértek. 

Azonban korai volt még az öröm. A vészhelyzet még koránt sem 
múlt el teljes egészében:  

... a’ szárnytalan vagy is pénztelen ’s vagyontalan pórokat pedig egy 
Szerviánt aff ektáló Sztojkovics nevezetű zombori rác89 boltos Bajsán 
összeszedte ’s azokkal nyugtalanított. – Mart: 9-kén két követe ál-
tal helységünktől 150 kocsi kiállítását, nem tudom mennyi kenyér, 
’s szalonnát követelt. – Megtagadás esetében helységünket megsem-
misítéssel fenyegette. – 150 ember sem lévén falunkban – szemtelen 
követeléseinek eleget nem tehettünk, eleget tenni nem is akartunk. 
Azon napon délután 3 órakor 90 kocsin csordájával helységünk alatt 
megjelent, ’s a’ déli rész külső széleit körül égették – a’ falut rabol-
ták, – tűzhelyeiket elhagyni nem akaró lakostársaink közül 13-mat 
agyonlőttek. – Én tettes Szalmássÿ Gyula barátommal Szabadkai 
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szállásra Gyurgyinba menekültem, ’s onnét szemléltem lángba bo-
rult helységünk siralmas romlását. Esteli 6 órakor dobot üttetett a’ 
lelketlen kutya fajzat ’s Bajsára visszavonult. Másnap

Mart: 10-kén 
hazatértünk rombolt helységünkbe. Mint tisztelt Gyula barátom – 
én is ajtaimat bevagdalva – fehér edényeimet szobám közepin ösz-
szetörve, – üst- más rézneműket elrabolva – asztalaimat, archívu-
mot felforgatva – irományaimat, könyveimet széjjelszórva találtam, 
miknek rendbe szedésihez még fogni se tudtam, midőn lovasőreink 
nyargalva jelentik isméti jövetelüket. Lovasainkat rögtön szalasztot-
tuk Pacsérra – a’ kaponyai csata vesztésivel elszaladt szerbek gabo-
nái, birkái, marháiknak összeszedése, ’s Szabadkára szállítása végett 
kiküldött tiszt úrhoz – ki is dobot üttetett, ’s míg gyalogait rendbe 
szedte, 2 ágyút 60 huszár fedezetével megmentésünkre küldött. Már 
138 ház – istállókon, takarmányokon kívül – égett, midőn szőlleink 
sarkánál a’ 2 ágyú megdördült. Cso eto??!! [Mi ez?] Kocsikra kapva 
Ószivac ’s Bajsa felé elnyargaltak, úgyhogy huszáraink, sőt ágyúgo-
lyóink se korcolhaták  be hívatlan vendégeinket.

A siker okozta öröm, megelégedettség a történteket papírra 
vető tiszteletes úr stílusán is érződik. 

Hát Sztojkovics urammal mi történt? Őt, a’ rablásban elkésőt  ko-
csisa – rablott hintaján ’s lovain elnyargalván – 3 boltos legényével, 
kik Bulim basa címet vettek fel, gyalog hagyta. ’S gondolván: ha 
megadják is magukat, többé Sz:János kenyeret aligha árulandnak, 
életre-halálra víni elhatározák – és a’ huszárok előtt szivarra gyújtva, 
szüntelen egyenként lőve és töltve hátrálának annyira, hogy tettes 
Pilaszanovics Antal úr erdejétől már csak dűlő földre valának, ’s ha 
oda bevihetik inukat verő nadrágjukat, este lévén az idő, annyi em-
ber ellenében szerencsésen megmenekülnek. De a’ tiszt úr huszára-
ival karéba kapva megrohantatta. 2 huszár halálosan megsebesült. 
Egyiket itt temettük el egy mart: 9-kén agyonlövetett rom:cath: 
asszonnyal a’ Cath: templom mellett – a’ másik vitel közben Sza-
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badka alatt hunyt el – és egy ló is megsebesült – mind golyó által. 
Sztojkovics uram is társaival együtt agyon vagdaltatott, ’s a’ szállás-
ról kijáró ebek kényelmes csemegéje lett. – 

Közben 1849. március 15-én Kossuth Perczel Mórt nevezte ki 
a délvidéki magyar hadak élére, aki nem is késlekedett az áldatlan 
állapotok felszámolásával. Kitűzött célja Pétervárad felszabadí-
tása volt. Először (március 22-én) a Szeged környéki települé-
seket (Szőreg, Szentivány, Deszk) foglalta vissza, beosztottjai, 
Keményfi  József honvéd százados Kiszombornál, Czintula Antal 
honvéd őrnagy Ókanizsánál győzedelmeskedett, majd másnap 
Gál László alezredes foglalta vissza Zentát. Továbbhaladtukban 
március 26-án Kúláról és Verbászról kergették ki a szerbeket, majd 
– áttörve a Ferenc-csatorna melletti védelmi vonalat – március 
27-én Kiskérnél jártak, és két zászlóaljat és két huszárszázadot 
egy üteggel sikerült is bejuttatniuk Péterváradra. A teljes siker 

T í z f o r i n t o s 
K o s s u t h - b a n k ó
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azonban ezúttal elmaradt, viszont sikeres volt a  Szenttamás ellen 
vezetett támadás. A sáncot védő szerbek ugyan sokáig ellenálltak, 
de végül is, április 3-án a magyarok kerekedtek fölül, és az addig 
szinte bevehetetlennek hitt tűzfészekből kikergették a szerbeket. 
Pár nappal később, április 7-én a nagy római sáncot rohamozták 
meg és vették be sikerrel.

Herceg Ferenc tiszteletes úr mindezt így foglalja össze:

E’ történetek után a’ Debrecenben székelő magyar kormány által a’ 
bácskai hadjáratra Perczel Mór tábornok neveztetett ki – ki fegy-
verével először is Péterváradra tört útat, és ezt az ostrom alól fel-
szabadítván, ’s élelmiszerekkel megrakatván, seregét – a’ Bechtold 
tábornok, és Mészáros Lázár hadügyminiszter által többször ost-
romoltatott, ’s a’ külföld előtt bevehetetlennek híresztelt Sz:tamási 
sáncok ellen vezényelte, ’s azokat April: 5-kén négy órai ostrom után 
kevés embere vesztésivel bevette – 4000 szerbek temetkezési helye 
lőn. Azután Turlya, Nádalj, ’Sablya ’s minden határőri helyeket egész 
Tételig bevévén ’s felpörkölvén, a’ szerbek nyugtalanító rablásainak ’s 
vérengzéseinek véget vetett.

Sz:Tamás bevételével a’ Jegyző- és Anyakönyveket a’ földből fel-
szedtem. A’ feketehegyieket minden hiba ’s hiány nélkül kézbesítet-
tem. A’ széjjel-, menekvőben lévő híveim is haza szállongtak.

Ez még mindig a remény, a bizakodás időszaka volt. De két 
hónappal később, 1849. június derekán I. Miklós orosz cár Pasz-
kievics orosz herceg vezetésével 200 000 fős hadsereget küldött a 
kutyaszorítóba került osztrák császár megsegítésére. A hatalmas 
túlerővel szemben a magyar sereg előbb július 31-én Segesvárnál, 
majd augusztus 9-én Temesvárnál szenvedett vereséget. A várható 
következmények világosak voltak, és Kossuth nem is habozott. 
1849. augusztus 11-én lemondott, és Görgey Artúr fővezért ru-
házta fel teljhatalommal, aki augusztus 13-án az Arad melletti 
Világosnál az orosz csapatok előtt feltétel nélkül letette a fegyvert, 
s megkezdődött Haynau rémuralma.

A tiszteletes úr így ír  a 13-ai eseményekről:
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A z  e m l é k é r e m 
e l ő -  é s  h á t l a p j a

Aug: 13-kán
Világoson a’ magyar fegyver lerakatott. A’ magyar papírpénz meg-
buktával egyházam 269 v. forintot a’ helység házánál beszámlált. 
A’ magyar haza ostromállapotba helyeztetett. Minden gyűlések el-
tiltattak. A fő- és segédgondnok a’ hivataloktól felfüggesztettek. A’ 
superintendentiák egyedül a’ superintendens urak – az egyházak a’ 
lelkészek igazgatására szoríttattak.

A szabadságharc bukása után ugyanis az önkényuralom a 
legszigorúbb büntetések terhe mellett kötelezett mindenkit a nép 
által Kossuth-bankónak nevezett Kossuth-pénzek beszolgáltatásá-
ra. A begyűjtött Kossuth-bankókat azután nyilvánosan elégették. 
Hiába volt azonban minden fenyegetés, a hazafi as kegyelet – meg 
a remény, hogy ezek valaha visszanyerik értéküket – a bankók 
nagy tömegét mentette meg a pusztulástól, és sok családban 
nemzedékről nemzedékre hagyományozódó becses ereklyeként 
őrizték, rejtegették őket.

De ereklyeként őriztek, rejtegettek a szabadságharc eseménye-
ire, a szabadságharccal kapcsolatos egyéb körülményekre, a benne 
résztvevő ismert vagy ismeretlen hősökre utaló, hősökhöz tartozó, 
kapcsolható legkülönfélébb tárgyi emlékeket is.
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A MILLENNIUM KÖRÜLI ÉVEK

1896 a millennium éve volt. Nem valami csinnadrattával, de 
mindkét felekezet magyarjai bensőséges ünnepséggel emlékeztek 
meg a honfoglalás ezredik esztendejéről. A reformátusok május 
9-én az iskolában, másnap 10-én pedig a templomban tartották 
meg emlékünnepüket. A katolikusok egy héttel később, azaz 
május 17-én ünnepeltek. Szülők, iskolaszéki tagok, vendégek, 
gyerekek az iskolában gyülekeztek. Kilenc órakor zászlókkal a 
templomba vonultak hálaadó istentiszteletre. A szentmise után 
az érintettek ugyancsak rendezett sorokban, szintén zászlók alatt 
visszamentek a tágas és az ünnepély méltóságának megfelelően 
díszített tanterembe, ahol a nagytiszteletű Bárány Gyula plé-
bános, iskolaszéki elnök megnyitotta az ünnepséget, melyen az 
emlékbeszéden kívül szavalatok és énekszámok hangzottak el. 
Az ünnepség végeztével a gyermekek emlékérmet és emlékköny-
vecskét kaptak. Mindkét felekezet hívei emlékfákat is ültettek.

A millenniumi ünnepségek után országszerte mintha valami-
féle magyarosítási láz vette volna kezdetét. A nem magyar nevű 
községek, dombok, hegyek, völgyek és egyéb helyek nevét meg-
változtatták, vagy csak szándékoztak magyarra változtatni. Bács-
Bodrog vármegye törvényhatósági bizottsága 1902. szeptember 
7-én határozott úgy, hogy

" az akkori bajai járásban Baracska nevét Nagyba-
racskára, Bikityét Bükkhegyre, Csataaljáét Csátal-
jára, Dautováét Bácsdávodra, Rigyicáét Regőcére, 
Szántováét Hercegszántóra;

" az almási járásban Jankovác nevét Bodrogjánkra, 
Matheovicsét Mátételekre;

" a zombori járásban Bezdán nevét Bortyánra, Gákováét 
Gádorra, Kernyájáét Bácskelecsényre, Kolutét Kül-
lődre, Krusevlyáét Körtésre, Nemes Militicsét 
Nemeshalomra, Ó-Szivácét Ó-Szivesre, Sztanisicsét 
Bodroglegyenre, Újszivácét Újszivesre;
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" az apatini járásban Apatin nevét Bácsapátira, 
Bresztovácét Szilberekre, Kupuszináét Bácskertesre, 
Ó-Sztapárét Nagysztapárra;

" a hódsági járásban Déronya nevét Dernyére, Filipováét 
Fülöplakra, Karavukováét Bácsordasra, Lalityét 
Liliomosra, Parabutyét Paripásra, Rác-Militicsét 
Ráchalomra, Vajszkáét Vékásra;

" a palánkai járásban Bulkesz nevét Bulkémre, Csébét 
Dunacsébre; 

" a bács-kulai járásban Ó-Verbász nevét Orbászra, Új-
Verbászét Újorbászra, Veprovácét Veprődre;

" a zentai járásban Ó-Kanizsa nevét Magyarkanizsára;
" az ó-becsei járásban Ó-Becse nevét Magyarbecsére, 

Turiáét Túrjára;
" a titeli járásban Alsó-Kovil nevét Alsó-Kabolra, Felső-

Kovilét Felső-Kabolra, Gardinovcéét Dunagárdonyra, 
Kátyét Kácsra, Lokét Sajkásbokra, Mosorinét 
Tiszamosócra, Kovil-Szent Ivánét Sajkásszentivánra, 
Vilováét Tündéresre;

" a zsablyai járásban Gyurgyevó nevét Sajkásgyörgyre, 
Goszpodincéét Boldogasszonyfalvára, Zsablyáét 
Tiszabékésre, Nádalyét Nádaljára;

" a topolyai járásban Pacsér nevét Bácsérre javasolja 
változtatni.

Javaslatát a megyei törvényhatósági bizottság végleges döntés 
céljából fölterjesztette a Magyar Királyi Belügyminisztériumhoz.

A javasolt névváltoztatások közül a belügyminisztérium 1904. 
január 11-én kelt rendeletével elfogadta és jóváhagyta, hogy Baracs-
ka új neve Nagybaracska, Bikity Bácsbokod, Csataalja Csátalja, 
Dautova Dávod, Rigyica Regőce legyen. Szántova új elnevezése 
Hercegszántó, Matheovics Mátételke, Gákova Gádor, Kollut Kül-
lőd, Krusevlya Körtés, Bresztovác Szilberek, Kupuszina Bácskertes, 
Déronya Dernye, Karavukova Bácsordas, Lality új neve Liliomos, 
Parabuty Paripás, Pivnica Pincéd, Veprovác Veprőd, Turia új neve 
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Turja, Alsó- és Felső-Kovil ezután  Alsó- és Felsőkabol, Gardinovce 
Dunagárdony, Kovil-Szentiván Sajkásszentiván, Vilova Tündéres, 
Gyurgyevó Sajkásgyörgye, Goszpodince Boldogasszonyfalva és 
Nádaly új neve Nádalja, Glozsán Dunagálos, Járek Jármos, Kulpin 
Kölpény, Petrovác pedig Petrőc legyen.

A javasolt névváltoztatást módosították és Kernyája új neve Ke-
rény, Filipova új neve Szentfülöp, Lok új neve Sajkáslak, Mosorin 
új neve pedig Mozsor lett.

A többi javaslatot a belügyminiszter elutasította. Így Bezdánból 
nem lett Bortyán, Verbászból Orbász és Pacsérból se Bácsér.90

Az elfogadott névváltoztatások hivatalos közleményekben az 
első világháború végéig, majd később, a magyar időkben is így 
szerepeltek.

A magyarosítási láz következményeként, illetve a nemzettestbe 
való beolvadás lezárását kinyilvánító lépésként vált gyakorivá az L e v é l  1914 - b ő l
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K é r e g l a p r a  í r t  ü z e n e t 
a  f r o n t r ó l

idegen eredetű vagy csak idegen hangzású, esetleg csak annak 
vélt családnevek magyarra, magyaros hangzásúra változtatása 
is. Így lettek a Heinrichekből Imrédyek, a Povazsanszkiakból 
Vágvölgyiek, a Haselnusokból Hargitaiak stb.

És amíg a családnevek cseréje csakis az illető családfő akaratá-
ból és kérésére történhetett, addig az utónevek esetében néha csak 
a túl buzgó anyakönyvezető döntötte el, hogy a Dimitrijt Döme-
ként, a Szávót/Szávát Sebőként/Sebőkként, a Vládót/Vladiszlávot 
Lászlóként, a Varicát/Varvarát Borbálaként anyakönyvezi-e.

Ezeket az intézkedéseket nem nagy lelkesedéssel fogadták a 
tömbben élő nemzetiségek, köztük a pacséri szerbek se. Bennük 
inkább az ellenszenv, a gyűlölet szunnyadó zsarátnokát szították, 
élesztgették ezek a lépések.
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AZ ELSŐ VILÁGÉGÉS ÉVEI

1914-ben kitört a háború, és vitte, nyelte a hadköteles férfiakat. 
A 2265 református, 39 evangélikus, 1378 görögkeleti, 1179 római 
katolikus, 5 görög katolikus, 56 izraelita és 130 egyéb vallású, 
összesen 5052 lelket számláló Pacsérról csak a református egyház 
tagjai közül 1914-ben 205, 1915-ben 108, 1916-ban 40, 1917-ben 
pedig 23 katonai szolgálatra alkalmas férfit soroztak be, sok 
esetben családapát, akiknek feleségei, apróbb-nagyobb gyermekei 
maradtak itthon.91 A falu meg csak ürült, egyre fogyatkozott 
munkaképes férfiakban. Az itthon maradottak lelkét egyre 
inkább az foglalkoztatta, mi lesz a jövő évi terméssel, hogyan 
lesznek földjeik megművelve. Közben jöttek a hírek: ez is elesett, 
amaz meg fogságba került, megint mások messze idegenben, 
kórházakban várják sebeik gyógyulását.

Az itthoniak közül egyre többen öltöttek gyászt. Eltűnt a 
jókedv, a nótás gondtalanság… Az aggódás meg csak gyötörte a 
szíveket itthon is, a fronton is.

Álljon itt mutatóban két katonalevél. Az egyik még mindjárt 
a háború elejéről, amikor még hittek a császári szózatban, hogy 
mire a levelek lehullanak…, a másik, amikor már javában folyt az 
öldöklés, és csak az egészségnek lehetett örülni.

S talán a „jótét helyébe jót várj gondolat” késztette Arany Gusz-
táv református lelkészt arra az elhatározásra, hogy kezdeményezze 
a hadba vonultak itthon maradt családtagjainak gondozását, és 
egy sebesültkórház felállítását 40 ággyal. Szándéka megvalósítása 
érdekében értekezletet hívott össze, és felszólította a község asz-
szonyait, lányait, hogy akik a sebesültek ápolására vállalkoznak, 
vegyenek részt egy ápolónői tanfolyamon, melynek vezetésére 
a községi orvos, dr. Stiefelmeyer Ádám örömmel vállalkozott. 
A tanfolyam három hétig tartott, és a résztvevők közül 35-en 
jelentkeztek szolgálatra. A jelentkezőket 7-es csoportokba osztva 
félnapos szolgálati időbeosztással készenléti állományba helyez-
ték, majd ajánlatot tettek a hadügyminisztériumnak, hogy saját 
költségen készek Pacsér községben egy negyvenágyas sebesült-
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kórházat felállítani, és az ideküldött sebesülteket minden költség 
megtérítése nélkül, ingyenes orvosi ellátásban részesíteni és élel-
mezni. Az ajánlatot a hadvezetőség lelkes köszönettel elfogadta. 
A kórház berendezésére az üresen álló református kántorlakást és 
a népház nagytermét ajánlották fel. Az első sebesültszállítmány, 
40 sebesült hadfi 1914. szeptember 8-án este érkezett a faluba. 
Poros, sáros, bekötött fejű, felkötött karú, mankós, féllábú idegen. 
Öt-hat magyar, a többi osztrák, német, lengyel és szerb. 1914-ben 
139 sebesültet, 1915-ben 220, 1916-ban pedig már 345 sebesül-

U t a z á s r a  f e l j o g o s í t ó 
i g a z o l v á n y  e l ő -  é s 
h á t l a p j a
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tet és beteget ápoltak, gyógyítottak a lelkiismeretes, odaadó és 
szeretetet sugárzó pacséri önkéntes ápolónők a falu orvosával az 
élen. Az ápoltak közül csaknem 100 hadfi  pacséri volt, akiket a 
Községi Segélyző Egyesület vezetői, a hadikórház irányítói más 
kórházakból kérvényeztek haza.

A hadvezetés elismerésével is büszkélkedő kórházat háromévi 
sikeres működés után 1917. május elsején fel kellett oszlatni, mert 
a községi orvos, dr. Stiefelmeyer Ádám Péterrévére távozott, és 
így az orvos nélkül maradt kórház már nem működhetett tovább. 

Az eseményekkel párhuzamosan, 1914-ben megalakították a 
Magyar Vöröskereszt Egylet pacséri szervezetét is. Első elnökévé 
Arany Gusztáv református lelkészt, helyettesévé, pedig feleségét, 
Arany Gusztávné Fejes Ilonát választották. Az elnök asszonyt az 
ápolásban szerzett érdemeiért 1916-ban a Vöröskereszt II. osztályú 
hadiékítményes Díszjelvénnyel tűntette ki. 

Szomorúbb esemény, hogy a háború harmadik évében, 1916 
folyamán „édes hazánk védelmére” a hadvezetőség leszereltette 
és elvitette a templomok tornyaiból a harangokat. A református 
templom nagy- és kisharangját tavasszal, a katolikus templom 
kis- és nagyharangját pedig főpásztori engedéllyel félórai bú-
csúharangozás és ünnepélyes szent mise után szeptember 6-án. 
(A pravoszláv templom harangjainak sorsáról nincs adat.) 1918. 
augusztus 26-án már az orgona, szám szerint 22 db, súlyra 42 kg-
ot kitevő ónsípjait is leszerelték és vitték főpásztori engedéllyel a 
„haza” megmentésére. 

IMPÉRIUMVÁLTÁS UTÁN – A KÉT HÁBORÚ 
KÖZÖTT

A hazát azonban se a harangok, se a templomi orgonák ónsíp-
jai nem tudták már megmenteni. 1918. október 25-én Pesten 
megalakult a Nemzeti Tanács, október 29-én Zágrábban kihir-
dették a szlovénok, horvátok és szerbek Nemzeti Tanácsának  
megalakulását, mint az Osztrák–Magyar Monarchiában élő 
délszlávok legfelsőbb állami szervét, szakítottak a monarchiával, 
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és Szlovénok, Horvátok és Szerbek Állama néven kihirdették 
az új, független délszláv állam megalakulását. Október 30-án 
Pesten kitört az őszirózsás forradalom, 1918. november 5-ével 
pedig megkezdődött a szerb megszállás, a rég óhajtott szerb 
álom beteljesülése, gazdái lettek a menedéknek, ahova valaha 
csak ideiglenes szállásért kéredzkedtek. 

November 24-én az új délszláv állam kimondta egyesülését a 
Szerb–Montenegrói Királysággal. Hasonló döntést hozott novem-
ber 25-én Vajdaság elszakadásáról és az új államalakulathoz való 
csatlakozásról az újvidéki szerb népszkupstina is, így befejezésképp 
1918. december 1-jén Belgrádban kikiálthatták az új Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királyságot. 

A formálódás, az átalakulás idején azonban a fejetlenség volt 
az úr. Hivatalosan működtek még a végnapjait élő egykori állam-
hatalom irányító szervei, a nemzeti tanácsok, de jelen voltak már 
az alakulóban levő új államhatalom előőrseiként a szerb katonai 
parancsnokságok is. Jól példázza ezt az utazási lehetőségeket sza-
bályozó rendelet, amely szerint csakis a szerb katonai parancsnok 
írásbeli engedélyével lehetett utazni. Az 1920. június 4-én aláírt 
trianoni békediktátummal aztán végképp megpecsételődött a 
magyarság sorsa. A szerződésnek voltak ugyan a kissebségi jo-
gokat, mint pl. a nyelvhasználatot, a szabad vallásgyakorlást, az 
oktatást stb. védő cikkelyei, de ezek jobbára csak papírra vetett, 
írott malasztok maradtak. A valóságot inkább ezeknek a tagadása 
jellemezte.

Az új hatalom – nem sokat törődve a papírra vetettekkel – 
szóban is, írásban is türelmetlenül követelte: Govori državnim 
jezikom! (Beszélj az állam nyelvén!)

Egy 1935 tavaszán berukkolt cselédember visszaemlékezése 
a nyelvhasználat miatt átélt keserveire: „A katonaéletem is elég 
mostoha volt, mert nem tudtam egy szót se szerbül, és akkor még 
az ember fejéhez vágták ám, hogy majku ti jebem, što nisi naučio 
državni jezik!“92

Fittyet hányt az új hatalom arra is, hogy a békeszerződés 
szavatolta az új államhatárok közé kerülő nemzetek és nemzeti 
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kisebbségek egyenjogúságát. Ez derül ki az 1919 végén megejtett 
földosztásból is. Földet csak a háború után idetelepített délszláv 
önkéntesek (dobrovoljácok) kaptak, az ősidők óta itt élő, de nem 
szláv lakosság, köztük a legtömegesebb, a  magyar nincstelenek 
hoppon maradtak, őket az ingyen földből kizárták. Jól tükrözi a 
kisemmizettek hangulatát a topolyai katonai eskütételen elhang-
zott bekiáltás: „de földet a magyarnak is kapni kell!” 93

A hatalomváltásnak és a vele nyíltan vagy burkoltan meg-
nyilvánuló gyűlöletnek, megtorlásnak persze nem csak országos 
horderejű megnyilvánulásai voltak. Kísérte, kiegészítette azt az 
egyénekben addig elfojtott indulat kitörése, a parázsló gyűlölet 
felszínre kerülése, kivételes esetekben meg csak a helyzet, az alka-
lom, a pillanatnyi hangulat szülte tréfának, ugratásnak szánt hecc 
is. Csakhogy ami az egyiknek (a hatalmi pozícióban lévőnek) vicc, 
az a másiknak (a kiszolgáltatott helyzetben levőnek) gyötrelem, 
lelki fájdalmat okozó sérelem is lehet. Gyermekkorára visszaemlé-
kezve Tóth Ferenc Brazíliába kivándorolt, 1929-ig pacséri lakos94  
az 1970-es években egyebek mellett ezeket írta: 

Egyszer egy szerb legény azért pofozott meg, mert nem daloltam el 
neki a Megállj, megállj, kutya Szerbia, nem lesz többet tied Bosznia 
kezdetű dalt. De hát nem dalolhattam el, mikor addig én még nem 
is hallottam azt a nótát! 

Egyszer meg a Szerbfaluban azért akartak megverni, mert az 
apám huszárnadrágjából készült vörös nadrág (crvene čakšire) volt 
rajtam. De elszaladtam, és így a verést ezúttal megúsztam.

Egy alkalommal – emlékezik tovább a levélíró – a közelünkben 
lakó Pocsai Péter bácsi a háborúban elvesztett fi át siratva borgőzös 
fejjel bandukolt hazafelé a kocsmából, amikor szívfájdalmában azt 
kezdte kiabálni: – Hej, ha gyönnek a magyarok, a fogadáson én mék 
elöl a lobogóval!

Alig ért haza, máris ott voltak érte a rendőrök, bekísérték a 
köz ségházára, és ráverték a 25 botot.
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1919-ben azzal kezdték a tanítást, hogy a tanítójuk elővetette 
velük az olvasókönyvet, és azt mondta nekik: lapozzátok végig, és 
ahol a magyar szó van, fi rkáljátok le, mert nem szabad többet a 
magyar szót kimondani. Azzal ráborult az asztalra, és elkezdett 
hangosan sírni.

1919. július 23-án ugyanis az újonnan alakult Szerb–Hor-
vát–Szlovén Királyság kormánya módosította az egykori Szerb 
Királyság 1904-ben hozott népiskolai törvényét, és államosított 
minden iskolát. A kormányhatározat értelmében az oktatásügyi 
miniszter az új államalakulathoz csatolt egykori magyar terüle-
teken hatályon kívül helyezte az addig érvényben levő magyar 
törvényeket. De talán még ennél is súlyosabb intézkedése volt az 
1921-ben kiadott Pribičević-féle névelemzési rendelete. A rendelet 
értelmében ugyanis az iskolakötelesek családi neve alapján a köz-
ség elöljáróiból és iskolaszéki tagokból álló bizottság állapította 
meg a gyermek nemzetiségét és döntötte el, hogy milyen nyelven 
folytathatja tanulmányait.

Hogy előírás volt-e, vagy csak burkolt kívánság, esetleg buzgó 
igyekezet, de visszájára fordult a század eleji magyarosítási hevület, 
és anyakönyvezéskor most a magyar keresztneveket fordították 
szerbre, és írták be a Hajnalkákat Zoricáknak, az Arankákat 
Zlaticáknak, a Borbálákat Varvaráknak/Varicáknak, a Györ-
gyöket Gyorgyéknak, a Györgyiket Gyurgyicáknak, a Lászlókat 
Vladiszlávoknak, a Sándorokat Alekszándároknak, a Zoltánokat 
Zvonimiroknak stb.

A Pribičević-rendelet áldozata lett Pintérné Seff er Hajnalka 
is, aki iskolába indulása előtt egy mukkot sem tudott szerbül, 
ám Seff er Zoricaként csakis szerb osztályba kerülhetett, és szerb 
társaival együtt tanulhatta a szerb nyelv elsajátítása mellett a 
betűvetést, az írás-olvasást és a számolást. Ennek nyoma egész 
életén végigkísérte, mert ha számolnia, főleg ha szoroznia kellett, 
azt csakis szerbül tudta elvégezni. 

Hatalmi eszközeivel az újonnan alakult állam is igyekezett a 
magyar voltot, a magyar múlt emlékét feledtetni, kitörölni. Kez-
dődött mindez a helységnevek megváltoztatásával. Szabadkából 
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Subotica, Zentából Senta, Zomborból Sombor, Újvidékből Novi 
Sad, Hódságból Odžaci, Szenttamásból Srbobran, Pacsérból Pačir, 
Csantavérből Čantavir, Topolyából Bačka Topola, Feketehegyből 
először Bačko Crno Brdo, majd később Feketić lett. Ezt szolgálta a 
magyarságra utaló szimbólumok mihamarabbi és mindenhonnani 
eltüntetése is. Így például 1920 őszén az államrendőrség a pacséri 
református templom orgonájáról is levetette a magyar címert, a 
lelkészt pedig a gondnokkal együtt bíróság elé állíttatta.95

Arany Gusztáv lelkipásztornak egyébként nemcsak a háborús 
évek alatt kifejtett tevékenysége, buzgósága érdemel említést, de 
nagy szerepe volt Pacsér község anyagi ügyeinek a rendezésében, 
kul turális, egészségügyi és gazdasági életének fejlődésében, vala-
mint külső szépségének előmozdításában is. A már említett ha-
dikór házon, hitelszövetkezeten és az 1945-ben – nem tudni miért 
– lebontott népházon kívül a mai napig az ő emlékét őrzi az orvosi 
lakás (ma diszkó), az első artézi kút és a szép tágas piactér (ma korzó).

Hogy ezen tevékenységeiért vagy valami másért, de tény, hogy 
az impériumváltással berendezkedő új hatalom Arany Gusztáv 
lelkészt különféle kihallgatásokkal, bíróság elé citálással nyaggatta, 
naponkénti jelentkezéssel zaklatta, és végül – 24 órai haladékot 
adva – 1922. július 8-án kiutasította az országból.

Az impériumváltást követő kezdeti időkben történtek egyéb 
kellemetlenségek, bosszúállásnak, megtorlásnak felfogható bán-
talmazások is, de ezek inkább csak elszigetelt jelenségek, személyes 
leszámolások voltak. Aztán a lelkek megnyugodtak, és az élet 
szokásos medrében zajlott tovább. Tavasszal szántottak-vetettek, 
nyáron arattak-csépeltek, ősszel kukoricát törtek, betakarítottak, 
télen pedig behúzódtak a banyakemencék mellé. 

A századelőre kialakult helyzeten – fi gyelmen kívül hagyva a 
háború okozta nehézségeket és az 1919-es impériumváltást – az 
1945-ös fordulatig a falu életében jóformán semmi sem változott. A 
módosabbak, a tehetősebbek a saját gazdaságukban gazdálkodtak, a 
szegényebbek, a nincstelenek meg cselédnek álltak, vagy napszámba 
jártak. A cselédek munkaideje látástól vakulásig, a napszámosoké 
napkeltétől napnyugtáig. Nyáridőben a nap fél négy, négy óra tájt 
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fenn van, a napszámosoknak akkorára már kint kellett lenni a 
sokszor több kilométerre levő földeken;  este pedig fél nyolc, nyolc 
óra tájt nyugszik, a munkát abba lehetett hagyni, és nyugovóra haza 
lehetett ballagni. Reggel fél óra reggeli idő, délben egy óra ebédidő. 
Vizet mindenkor ihattak, rágyújtani a dűlő végén lehetett.

Nagybirtokokon – Pacsérnak ugyan a két háború között már 
nem voltak nagybirtokai, legnagyobb birtoka, 500 hold körüli, 
Obláth Nátánnak és mintegy 300 holdnyi Éri Sándornak volt, de 
a környéken lévő nagybirtokokon, ahova a pacsériak is szegődtek, 
az ún. urasági földeken talán kicsit olajozottabban zajlott a munka. 
Ott is hajnalban keltek. A szomszédos Babapusztán, Fernbach 
Károly uraságnál – akit a cselédek maguk között is, a legmeghit-
tebb, a legbensőségesebb beszélgetéseik során is csak méltóságos 
úrként emlegettek – például hajnal háromkor. A majorságban, ahol 
79 komenciós család élt, a bakter télen-nyáron hajnali háromkor 
harangszóval ébresztett. Később még kétszer harangozott: délben 
ebédre, és délután egykor a munka folytatására.

A harang szavára a tehenészek, a béresek és az igáskocsisok 
talpra ugrottak, gyorsan felöltöztek, és máris tették a dolgukat az 
istállókban. Takarmányt vetettek a jászlakba, az állatok alól kiga-
néztak, az állatokat csutakolták, vakarták, kefélték, de nemcsak 
úgy tessék-lássék, hanem akkurátusan, minden lóból tizenkét sor 
port. Ezt úgy kell érteni, hogy a lovak szőréből a vakaróval kiva-
kart port a lovak fara mögötti placcra verték csíkokba az ügyeletes 
gazdatiszt ellenőrzése mellett. Minden lóból tizenkét csík volt a 
kellő tisztaság mértéke. Ezt mondták sorpornak. 

Sorport kellett a lovakbul venni. Minden lóbul tizenkét sort ki kel-
lett húzni minden reggel, hat sort az egyik felirül, hat sort a másik 
felirül, az tizenkét sor. Három lova van minden cselédnek, az har-
minchat sorpor minden reggel.

Öt órakor az állatok elé vetették a reggeli takarmány máso-
dik adagját, aztán kihajtották őket itatni. Amíg az állatok kint 
a hosszú vályúból ittak, a vizet szürcsölték, addig a béresek a 
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kihordott trágya helyére friss almot szórtak, és felsöpörték az 
istállót. Ezt követően ők is reggelizhettek, fél hattól hatig. Hatkor 
már a szekéren kellett, hogy üljenek, és indult az aznapi program 
teljesítése. Kinek-kinek a beosztása szerint. A béresek ökörrel, a 
kocsisok lóval dolgoztak. Este kinek hogy adta a munkája, úgy vég-
zett. Uradalmakban az igának naplementekor bent kellett lenni. 
Legkésőbb talán a fejőgulyások végeztek. A parádés istállókban 
és a hizlaldákban egy órával később, azaz négykor volt a kezdés.

 „Apámat – aki lovász volt – a hajnali harangszó nem szólí-
totta, ő csak négy órakor kelt. A külön istállóban levő vagy fél 
tucat hátaslovat egy-két lovászgyerekkel gondozta. A reggelinek 8 
órára, az ebédnek pedig pontban délben az asztalon kellett lennie. 
Egy órakor, ha volt dolga, ha nem, neki is vissza kellett mennie az 
istállóba” – emlékszik vissza Babapusztán töltött gyermekkorára 
Mucsi Rozália.

Az állandó munkára szegődtetett komenciós cselédeken (bé-
 re  seken, kocsisokon, gulyásokon, kanászokon, lovászokon, tyúká-
szokon, parádés kocsison, bakteren, kertészen,  szakácsnőn,  kony-
halányokon, szobalányokon, inasokon meg a különféle mestereken: 
bognáron, kovácson, géplakatoson, kőművesen és a gazdaság irá-
nyítását végző szakembereken, intézőn, ispánon, gazdatiszteken 
és még ki mindenkin) kívül alkalmi munkákra, amikor a munka 
nem volt teljesítményben fi zethető, pl. kapálás, ganéhordás, répa-
szedés – napszámosokat fogadtak. A cselédek ugyanis napszámos 
munkát nem végeztek.

A napszámosokat – ötvenet, százat, mikor mennyi kellett – az 
uradalom gazdatisztje fogadta meg, szerződtette itt a faluban, az 
emberpiacon. Vasárnap kilenc óra tájban érkezett a községházára, 
az emberpiac ugyanis fönt volt a községháza udvarán, utcasarkán. 
Az emberekkel ő közvetlenül nem igen tárgyalt, inkább csak a 
kisebb-nagyobb létszámú csoportok vezetőjének számító ban-
dagazdákkal. A fölfogadott napszámosokért délután szekerek 
jöttek, hogy hétfőn hajnalban, mikor a nap felkel, kezdhessenek. 
A napszámosoknak ugyanis ahogy virradni, világosodni kezdett, 
indult a napjuk. Fél nyolc-nyolc óra körül megreggeliztek, déli 
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tizenkettőkor ebédeltek, és délután pontban egykor ott folytatták, 
ahol tizenkettő előtt abbahagyták. Délután egy kis uzsonnaidőre 
is megállhattak, majd utána naplementéig hajtottak. Vizet min-
denkor ihattak. Vízről a gazda gondoskodott. Utasítására a vizet 
lajtban vitték ki a föld végére, a lajtból csobolyóba töltötték és egy 
vagy két kisnapszámos, a vizes vitte a napszámosok után. A nap-
számosok munkájára pallérok felügyeltek, és aki nem úgy csinálta, 
ahogyan kellett vagy parancsolták, azt vagy azonnal menesztették, 
vagy megmondták neki, hogy a jövő héten nem kellesz.

A napszámosok otthonról kosztoltak. Az ebédért a kocsik 
kilenc óra tájban indultak. A szekér aljába jó vastagon szalmát 
terítettek, hogy az étellel teli edényeket, kosarakat biztonságosan 
el lehessen igazítani. Az asszonyoknak az ebéddel fél tizenegy tájt 
a megbeszélt helyen kellett lenni. Amikor a kocsik megérkeztek, 
az előző napi üres edényeket leszedték, a friss étellel teliket pedig 
fölrakták. A szekereknek délre kint kellett lenni.

A napszámosok – külön a férfi ak és külön a nők – az üresen 
álló marhaistállókban aludtak. Szombaton három óráig dolgoztak. 
Akkor megkapták a heti munkájukért járó bérüket, és mehettek 
haza. Szombaton ebédért nem mentek a kocsik, hanem a napszá-
mosokat vitték haza.

Paraszti gazdaságokban a cseléd mindenes volt. Ott nemcsak 
dolgozott a jószágokkal, de magának kellett ellátnia is őket. Té-
len fél négykor, nyáron fél háromkor kelt. A rábízott jószágokat, 
lovakat, ökröket rendbe kellett tenni: megpucolni, megetetni, 
megitatni, az aljukat tisztába tenni, télen fél hatig, nyáron fél ötig 
körülöttük mindent elvégezni. Ezt követte a napi munka, a szántás, 
a vetés, a trágyahordás, vagy ami éppen esedékes volt naplemen-
téig. Mikor a nap lement, bevonultak, megetettek, megitattak, 
majd a másnapra szükséges takarmányt, abrakot készítették elő. 
Megállása a cselédnek csak annyi volt, amíg evett. Sem vasárnap-
ja, sem ünnepnapja. Ennek megvilágosítására hadd idézzek két 
visszaemlékezést. Az egyik: 
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Mink hát törő emberek voltunk, részesek, mink ugye magunknak 
iparkodtunk, ha hajtottuk magunkat. De a cseléd! Az sose végezett 
el. Ha elvetett, akkor más dolga volt, de megint csak olyan bolondul. 
Télen, hogy ne unatkozzon, megforgattatták vele a ganét az akolban.

A másik: 

Tíz óráig [este tízig – P. A.] szántottam. Kifogtam a lovakat, akkor 
a gazda két óráig [éjfél után kettőig – P. A.] etetett. Két órakor szólt, 
és gyerünk megint szántani. Éjjel-nappal. Úgy vetettünk lámpánál. 
Ott volt a kormányon a lámpa, a kerék mellett, hogy én lássam a 
nyomot, mert vezették a lovat, de akkor is sötét volt, hogy én lássam, 
hogy hol van a keréknyom, mert a vetőgép hátsó kerekének a nyomá-
ba kellett az első kereket belevezetni, akkor pontosan vetett.

Mindezt mennyiért? 1936-ban egy komenciós béres évi bére 
huszonnégy mázsa gabona, fele búza, fele kukorica, ezer dinár 
készpénz, egy lánc kukoricaföld termése szár nélkül, a szár a 
jószágnak kellett, meg kétszáz négyszögöl krumpliföld volt. En-
nek negyedét háromhavonként kapta. Ennél többet, azaz másfél 
komenciót uraságoknál csak az öregbéres és az első kocsis kapott. 
Ezek olyan csoportfelelősök, előmunkásfélék voltak.

Paraszti gazdaságokban ilyen beosztású cseléd nem volt, de  a 
gazdaság méretei miatt nem is volt rá szükség. Voltak viszont benn-
kosztosaik, akik bérük egy részéért ellátást kaptak. A bennkosztos 
cselédek az élelmen kívül öt mázsa búzát, öt mázsa kukoricát, egy 
pár bocskort, egy pár szokát és ezer dinár készpénzt kaptak. Egy 
napszámos a kapálásban megkereshetett ennyit, aratásban meg 
még többet is.

A legfontosabb napszámos munka a kapálás volt. A 12–13 órányi 
tevékeny munkáért a napszám az 1920-as években 10 dinár volt, 
a nőknek kettővel kevesebb, de hogy miért, senki sem tudja, hisz 
nekik is annyit és úgy kellett dolgozniuk, mint a férfi aknak.

Az aratás, a cséplés, a kukoricatörés már részes munkának 
számított. Az igaz, hogy ezeket a munkákat is a napszámosokból 
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összeszokott, összeverbuválódott bandák végezték, de ezt már ré-
szért. Az aratást a két háború közötti években leginkább tizedéért, 
tizenegyedéért, a cséplést a lefolyt tiszta szem megegyezés szerinti 
– igencsak 3–3,5 – százalékáért, a törést pedig kilencedéért, esetleg 
a tizedéért. 

Csakhogy a drágaság egyre nőtt, a nincstelenség pedig egyre in-
kább elhatalmasodott. A falvak nyugalmát, békéjét a harmincas évek 
derekán a munkások zúgolódása, elégedetlensége kezdte megtörni. 
A földmunkások mozgolódása, szervezetbe tömörült ereje ugyan 
már 1928-ban arra késztette az illetékes szociálpolitikai minisztert, 
hogy rendeletben próbálja a földmunkások munkaviszonyát ren-
dezni. Szándékának nem igen lett foganatja, mert 1931-ben újabb 
rendelettel kényszerült az illetékesek tudtára adni, hogy korábbi 
rendelete továbbra is érvényben van. 1932-ben aztán pontos utasítást 
is adott intézkedései végrehajtására. Meghatározta a munkáért járó 
minimumokat, és az esetleges  vitás kérdések tisztázására paritásos 
bizottságok fölállítását rendelte el. A paritásos bizottságok össze-
tételét is meghatározta. Ezek községenként két munkaadóból, két 
munkavállalóból és a bizottság elnöki tisztét is betöltő községi el-
nökből állottak. Pacséron 1936-ban Plavšić Veljo mint községi elnök, 
Singer István és Mašić Sreto mint munkaadó, valamint Kovács István 
és Mészáros István mint munkavállaló alkották a bizottságot.96

Mindez azonban édeskevés volt az üdvösséghez. A napszámot 
annyira lenyomták, hogy a népnek muszáj volt valamiféleképpen 
reagálni. Reagált is. Sztrájkba lépett.

A szervezők elállták a határba kivezető utakat, és küldték vissza 
a munkásokat: 

– A községházára megyünk, béremelést követelünk, sztrájkba 
lépünk! – volt a vezérszólam.

Meg is egyeztek. Öttől fél hétig, nem napkeltétől napnyugtáig 
tart a munkaidő. És a napszámon is igazítottak valamennyit.

Egyes gazdák azonban keresték a kibúvót. Közéjük tartozott 
Pásztor Bálint is.
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Én akkor is itt kapáltam Bálint bácsinál – emlékszik vissza ezekre az 
időkre Markus Lajos hajdanvolt napszámos. – Bálint bácsi már szólt 
reggel, de lementünk mink is kíváncsiskodni, hogy mi lesz a helyzet. 
Mink ott a piacon beszélgettünk, bent meg, a községházán a gazdák 
meg a szegény emberek egyezkedtek. Összehozták, hogy öt órától fél 
hétig dolgoznak a munkások. De ott volt Bálint bácsi is.

– Bálint bácsi, hát ezen az alapon kellünk-e? Mink nem akar-
nánk sztrájktörők lenni. 

– Jó. Hát ha ez van, megadom én is.
Hétfőn reggel már úgy indultunk. Egy óra járásra van a szállás... 

Máskor kellett nekünk háromkor indulni, hogy négyre kint le-
gyünk, négykor a nap jön fel. Most négykor indultunk, öt órára kint 
voltunk, úgy az a banda, akit ő megfogadott kapálni. De volt köz-
tünk egy ember, Budai János, az meg olyan nagy seggnyaló volt, az 
már kiszaladt, pedig megmondtuk neki, hogy arra megyünk, amerre 
lakik, beszólunk neki, csak nyugodt legyen. Nem. Ő kiszaladt, oszt 
elkezdtek ott bennünket ócsárolni, hogy ilyen a szegény ember, itt 
vóna a dolog, oszt most nem gyön.

Na mindegy. Beállunk a kapálásba. A gazda nem jött ki közénk. 
Azt a fi tyók pálinkát szétosztotta, azt minden reggel megadta Bálint 
bácsi, de láttuk, hogy egy kicsit olyan seggfordítással fogadott ben-
nünket, mert a nap öt órakor már jól fent van...

No, oszt akkor beleálltunk a kukoricába, és elkezdtük ezt a Bu-
dait macerálni:

– Hát nem megmondtuk, hogy arra megyünk! Minek szaladtál 
ki? Hát nem tudod, hogy van az egyezség? Nem tudod, hogy Bálint 
bácsi is megadta? Úgy lesz, ahogy másnál. Hát akkor te mért szalad-
tál ki négy órára?

Hebegett ott valamit... Egy darabig bírta, aztán fogta a kapát, le-
vágta, oszt beszaladt Bálint bácsihoz.

Jön ki Bálint bácsi:
– Mi van, emberek?
 Hát én is meg a másik is... 
– Bálint bácsi – mondom – én magát megkérdeztem tegnap ott 

a piacon, hogy elálljunk-e, mert hínak bennünket öttöl fél hétig... 
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hogy maga azon az alapon akarja-e, hogy kapáljunk... Ha akarja, ak-
kor gyövünk magáhó, de ha maga azon az alapon nem akarja, akkó 
nem gyövünk magáhó.  Hát ha ez a rendelet, megadom én is. Nem 
ezt nondta, Bálint bácsi? 

– Ezt mondtam, de nem bírom, higgyétek, nem bírom ki, hogy 
én, aki a kenyeret adom, én fenn vagyok, tik meg még heverjetek...

– Hát így kellett volna beszélni tegnap, Bálint bácsi. Akkor nem 
gyövünk ide. Nem akarunk mi itt veszekedni, de azt is tudja má 
maga, hogy hetfün má mink munkát otthon nem kapunk, tehát rá 
vagyunk utalva, hogy itt kapáljunk magánál a héten, ki vagyunk ma-
gának szolgáltatva...
– Hát nézzék, emberek, két dinárral többet adok, de kapáljanak 
estig.
Tudtuk, hogy rá vagyunk utalva. Ha eljövünk, nem lesz még az a… 
Hat napot elszalajtunk. De tudta ő is: ha ad, ha nem ad, mi már nem 
hagyhatjuk ott, mert minekünk másik vasárnapig nincs munkafo-
gásunk. Itt hétfőn, kedden nem lehetett munkát kapni, csak vasár-
nap. Ha eljövünk, hat napot elszalajtunk… Hát belementünk. 
A túlsó végen Dáncsóék kapáltak. Kiabálnak rettent: fél hét… Emel-
getik a kapát… Hát ilyet kell csinálni, mikor meg van adva...
Bántott ez minket, de hát nekünk így van most már az egyezség.
Elgyött oszt a másik vasárnap, de maradt még kapálni. Mondom én 
Bálint bácsinak:
– Bálint bácsi, én nem kanászkodok itt, de látta, hogy fenyegettek 
bennünket. Én hetfün nem gyövök.

De kik voltak a gazdák, ki számított, kit tartottak gazdának?
Igazi gazdának csak az számított, akinek már az ősei is gazdák, 

ún. fődesek voltak, akiről már nem tartották számon, hogy apja, 
nagyapja hogyan jutott, hogyan szerezte a vagyonát. Az ilyen 
gazdák a faluban saját házzal, a földbirtokukon pedig a kintlakás 
és a gazdálkodás céljait szolgáló szállással rendelkeztek. Persze 
köztük is volt különbség. A legalsóbb szinten azok voltak, akik 
vagyonukból ugyan már meg tudtak élni, de parancsolni a család-
tagokon kívül másnak még nem igen parancsolhattak. Amolyan 
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„magad, uram, ha szolgád nincs” gazdák. Némelyek még abba is 
belementek, hogy az otthoni munkák végeztével a nagyobb gye-
rekek elmenjenek náluk módosabb gazdákhoz napszámba.

A módosabbak azonban már nem engedték családtagjaikat nap-
számba, ellenkezőleg, sokan közülük már éves szolgálatra cselédet 
tartottak, nagyobb munkák idejére napszámosokat fogadtak, az 
aratást részeseknek, a törést kukoricatörőknek adták.

A gazdák és a napszámosok rétege között említhetők a kapasz-
kodók, a „kaparj kurta, neked is lesz” ősi szentencia követői, akik 
már nem voltak elesett szegények, de igazándiból még a gazdagok 
közé sem voltak számíthatók. Persze ők is több fokozatba sorol-
hatók. A legalsóbb fokozat azoké, akik a nincsről indultak. Azok 
előbb a házra kuporgattak. Aztán ha a ház meglett, akkor egy kis 
vanra: jószágra, földre. A gyarapodás útja minden fokozatban az 
erőn felüli munka és a spórolás.

Nem kétséges, hogy azoknak, akiknek nem teljesen a nulláról 
kellett indulni, akik kaptak valamicskét az induláshoz, könnyebb 
volt a sorsa.

Volt egy rossz lovunk, mikor a feleségemmel összekerültem, mikor 
idegyöttem. Én az apámtól kaptam egy rossz lovat meg egy kocsit, 
meg egy féléves bornyút. A feleségem meg kapott két és fél hold föl-
det. Ez volt az egész. Én nem hoztam ennyi földet se – mutat a körme 
hegyire Baranyi Pásztor Lajos – és ma van kilenc hold földünk. Nem 
kaptunk egy ennyit se senkitől. Ezt mind úgy vettük. Összespórol-
gattuk a pénzt, meg hizlaltunk, marhát tartottunk. Nem hánytuk 
széjjel a pénzt, együtt altattuk őket. Volt árendás földünk is, feles is. 
Harmadosak is voltunk. Mindenek voltunk.

Hasonlóképpen nyilatkoztak mások is:

Ezt a 17 hold földet nagyon meg kellett ám spórolni. Mert nekem 
más foglalkozásom nincs, csak földműves. Még legénykoromban… 
Apámnak volt négy hold földje. Mikor volt máshol munka, akkor 
elmentem egy kis pénzt keresni. Lovakat tartottunk… Apám na-
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gyobb földeket is bérelt, meg feles is volt, meg minden, de az azért 
jobb volt mégis, mint a napszám. Ahogy mink összekerültünk a fe-
leségemmel, én csak arra törekedtem, hogy föld legyen. Ez a 17 hold 
föld, ez nyolc darabban volt. Mikor összegyött egy kis pénz, akkor 
vettünk egy darabot. Nem számított, hogy hol van, csak fekete föld 
legyen. Bizony nagyon sokszor volt az, hogy már leszakadt a ruha, 
meg az ágyhuzatok, meg ēre-āra, mert mindég csak a földre adtuk 
a pénzt.

Egyszer aztán mondom a feleségemnek, hogy no most, ha ez a 
csapat disznó elmén, akkor mán most egy kicsit magunkra is... Hát 
fölírtuk, hogy majd ezt veszünk meg azt veszünk... De semmit se vet-
tünk, mert meghallottam, hogy Drenyócki Zsuzsannának két és fél 
hold földje szabad kézből örök áron eladó. Mentem Zsuzsához, és 
megvettem a földet. Fölírtuk mi a szandált is, a ruhát is meg az ágy-
huzatot is, de bizony Zsuzsa néni elvitte a pénzt, nem lett semmi se.

A fölkapaszkodás talán legjárhatóbb útja a bérlés volt. Akinek 
már volt olyan gazdasági ereje (igája, kellő számú jószágja), földet L o v a s b a n d é r i u m
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bérelt. Ő lett a bérlő, hivatalos szóhasználattal: haszonbérlő. Ha 
szállással együtt bérelte a birtokot, akkor is bérlő volt, de megne-
vezése inkább már feles volt. Lehetett feles a haszonbérlő is. Nem 
volt kötelező szállással együtt bérelni a földet, lehetett magát csak 
a földet is. A feles – ahogyan az magának a szónak a jelentéséből 
is kikövetkeztethető – a termés feléért magára vállalt mindenféle 
munkát és kiadást. A bérbeadó gazdának más gondja nem volt, 
csak az, hogy betakarítás után átvegye a termés felét.

Ha a bérlő gazdasági ereje mégsem bizonyult elegendőnek, és a 
gazdának is hozzá kellett járulnia a kiadásokhoz, a bérlő harmados 
lett, és munkájáért a termésnek csak a harmad részét kapta.

Volt itt egypár olyan rendesebb gondolkodású gazdaember, hogy hát 
te szegényember vagy, egy fél vagon búzamagot te nem tudsz elő-
szedni, mert tudta, ismerte a helyzetjét... Jószágja hát volt egy kicsi, 
meg lehet, hogy valahonnan elő is vett volna, ha nem is ötvenet, de 
egy harminc méter vagy húsz méter búzát, de tedd azt másra, a búza 
harmados lesz, a kukorica meg feles.

A  jub i l eumi  ünnepség 
r é s z t vevő i .  A z  e l s ő 
s o r ban  ba l ró l :  Búzás 
t an í t ó ,  Ha jdú  Józ s e f 
bank iga zga tó,  d r.  V i r 
o r vo s ,  Va jda  A ladá r, 
A rany  t i s z t e l e t e s , 
Bá rány  Gyu la  ka to l i kus 
p l ébános ,  S imon  j egy ző, 
C sány i  Sándo r  é s 
Takác s  (?)
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Kapott is rajta az illető, mert ez igencsak reális is. Ha megszá-
molja az ember a géprészt, aratórészt, magot, akkor rágyön, hogy hát 
amúgy se kapott volna többet. De ez ugye mind a gazdát terhelte a 
harmadosságban, ő meg a munkájáért kapta azt a bizonyos harmadát 
tisztán.

A felesek, harmadosok mellett voltak, akik megalkudott 
összegért, árendáért bérelték a földet. Ők voltak az árendások. 
Árendába leginkább több évre szokták kivenni a földet, mert csak 
a több éves folyamatos használat bizonyult kifi zetődőnek. Csak 
akkor érte meg a bérlőnek is, hogy trágyázza a földet. Az ilyen 
egyezséget rendszerint írásba is tették. 

A dolgos, sokszor gonddal is járó hétköznapokat megtörő 
vasár- és egyéb szokásos ünnepnapok mellett a két háború közötti 
éveket két emlékezetes jubileum is színesítette. Az első a katolikus 
templom 100 éves jubileumi ünnepsége 1924-ben.

A z  ü n n e p i  e b é d 
r é s z t v e v ő i
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A két napig tartó ünnepség szeptember 6-án délután 4 órakor 
kezdődött a vasútállomáson. Ekkor érkezett meg Szabadkáról, 
és szállt le a vonatról Budánovics Lajos apostoli adminisztrátor 
(püspök) és Hempel Ede püspöki titkár. A vonatról leszálló 
vendégeket a község képviseletében Malagurszki Ferenc jegyző 
és Mašić Lazar bíró fogadta nagy számú meghívott személy és 
kíváncsiskodó falusi kíséretében. Az állomásról lovas bandérium, 
hosszú kocsisor kíséretében, harangzúgás, mozsárlövés és üdvözlő 
kiáltások közepette vonultak a feldíszített templomtérre, ahol 
Bárány Gyula helybeli, Fáncsy Antal nyugalmazott és Tamás 
Ferenc moravicai plébánosok fogadták és kísérték a templomba 
az illusztris vendégeket. Onnan a püspöki áldás és litánia után a 
plébániára mentek, ahol a püspök fogadta a különféle küldött-
ségek és testületek tisztelgését.

Az ünnepség másnap, szeptember 7-én a püspök celebrálta 
jubileumi szentmisével folytatódott, és a szentmisét követő dísz-
ebéddel zárult.97

A  r e f o r m á t u s  t e m p l o m 
m e g s é r ü l t  t o r n y a

A d a m i k  J ó z s e f n e k ,  a 
l ö v ö l d ö z é s e k  e g y i k 
á l d o z a t á n a k  a z 
e m l é k m ű v e

 9 7 L i b e r  b a p t i s a t o r u m 

18 9 6 –1938 .  Pa c s é r  – 

Pač i r,  Pac s é r i  Ró mai 

K a t o l i k u s  P l é b á n i a h i -

v a t a l ,  191.
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A másik jubileumi ünnepséget a református egyház tartotta 
1936. augusztus 31-én. Kettős jubileumot ültek: a templomavatás 
100. és a református ősök idetelepedésének 150. évfordulóját. 

Az ünnepség kora reggel zenés ébresztővel kezdődött. Az 
érkező vendégeket magyaros szeretettel fogadták. A püspök és 
főgondnok elé lovasbandérium ment. A neves évfordulót megtisz-
telte jelenlétével az országos egyházi elnökség küldöttségén kívül 
több egyházmegye és egyházközség küldöttsége is. Megtisztelték 
jelenlétükkel más felekezetek (így a katolikusok, a pravoszlávok) 
képviselői is. Jelen volt a községi elöljáróság és igen nagy számban 
a helybeli és a szomszédos Bácskossuthfalva református hívei, 
csak a kisújszállásiak nem jöhettek, mert nem kaptak beutazási 
vízumot.98 Arany Gusztav tiszteletes, az 1922-ben kiutasított 
korábbi pacséri lelkész viszont kapott beutazási engedélyt, és  meg-
jelenésével meg is tisztelte az emlékezőket, egykori híveit.

Két fontos kezdeményezésre is sor került ezekben az években. 
Az elsőre 1927-ben. Kenéz Anna tanítónő buzgólkodására a pa cséri 
református egyházközségben is megkezdte működését a vasárnapi 
iskola. 1928-ban pedig Píger Zoltán vallástanító, kántor vezetésével 
megalakult a Keresztyén Ifj úsági Egyesület, röviden a KIE. Mind-
két vállalkozásra nagy szükség volt. Pótolni kellett, amit a fi atalság 
elveszített az iskolai oktatás átalakulása révén. A vasárnapi iskolá-
ban a kisebbeket, az iskoláskorúakat oktatták, nevelték a különféle 
bibliai történetek és tanítások által, a KIÉ-ben pedig az ifj úsági 
korosztály tagjait toborozták teadélutánok, egyleti szórakozások 
rendezésével, dalestek, színelőadások előkészítésével, előadásával.

A református mozgalmak jelentőségét csak növeli, hogy mun-
kájukba majd másfél évtizeden át több száz fi atalt bevontak.

Hasonló megmozdulásra a katolikusoknál a negyvenes évek 
elején, pontosabban 1942-ben a KALOT (Katolikus Agrárifj úsági 
Legényegyesületek Országos Testülete) megalakulásával került sor. 
Különféle rendezvényeikre, színelőadásaikra még a háború utáni 
években is sokszor és sokan igen szívesen emlékeztek.

De ezzel már egy új fejezethez érkeztünk.

 9 8 Ta k á t s  K á r o l y :  S zá zö t-

ve n ö t  é v.  A  p a c sé r i 

r e f o r m á t u s  e g y h á z 

tö r té n e te.  178 6 -1941. 

B u d a p e s t ,  19 42, 

B e t h l e n N y.,  47. 
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A MAGYAR IDŐK

1941. április 11-én, nagyszombat délutánján, sorsdöntő fordulat 
állott be a falu életében. Bevonult a magyar hadsereg. Magyarország 
ugyanis 1941. április 11-én – az 1940. december 12-én megkötött 
magyar–jugoszláv örök barátsági szerződés ellenére – megkezdte a 
Délvidék visszacsatolását, azt követően, hogy Németország április 
6-án megtámadta Jugoszláviát, majd április 10-én Horvátország 
proklamálta önállóságát. 

A honvédeket óriási lelkesedéssel, virágesővel fogadták a 
magyarok. Etették, itatták őket, és talán épp ez utóbbinak lett a 
következménye a másnapi vérengzés. Másnap, azaz húsvét vasár-
napjának reggelén az imitt-amott felhangzó puskadörrenéseket a 
honvédek csetnik támadásnak vélték, és kilenc óra tájban tűz alá 
vették az egész falut.

Szétlőtték a katolikus és a református templom tornyát, mert 
azt föltételezték, hogy a csetnikek onnan lövöldöznek. A katolikus 
templom sekrestyéjét, ahol ugyancsak csetnikeket véltek, kézigrá-
náttal robbantották föl, és így a bent serénykedő harangozó-sekres-

S ze n t  I s t v á n 
f e l a j á n l j a  a  k o r o n á t
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tyés Séfer Ádámot is, aki éppen a miseruhákat rakta ki, megölték. 
A nagy lövöldözés áldozatává vált Csajkás Imre patikus gyógyszer-
tára is a lakásával együtt. Az eszeveszett lövöldözésben körülbelül 
százharmincöt–száznegyven vagy még több ember vesztette életét: 
kiskorúak, nagykorúak, férfi ak, nők, magyarok, szerbek egyaránt. 
Hogy ebben a számban benne vannak-e a honvédáldozatok is, vagy 
csak a civilek, nem sikerült kiderítenem. De hogy a temetőkben rej-
tőznek honvédsírok ebből az időkből, köztük olyanok is, amelyeket 
ismeretlen kezek a mai napig gondoznak, az bizonyos.

Az áldozatok számáról csak a plébániahivatal Historia Do-
musában és Pacsér község halotti anyakönyvében találtam ada-
tokat. A halotti anyakönyvben tizennyolc esetben a halál oka: 
lövés, illetve  fej-, szív-, mell- vagy agyonlövés; huszonöt embert 
golyó által végeztek ki, egyet felakasztottak. A lövözésben el-
hunyt Mohácsi Sándor (52 éves),  Vladimir Tomić (64), Scheff er 
Ádám harangozó (75), Svetozar Tatić  (61), Csányi Károly (44), 
Csáti Bálint (58), Gulyás János (42),  Branko Racić (30), Marton 
Sándorné Hermány Erzsébet (89), Cseke Ferencné Gönci Lídia 

A  p a c s é r i a k  h ó d o l a t a 
K r i s z t u s  e l ő t t
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(28), Domján János (20), Kovács Sándor  (25), Simon János (24), 
Simon Bálint (73), Zsizsity Sebő (bajmoki vasutas, 54 éves), Tino 
Cvrkušić (42), Jovan Cvrkušić (64) és Andrija Cvrkušić (40). A 
golyó áltak kivégzettek: Mita Plavšić (27), Bedekovics József (38), 
Aleksandar Šešević (42), Florijan Plavšić (18), Florijan Šijačić (59), 
Borislav Mataruga (18), Jovan Mijatović (27), Veco Mašić (64), 
Đorđe Racić (34), Dragutin Mirić (28), Vidor Mašić (43), Milovan 
Šaršanski (46),  Šaršanski Milovánné Strbački Amalija (36), Vo-
jislav Šaršanski (17), Radivojka  Šaršanski (12), Ilija Šijačić (50), 
Aleksandar Šijačić (66), Milivoj Šijačić (81), Maksim Vidić (73), 
Žarko Cvrkušić (Cverkusa) (31), Mataruga Joakim (39), Sredojka 
Šijačić (34), Stevan Mašić (59), Tatić Svetozarné Jokić Roza (64) 
és Horváth Mihály (38). Velimir Plavšićot (46) felakasztották. 

A háború végén azonban „a népfelszabaditó harcok során 
elesett harcosok, valamint a magyar megszálló csapatok által 
büntetlenül elesettek”  (értsd: agyonlőttek, illetve kivégzettek) 
tiszteletére emléktáblát állítottak. Az emléktáblán 97 név szerepel, 
78 szerb és 19 magyar.

S ze n t  C i c e l l e
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A lövöldözés másnap is folytatódott. Hogy kik lőttek, a 
kommunista párt ellenállásra buzdító tagjai vagy szerb érzelmű 
helybeli lakosok, esetleg a szélnek eresztett bajmoki határőrség 
éppen itt csellengő katonái, senki sem fi rtatta. Talán is-is, hisz 
az áldozatok némelyike a volt jugoszláv hadsereg katonájának 
bizonyult, a háború befejezte után pedig kiderült, hogy a faluban, 
illetve a falu határában a párt által szervezett, kitűnően álcázott 
partizánbázisok működtek.  

Harmadnapra elcsendesedett a falu. Ám a változásokkal meg-
békélni nem tudók csak látszólag csendesedtek el. Titokban to vább 
tervezgettek, szervezkedtek.  Segítették, szervezték, irányították 
az illegális, a titkos földalatti ellenállást; segítették, bújtatták, 
rejtegették a vidékről érkező küldöncöket, összekötőket, parti-
zánokat, esetleges gyanúba, bajba keveredetteket, hatóság által 
kö rö zöt te ket. 

1944 tavaszától jól kiépített, kitűnően álcázott és mindvégig 
biztonságos partizánbázis működött bent a Szerbfaluban Ma šić 
Sever és Vidić Milka házánál, valamint kint a határban Pa nić 
Milovan, Cvrkušić Sreten, Mijatov Dušan, Tomić Milan és Ma-
ta ruga Vaso (?) szállásán. Hosszabb-rövidebb ideig meghúzódtak, 
megfordultak, illetve tanácskoztak, találkoztak itt a vezetők közül 
is néhányan, mint pl. a tartományi pártbizottság bácskai felelőse, 
a pacséri születésű Joó Lajos (partizán fedőnevén Lazo), a tarto-
mányi pártbizottság szervező titkára, Svetozar Marković Toza, 
a tartományi pártbizottság titkárságának tagja, Geza Tikvicki, 
a szabadkai partizánegységek parancsnokaként elhíresült Jovan 
Mikić Spartak, az  újvidéki összekötő Slavko Kuzmanović, par-
tizán nevén Čika Daša, a szintén összekötő Vera Gucunski és a 
háború utáni időkben hírhedtté vált, de ekkor még csak összekötő, 
a helybeli Slavna Žižić és mások. 

Az 1941-es bevonulás során kialakult lövöldözésben nemcsak 
a templomtornyok sérültek meg, hanem a katolikus templom-
ban a sekrestye felrobbantása és a templom belsejében történt 
lövöldözésben a templom belseje is megrongálódott, különösen 
a mennyezet és az orgona.        
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h a r c o s o k n a k  e m l é k é r e 
f e l á l l í t o t t  e m l é k m ű

 A templomtornyok helyreállítása még 1941 őszén, az állam 
költségén megtörtént. Mindkét templom teljesen új tornyot 
kapott. A régi barokkos, hagymás tornyok helyébe karcsú, csúcs-
íves tornyok kerültek. A katolikus templom belsejének a rendbe 
hozására azonban csak 1943 folyamán került sor. A templom 
búcsújára, vagyis szeptember 14-ére mindennel elkészültek. A 
templom festésében sablon szerinti munka nincs. Minden alakzat 
és vonal kézi munka. A szentélyben lévő Szentháromság-kép és a 
mennyezet két nagy képe freskó, a többi secco. A mennyezet bal 
oldali képe Szent Istvánt ábrázolja, amint a Szent Koronát föl-
ajánlja a Boldogságos Szűz Máriának, a jobb oldali kép Krisztust, 
amint a pacsériak hódolnak előtte. A négy egyedül álló szent a 
négy magyar szent: Szent Imre, Szent László, Szent Erzsébet és 
Szent Margit. Az orgona fölött Szent Cicelle muzsikál. A festési 
munkálatokat a pécsi Őry József díszletfestő és az ugyancsak pécsi 
Gebauer Ernő templomfestő végezte. 

1943 azonban nemcsak erről emlékezetes a pacsériaknak, ha-
 nem a határt ért súlyos elemi csapásról is. Alig kezdődött el az 
aratás, amikor a falu nyugati határát, a Babapuszta–Bajmok kö-
zötti rész mintegy négy-ötezer holdját csaknem teljesen elverte 
a jég. A kukoricát, a napraforgót és a kendert teljes egészében, a 
búzából valamennyit sikerült megmenteni.
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Pusztító erejű vihar egyébként korábban is meglátogatta a falut, 
így 1925. augusztus 25-én egy olyan erejű, amely a katolikus temp-
lom tornyát annyira megrongálta, hogy gömbjét le kellett bontani. 
Helyébe a maihoz hasonló karcsú tornyot húztak.  

Az új hatalom azonban nemcsak a károkat igyekezett hely-
reállítani, megpróbált a sokgyermekes családokon is segíteni. 
Egyforma típusházakból álló házsorokat építtetett Zombor   szé-
lén, a Kerény felé vezető út bal oldalán. Az Országos Nép- és 
Csa ládvédelmi Alap – az ONCSA – programja keretében, ahova 
a környező falvakból, így Pacsérról is négynél több gyermekes 
családokat telepített. A házak kertes házak voltak, hogy a kertben 
megtermelt zöldségfélék, gyümölcsök biztosítsák a család számára 
a megélhetéshez szükséges javaknak legalább egy részét.    

Csakhogy a jóval biztató, a reménységgel teli évek hamar véget 
értek. Nemcsak helyben, de még inkább országos szinten egyre 
érezhetőbbé váltak a gondok. A háború igényelte szükségletek kielé-
gítése végett a kötelező beszolgáltatáshoz folyamodtak. Rendelettel 
szabályozták a terményfelvásárlást, a vágást, a zsírbeszolgáltatást. A 
lakosság biztonságos és folyamatos ellátása érdekében pedig beve-
zették a jegyrendszert. Hosszú sorok ácsorogtak a boltok és hentes-
üzletek előtt lisztre, cukorra, zsírra, szalonnára és húsra várakozva.

Hiánycikk lett a gyapjúszövet, a bőrlábbeli, helyettük megjelent 
a műrostos kelme, a fa- és kötéltalpú cipő.

1944 a falu életében eseménytelenül, szinte szürkén kezdődött. 
Aztán egyre inkább a hadi helyzet, a katonai események váltak 
meghatározóvá. Egyre gyakrabban került sor a frontokon elesett 
hősi halottak itthoni jelképes temetésére. Az állandó visszavonulás, 
az egyre nehézkesebb és körülményesebb közellátás félelmet váltott 
ki az emberekből. Aggódás és rémület lett úrrá. Kezdődött mindez 
a német csapatok március 19-ei bevonulásával, folytatódott a zsidók 
április-májusi elhurcolásával, a tisztviselő gárda augusztus végi föl-
váltásával és végül az orosz, illetve a partizáncsapatok október eleji 
bevonulásával. 

Péter-Pál éjjelén (a községi elöljáróság jelentése szerint július 
3-án éjjel 11 órakor) különös esemény kavarta fel a falu hétközna-
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K e r e s z t  a z  i s m e r e t l e n 
h e l y e n  e l -  v a g y  e l  s e m 
t e m e t e t t e k  e m l é k é r e

pi nyugalmát. Egy angolszász (az elöljáróság meghatározásában: 
ellenséges) repülőgép zuhant le a falu határában. 7 főnyi sze-
mélyzete a zuhanás következtében szörnyethalt. A holttesteket 
az illetékes szervek a hivatalos eljárás során azonosították, és az 
elöljáróság 2466/1944 szám alatti jelentésében írásos formában 
is rögzítették.99

A negyvenegyes, illetve a magyar idők vértanúinak, valamint 
a 44 ősze utáni felszabadító harcokban elesett áldozatoknak az 
emlékére – amint már fentebb említettem is – a háború után 
emléktáblát állítottak. Az emléktáblán 78 szerb és 19 magyar 
áldozat nevét örökítették meg.

1985-ben egy köztéri emlékmű felállításával tisztelgett a falu a 
41-es vérengzések 67 szerb és 8 magyar, továbbá a 44-es holokauszt 
7 áldozatának, valamint a felszabadító harcokban elesett 8 szerb 
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és 7 magyar harcos emléke előtt. A köztéri emlékmű a neves szob-
rászművész, Jovan Soldatović alkotása. Igen szép alkotás volt, de 
csak volt, mert mára már csupán a nevek maradtak meg, ugyanis 
az emlékmű központi részét övező szobrokat (az őzikéket), és a 
központi részt alkotó félköríves falrészről a harcok kíméletlensé-
gét jelképező domborműveket valakik lecsupálták, elvitték, talán 
ócskavasnak eladták.

A PARTIZÁN IDŐK

1944 októberében a front Pacsérra ért, és most azok örültek, 
akik 41-ben sírtak, reszkettek. Megfordult a regula. Hetekig 
meglehetős fejetlenség uralkodott. Okkal, ok nélkül szedték 
össze az embereket, és vitték őket Bajmokra, Topolyára. Senki se 
tudta (vagy csak nem akarta tudni), hogy kik, de járták a határt 
kocsikkal, és akik útjukba kerültek, hazafelé ballagó kukorica-
törők vagy bárki, föl a kocsira, és vitték őket Bajmokra vagy ki 
tudja, hova. A szállásokra is bementek, és onnan is elhurcolták a 
férfiakat. Így szedték össze, és vitték el saját szállásukról Berkó 
Károlyt, Bárdi Sándort, Palágyi Lajost, Szép Ferencet, Torok 
Bálintot, a Páti gyereket, a Szabó gyerekeket, a Cindel gyereke-
ket, a Körmendieket, Kocsis Jánost és fiát, Lengyel Lajost, Janó 
Károlyt, Csányi Józsefet, Nagy Sándort...

Volt itt egy magyar asszony, de szerb emberhez ment férjhez. 
Volt neki három gyermeke, egy még megvan, a Gyorgye, de kettőt, 
akiket útközben találtak, elvittek. Sose jöttek vissza. Ezekben az 
anarchikus, zűrzavaros napokban sokan, talán fél százan is eltűntek 
Pacsérról. Nyomuk veszett, sosem kerültek elő.

Amikor pedig tovább vonult a front, és kezdetét vette az új vi-
lág, az addig csak titokban, rejtőzködve buzgólkodók előbújtak, és 
következett az esztelen, de a legfelsőbb irányítók részéről engedé-
lyezett megtorlás. Nemcsak otthonaikból vitték el a kiszemelteket, 
de szinte hajtóvadászatot rendeztek. Kocsikkal járták a szállásokat 
meg a határt, és ahol találtak embereket, se szó, se beszéd, föl a 
kocsira és vitték őket Bajmokra, Topolyára. Kukoricatörés ideje 
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volt, hát találtak kint embereket, törőket. Nem is keveset. De arra 
is emlékeznek, hogy voltak falubeliek is, elsősorban szerbek, akik 
ezért vagy azért, de vezetgették a titkosszolgálatosokat, mutogatva 
a kiszemelt áldozatok házát. Hogy hány embert szedtek össze, vit-
tek el, pontosan senki sem tudja. Csak akikről a visszaemlékezők 
beszéltek, név szerint is felidézve őket, lehettek negyvenen vagy 
ötvenen. Hogy mit csináltak velük? Kivégezték-e, agyonverték-e 
őket, az 1970-es években emlékezők nem tudták, de állításuk 
szerint, akiket a faluból továbbvittek, azok közül senki sem került 
vissza. Rosszallásukat úgy összegezték, hogy az olyanokat, akiknek 
volt valami vaj a fején, azt hát megértik, de a határban összefogdo-
sott munkásembereket, hát azt nem, az nem emberi munka volt.

A megtorlás ártatlan áldozatainak emlékét azonban nem őrzi 
emléktábla, hosszú évtizedeken keresztül nem is volt tanácsos 
nyilvánosan emlegetni, emlékezni róluk. A rendszer bukása óta 
valamicskét változott a helyzet, és ha nyíltan nem is, de burkol-
tan azért megemlékezett róluk a falu. Erre 1999. november 2-án, 
halottak napján került sor.  Brindza István kezdeményezésére és A  s z ö v e t k e z e t i  o t t h o n
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buzgóságának eredményeképp ugyanis a katolikus temetőben a 
temető rendezése, tisztogatása során előbukkant néhai Pacséri 
Mészáros Dániel táblabíró és felesége Ritter Borbála a pusztu-
lásban is hivalkodó sírkövét az enyészet dzsungeléből kiemelve, 
megtisztogatva, új szöveggel ellátva azoknak az elhunytaknak 
tették meg közös sírkövéül, akik akár itt, ebben a temetőben, akár 
valahol a nagyvilágban, ismert vagy ismeretlen helyen, ismertként 
vagy csak ismeretlenként elhantolva nyugszanak. 

AZ ÚJR AKEZDÉS ÉVEI

Az 1945-ös fordulat új gazdaságpolitikai elképzeléseket hozott, 
és „komolyabb” próbálkozásokra késztette a falut. 

Kezembe került egy fénykép, melynek hátlapján a következő 
szöveg olvasható:

1948. II. 22-én, 32 éves koromban
Szeretett jó Szüleimnek emlékül abban a reményben, hogy a viszont-
látás örömét meghozza a népi demokráciák gyors fejlődése, és boldog 
örömmel dolgozunk az új társadalmi rend megszilárdításáért.
  

Szerető fi atok: Gábor

 Azt, hogy ki ez a Gábor, nem sikerült kiderítenem, de talán 
nem is lényeges. A fontosabb az, hogy milyen lelkesedés, mennyi 
reménység árad soraiból! Erre lehetett és épített is az új világot 
létrehozni akaró hatalom. Néha talán túlságosan is nagy igyeke-
zettel, máskor pedig ugyan kissé fonák módon, de annál nagyobb 
buzgalommal. Így például a minden áron újat akarás szellemében 
készek voltak fölöslegesen rombolni is, csakhogy újat alkothassanak. 
Mivel magyarázhatnánk másképp például, hogy Pacséron az addig 
is közösségi célokat szolgáló népházat lebontották, hogy a helyén az 
elbontott anyagból fölépíthessék az országos kampányként meghir-
detett és kötelező jelképként fölépítendő „zadružni dom”-ot, ma-
gyarul szövetkezeti otthont. Hogy a költségeket biztosan fedezzék, 
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a kívánatos önkéntes munka mellett téglajegyeket nyomtattak, és 
vásárláskor néhány téglajegy árát kötelezően a végösszeghez adták.

A falu életében az új rendszer hozta változások közül talán az 
államosítás és a földosztás volt a  legjelentősebb. A földtörvény ér-
telmében a 34 katasztrális holdon felüli földtulajdont elkobozták, 
és egy részét az addig csak cselédként, napszámosként másoknak 
dolgozó nincstelenek között szétosztották. 1946 tavaszán volt a 
földosztás, családtagonként egy hold. Valóra vált sok földnélküli 
szegény ember évszázados álma: földtulajdonossá lett. Mi sem 
természetesebb annál, hogy a földhöz jutottak az új rend lelkes 
híveivé, elkötelezettjeivé váltak. Ha nem is mindenki, de sokan 
vélekedtek úgy, ahogyan az a Magyar Szó 1946. február 14-ei 
számában olvasható: „A földreformmal valóra válik a dolgozó nép 
sok százéves álma. Eltűnnek a fényűzés pávatollai és a koldusok 
penészes kenyérhéjai. Milyen nagy öröm lesz majd, ha a szegény, 
eddig semmibe vett földmunkás a maga kis földjén dolgozgat és 
eheti a maga kenyerét…”

A földosztás Pacséron is csak úgy zajlott, mint más községek-
ben. Az 1945 novemberében meghozott agrártörvény értelmében 
a helyi népbizottság a járási népbizottság utasításai és felügyelete 
alapján elvégezte a szükséges előkészületeket: összeírta a reform 
alá eső birtokokat, lajstromba vette a földigénylőket, agrárbizott-
ságot alakított, amely 1946 januárjában ténylegesen is megkezdte 
munkáját. Annak részletezése helyett, hogy ez a munka hogyan 
zajlott, álljon itt egy az akkori idők általános hangulatát és ügy-
kezelését jellemző epizód.

Most elbeszélem a földosztásnak egy családunkat érintő részletét.  
Ádor sógor, hát ugye, negyedmagával volt, két család meg ők ketten. 
Odabent azt nem tartoztak tudni, hogy van ott több család is, hát az 
apjuk is ott volt velük. Elég az hozzá, hogy négy hold földet kapott.

Trenka koma volt olyan földosztó nagyember. Azt mondja:
Na, mit szól Ádor sógor a földnek? Örül?
Örül, örül, de egy kicsit keveselli.
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Hogy kevés? Hát nem járhat több. Ahány családtag, annyi hold 
föld.

De hát – mondom – az apja is ott van.
Az apja? Ű tartsa?
      – Hát – mondom – így van egyezve.
No – azt mondja –, majd én intézkedek.
Itt lakott akkor nekem átal ez a Trenka koma. Kint ülünk a sar-

kon, ott Dáncsó előtt, azon a garádicson. Olyan időszak volt, pihe-
nő. Gyön Márkó. Ez meg volt az írnok, olyan jó tisztviselő a község-
házán.

Te, Márkó, gyere csak ide!
No, mondjad, Józsi, mi van? – olyan rendesen.
– Hát nem jól csináltuk. Ádornak nem adtunk rendesen földet.
– Hát dehogynem, Józsi. Hát apa, anya meg két család. Nincs ott 

több.
– De hát ott van az öreg Ádor is – azt mondja Trenka.
– Hát, Józsi, nincs rajta az izén, a papíron, hogy öten vannak, hát 

azért kapott csak négy holdat.
– Ember – azt mondja Trenka –, ennek még…
– De Józsi, ide már nem lehet adni földet, mert én lezártam azt a…
– Hát az öreg Ádor Jánosnak?
Oda lehet – azt mondja. – Van is ittend egy helyen 18 kvadrát, 

szép darab föld, ezt hát oda bírom neki adni.
Oda is adta.

Csak hát a földműveléshez a lelkesedés nem elég, ahhoz fölsze-
relés és iga is kell, annak híján pedig a földdel bíró szegény ember 
újabb nehézségekkel találja magát szemben. Így aztán nem csoda, 
ha a kezdeti lelkesedés után ilyen értékelések is megfogalmazód-
tak, igaz, nem az újság hasábjain, csak úgy maguk között, a bajusz 
alatt dünnyögve.

 Az új hatalom aztán adott földet, de úgy megrakta teherrel, 
hogy az ingyen föld igen sokat a sírba vitt. A beszolgáltatás nagyon 
terhes volt. Búzát, kukoricát, disznót, baromfi t, mindent… Ha 
beadta az ember, jött az új kötelezettség. Megesett, hogy mire az 
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ember hazaért a kirótt kötelezettség beszolgáltatásából, már várta 
az új tartozást követelő cédula. Aztán ha nem vitte – mert már nem 
volt mit vinnie –, beidézték. A községháza pincéjébe zárták, verték, 
szőrét tépték, szájába köptek… Cudarabbul bántak az emberrel, 
mint az állattal. Szóval embertelen idők voltak azok nagyon. 

Az új hatalom, hogy helyzetét minél inkább megszilárdítsa, 
pozícióit bebiztosítsa, a megfélemlítés legkülönfélébb eszközeihez 
folyamodott. Az erre alkalmas helyi erőkön kívül az állami gépe-
zet megfelelő erőire támaszkodott. Végrehajtó szerve, rettegett 
eszköze az OZNA, majd átszervezése után az UDBA  lett. Akit 
puhítani kellett, vagy akit láb alól eltenni, azt az OZNÁ-ra, ké-
sőbb az UDBÁ-ra bízták. A 34 katasztrális holdnál több földdel 
rendelkező parasztot kuláknak, egyúttal pedig osztályellenségnek 
minősítették, és adóval, beszolgáltatással sanyargatták. Ha ez nem 
volt elég, beidézték, vagy még inkább éjnek évadján eljöttek érte, 
ágyából kiráncigálták, bevitték és kezelésbe vették. De ez volt a 
sorsa annak is, akit valami oknál fogva a néphatalom ellenségének 
minősítettek. Az adó- és beszolgáltatási prés alól a kevesebb föld-
del rendelkezőket sem vonták ki. Az OZNÁ-nak, illetve később 
az UDBÁ-nak azonban nem csak a parasztokkal való leszámolás 
volt a feladata. Rátartozott más egyebek mellett – ahogyan már 
előbb is említettem – a nép ellenségeinek kikiáltott egyénekkel 
való leszámolás is.   

Mindeközben országosan megkezdődött az erőszakos kollekti-
vizálás. A falvakat, így Pacsért is arra kényszerítették, hogy feladják 
az előző száz év folyamán kialakult, sajátosan zárt gazdálkodási 
rendjüket, és különféle mezőgazdasági, illetve ipari szövetkeze-
tekbe tömörülve megpróbáljanak a tervgazdálkodás igényeinek, 
elképzeléseinek megfelelően boldogulni. Pacséron az első ipari 
vállalkozás, amibe a háború utáni új társadalmi-gazdasági viszo-
nyok közt nagy reménykedések közepette belekezdtek, a téglagyár 
felépítése, és a téglagyártás megkezdése volt. Nem igényelt ugyan 
nagyszámú szakképzett munkást, inkább csak betanítottakra és 
segédmunkásokra volt szüksége, mégis alig volt jövedelmező, így 
hamarosan fel kellett számolni. Hasonló sorsra jutott két másik 
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ipari vállalkozás: a kelmefestés és a hordógyártás is. Hamarosan 
becsukta kapuit a cipész- és az asztalosszövetkezet, illetve a női 
varroda is. És az ötvenes évek végére befuccsolt a három mezőgaz-
dasági termelőszövetkezet, a Sloga, a Bratstvo és a Május 1-je is, 
amelyek tagságát nem kimondottan önkéntes személyi és vagyoni 
társulás toborozta, hanem a legkülönfélébb módon történő meg-
győzés, ráhatás, kényszerítés. 

A TITÓI ÉR A

A több kárral, mint haszonnal gazdálkodó termelőszövetkezetek 
helyében létesült földműves-szövetkezet már egészen új elvek 
alapján szerveződött, és fennállásáig, azaz a kilencvenes években 
bekövetkezett újabb változásokig a falu igazi jótevőjeként műkö-
dött (különösen Bíró József igazgató irányítása alatt), mert azon 
kívül, hogy kenyérkereseti lehetőséget nyújtott több mint 250 
dolgozójának – biztosítva ezáltal csaknem annyi család megélhe-
tését –, anyagi részt vállalt a faluban tevékenykedő egyesületek, 
intézmények működési költségeinek kiegészítésében is.

A szövetkezetek fölszámolása után az újraéledő magángazdál-
kodások erősödni kezdtek. Újra élni, gyarapodni kezdett a falu.

 Ami az egyre inkább erőre kapó magángazdaságok és az ugyan-
csak föllendülőben lévő földműves-szövetkezet mellett életképes, 
sikeres és a közösség szempontjából nagyon is hasznos, csaknem 
másfél évtizeden át jövedelmező vállalkozásnak  bizonyult, az a 
csaknem 400 vidéki és helybeli dolgozónak megélhetést biztosító 
Joó Lajos Építőipari Vállalat volt. Hogy már nincs, illetve, hogy 
1974-ben elkerült a faluból (Topolyára), azt nem a pacsériak 
akarták, nem is az ott kereseti lehetőséghez jutó helybeli és vidé-
ki dolgozók; egy „magasabb” célkitűzéseket szolgáló (és a 80-as 
évek végére teljesen nyilvánvalóvá vált téves) gazdaságpolitikai 
átszervezésnek volt a következménye. Ez a politika eredményezte 
egyébként, hogy bukása után a falu azt is megérhette, hogy a XX. 
század hetvenes éveiben integrált, saját tulajdonú ingatlan vagyo-
nát, a nyereséges vendéglátó üzemként működő egykori Beograd 
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vendéglőt, a valamikori menzát az új század első évtizedében, mint 
idegen tulajdont, jó pénzért (20 000 euróért) visszaválthatta, és 
részben saját, részben pedig tartományi eszközökből 2007–2008 
folyamán renováltathatta. 

 1945 után azonban nem csak a gazdaságpolitika hozott válto-
zást, átalakulást a mindennapok életében, változott, módosult az 
iskolapolitika is. A felekezeti és a magániskolák megszűntetésével 
végérvényesen a világi iskolák jutottak szerephez minden szinten.

A katonai közigazgatás irányításával működő néphatóságoknak 
már az első napoktól kezdődően kiemelt feladata volt az oktatás 
megszervezése és beindítása. Nem volt egyszerű feladat, mert 
a hadi helyzetre való tekintettel 1944. október 4-étől a faluban 
csak három tanító maradt a több száz iskolaköteles gyerekre. De 
valahogy azért megoldották. Tanítóképzőbe járó falubeli fi ata-
lokat vontak be, Oross Sándort és Ádor Pált, 1945 májusában, 
júniusában pedig a Tartományi Végrehajtó Bizottság hét tanítói 
képesítéssel rendelkező pedagógust nevezett ki Pacsérra. 

A z  ó v o d a  é p ü l e t e 
2 010 - b e n  
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 1946/47-től az állam kötelezővé tette a hétéves iskolát. Ennek 
gyakorlati megvalósulása különféle változatokban történt. Pa csé ron 
úgy, hogy két önálló intézmény létesült: a négyosztályos elemi iskola 
és a háromosztályos algimnázium.  Az elemi iskola első igazgatónő-
jévé Kovács (férjhezmenetele után Kepe) Júliát, az algimnázium első 
igazgatójává Tóth (becenevén Potya) Józsefet nevezték ki.

A kötelező hétéves iskola bevezetése újabb fejtörést okozott. 
Felső osztályaiban, azaz az algimnázium osztályaiban szakosított 
pedagógusoknak kellett volna tanítani. De hát hiányukban tanított, 
aki jelen volt. Így például Pacséron az előírt 12 tantárgyból hatot: 
szerbet, magyart, történelmet, földrajzot (az első osztályban), rajzot 
és éneket Lóner Ilona osztálytanító, négyet: földrajzot (a második 
osztályban), számtant, fi zikát, és testnevelést az igazgató, Tóth József 
ugyancsak osztálytanítói képesítéssel oktatott. A többit, vagyis az 
oroszt egy képesítés nélküli, de oroszul tudó, első világháborús orosz 
menekült, Sztolbov Iván, a biológiát pedig az ugyancsak tanítói ké-
pesítéssel rendelkező és az elemibe kinevezett Csúsz János tanította. 

Csúsz János hozzáértésének, természetrajz iránti szeretetének 
elismeréseképpen a fölöttes hatóságoktól 1955-ben azt a megbízatást 
kapta, hogy a Párizsban székelő nemzetközi természetrajzi intézet 
számára is gyűjtse össze, és készítse el a Pacsér határában föllelhető 
mezei virágok, növények  herbáriumát. A tudományos értékén túl 
a szemet is igen csak gyönyörködtető növénygyűjtemény három 
példányban sok lelkes kisdiák bevonásával el is készült. Egy példá-
nyát Párizsba küldték, egyet a járásba (Topolyára) vittek, egy pedig 
itt maradt a pacséri iskolában. Hogy megvannak-e még, ki tudja?

De ha már ilyen emlékek is eszembe jutottak, akkor hadd 
emlékezem meg arról is, hogy 1954-ben az akkori iskolaigazgatót, 
Virág Árpádot a népbizottsági elnök szorgalmazására csak azért 
menesztették az iskola éléről, és helyezték át a kishegyesi iskolába 
előadó tanárnak, mert „pazarló természeténél fogva” rádiót me-
részelt vásárolni az iskolának. Egyébként azt is elárulhatom, hogy 
a szóban forgó elnöknek más „furcsaságok” is szemet szúrtak, és 
úgy érezte, okvetlenül intézkednie kell, mert különben összedől 
a szocialista új világ. Az egyik tanítónő például betegszabadsága 
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alatt elment vacsorázni a menzára. Nagy bűn, nagy vétség, amiért 
nemcsak őt, de az orvost is, aki betegállományba vette, meghur-
colták, zaklatták, kihallgatták, és hosszú évekre megbélyegezték.  
Igen, ezek egy kicsit még a nehéz idők voltak. A ridegség és a me-
revség évei. Ekkor még – a tantestületi ülések jegyzőkönyveinek 
tanúsága szerint – azért is felelősségre vonták, kipellengérezték a 
fi atal tanerőt, ha karonfogva merészelt végigsétálni az utcán. A 
szomorú ebben csak az, hogy a jegyzőkönyv bizonysága szerint a 
tantestület ugyancsak fi atal tagjai is hasonlóképpen nyilatkoztak, 
vagy legalábbis egyetértően bólogattak.

 1950-től a hétéves oktatásról a kötelező nyolcévesre való áttérés-
sel csak tovább bonyolódott a helyzet.  És csak sokára, a hatvanas 
évek végére sikerült odáig jutni, hogy továbbképzéssel, illetve a 
rendes iskolai képzésből kikerülő és így megfelelő képesítéssel 
rendelkező tanárok fölvételével a tantárgyak legtöbbjét Pacséron 
is szaktanár tanítsa.

De nem csak kádergondok adódtak. A tanteremhiány is bonyo-
lította, nehezítette a munkát. Három épületben folyt a tanítás: a 
közös iskolában, a piactéri iskolában és a szerb iskolában. (Ez utóbbi 
két tantermébe csak a szerb alsós diákok jártak.) De volt rá eset, 
hogy ez sem bizonyult elegendőnek, és nem iskolának épült házak 
nagyobb termeit is igénybe kellett venni. Volt is lótás-futás, loholás 
az óraközi szünetekben, hogy a tanárok órakezdésre átérjenek az 
egyik épületből a másikba. Ezen az 1970-ben fölépült korszerű, 
szép, tágas, világos egyemeletes, új iskolaépület segített. 

Az 1946/47-es iskolaévben Karner Vilma vezetésével újraindult 
az óvoda is. Amíg nem rendeződtek a dolgok, a Vajda-házban tevé-
kenykedtek, majd amikor beosztották az iskolai oktatás és nevelés 
céljaira szolgáló, illetve megfelelő épületeket, óvodának a Píger-
iskola (eredetileg a református fi úiskola tanterme és kántortanítói 
lakás) nagytermét jelölték ki. Az óvoda azóta is ott működik. 

Pacséron volt már a korábbi évtizedekben is óvodai oktatás, ne-
velés, de hogy mikortól, nem sikerült kideríteni. Nagy valószínűség 
szerint a XIX. század utolsó, illetve a XX. század első éveitől, hisz 
a XX. század elején épült, ma piactéri iskolaként emlegetett és a 
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közkönyvtárnak helyt adó épület 1907-ben eredetileg óvodának 
épült, és egészen a II. világháború végéig akként is működött.

Az 1970-es évek folyamán felénk is a közúti forgalom vette át a 
vasút szerepét. Az évtized végére annyira lecsökkent a vasúti sze-
mély- és teherszállítás, hogy az egyre inkább veszteséges  szabadka–
cservenkai vasútvonalat 1979-ben megszűntették. Az 1908-ban 
megépített, a forgalomnak átadott vasúti pálya és állomásépületek 
hetvenévi használat után csaknem ebek harmincadjára jutottak. 
De ekkor még senki sem gondolta, hogy tízegynéhány év múlva az 
országgal is hasonló fog történni, hogy alig pár évvel Tito halála 
után a több évtizedes maszlag, a testvériség-egység a hatalomért, 
a hegemóniáért dúló háborúkba torkollik. De ez történt, és a 
90-es évek legelején, aki tehette, és aki nem akart belecsöppenni, 
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elsősorban a katonaköteles fi atal férfi ak, hogy életüket mentsék, 
szöktek, menekültek, de nem a szélrózsa minden irányába, hanem 
csak észak felé, Magyarországra. A gazdasági kilátástalanság 
elől is sokan elköltöztek, méghozzá családostul. Akik maradtak, 
összehúzták magukat, és éltek, ahogy tudtak. Egyszer aztán ez 
is véget ért, elmúlt, mint ahogyan minden elmúlik egyszer, és a 
megváltozott viszonyok között újrakezdődött  az élet.                                                

NÉHÁNY SZÓ A MÁRÓL

A drága pénzen visszavásárolt, regionális oktatási központnak 
szánt, és több millió dinárért helyreállított épület küllemében 
ma a falu egyik legszebb újkori építménye. Nemcsak kiegészíti 
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a 2006–2007 folyamán épült, inkubátorházként emlegetett vál-
lalkozók háza és a néhai Nagy Béla kereskedő házából, boltjából 
kialakított és 2005–2006 folyamán felújított faluháza alkotta épü-
letegyüttest, de impozáns külsejével az együttes legszebb része is. 
Emeli a látvány szépségét, és kellemesebbé teszi a központban való 
sétát a regionális oktatási központtal szemközti, felújított korzó 
(2009), valamint a korzó elején, az oktatási központtal átellenben 
épített, a helyiek által csobogónak nevezett látványkút (2009).                                       

Megemlíthetném  még a helyiek vágyát, álmát, a melegvizes 
gyógyfürdőt. 2008 őszén fúrni kezdték, és 2010 februárjában 1400 
m mélységben meg is találták és fel is buggyantották a percenként 
500 liter 75°C-os vizet adó forrást. A folytatásra azonban pénz-
hiány miatt várni kell.100  Nem kell viszont várni a futballpálya 
fedett lelátójára, mert 2010-re elkészült, valamint a telefonhálózat 
korszerűsítése is megtörtént. Az egész falut behálózó telefonveze-
tékeket a  föld alá vitték, és a régi előfi zetők rákapcsolásán kívül 
lehetővé tették valamennyi ház  számára a bármikori hálózatra 
való csatlakozást. Ez utóbbival egy időben sor került a gázvezeték 
lefektetésére is. Ezt is úgy végezték, hogy ha egyszer megérkezik 
a faluba a gáz, bárki bármikor bevezettetheti, mert a vezeték ott 
van a háza előtt. 

2011-ben még egy új létesítménnyel gyarapodott a falu. A 
valamikori Faragó kocsma, amely a vagyonelkobzásig közkedvelt 
kocsmája, színpaddal is rendelkező bálterme volt a pacsériaknak, 
utána egy ideig agitprop célokat szolgált, majd éveken át üresen 
kongott, bomlott, rogyadozott, míg végül a század utolsó évtize-
deiben a szabadkai székhelyű Trgopromet kereskedelmi vállalat 
kibérelte, és vegyeskereskedést nyitott benne. A használat folya-
mán szükségessé vált átalakítások, toldások, foldások a végén 
azt eredményezték, hogy az összeomlással fenyegető épületet 
2010-ben lebontották. Az üressé vált telken egy új, korszerű, 
minden igényt kielégítő önkiszolgáló épült, és 2011. augusztus 
utolsó szombatján megnyitotta ajtaját a vásárlók előtt.

A kétségbe vont központosítási politikának azonban haszna 
is volt,  egyértelműen a javára írható, hogy 1970-ben a száz év-
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vel korábban létesített közös iskola telkén, és részben annak a 
helyén – Bogár László igazgatóskodása idején – fölépült egy új, 
nyolc tanteremmel, igazgatói, titkári, tanári és könyvtárszobával, 
konyhával, ebédlővel, négy szaktanteremmel, két szertárral, ve-
zetékes vízzel, központi fűtéssel és a szükséges kiegészítő egyéb 
egységekkel ellátott emeletes iskolaépület. Ezt egészítették ki – 
Pénovátz Antal igazgatósága alatt – újabb három tanteremmel, 
és kötötték össze 1987-ben az 1959-ben épült tornateremmel. Az 
új iskola fölépülése után a régi közös iskola épületét lebontották, 
és helyét parkosították. Ehhez hasonló beruházásokra csak az új, 
a XXI. század első évtizedében került sor. 

A hetvenes évek második fele, pontosabban 1977. március 5-e 
egyébiránt egy új, azóta évi rendszerességgel megrendezésre kerülő 
kultúresemény elindításáról is emlékezetes marad. Az említett 
napon ugyanis a pacséri művelődési egyesület citerazenekarának 
kezdeményezésére és az Újvidéki Rádió magyar népzenei osztályá-
nak a támogatásával Durindó címmel sort kerítettek a vajdasági 
citerások első találkozójára. A Durindó azóta a Gyöngyösbokréta 
rendezvényeivel párhuzamosan Vajdaság évente megrendezésre 
kerülő népzeni fesztiváljává fejlődött. A találkozó helyszíne az 
iskola előcsarnoka volt.

A művelődési egyesület azóta is lankadatlan szorgalommal 
tevékenykedik. Soraiba tömörítette a citerásokon és énekeseken 
kívül a kézimunkázókat és újabban a rajzolni, festegetni szere-
tőket is.

 De ha már az amatőr festegetők is szóba kerültek, nem hagyha-
tom szó nélkül, hogy van (pontosabban: már csak volt) a falunak 
egy országosan és nemzetközileg is elismert neves képzőművésze, 
Szilágyi Gábor.

Az sem maradhat említetlenül, hogy Pacsérnak 2006 óta önálló 
tévéadója van. Nézőit napi rendszerességgel tájékoztatja a helyi és 
környékbeli eseményekről, érdekességekről.
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ZÁRSZÓ

Pacséron a II. világháború után kialakult társadalmi viszonyok-
nak, illetve a szocialista szemléletű gazdálkodásnak köszönve a 
XX. század végére átalakultak a mindennapok. A mezőgazdasági 
tevékenységből élők továbbra is a föld mellett maradtak, de a 
munkájukat segítő gépek és egyéb agrártechnikai eljárásoknak 
köszönve valamivel könnyebben, emberségesebben boldogulhat-
nak. A gyáripari fejlődés hatására a korábban oly híres és virágzó 
kisipar szinte teljes egészében megszűnt. Egyes iparágak, kisipari 
foglakozások az igény megszűntével elsorvadtak, másokat viszont 
a gyáripar tett tönkre. A műhelyek rendre becsuktak. Aki továbbra 
is a tanult mesterségét akarta folytatni, az vagy a közeli Szabadka, 
Topolya és a szomszédos Bácskossuthfalva megfelelő nagyüzeme-
iben, gyáraiban, vagy a környékbeli állami és mezőgazdasági bir-
tokok, illetve a helyi építőipari vállalat, valamint földműves-szö-
vetkezet különféle gazdasági egységeiben (gépállomás, építőipari 
egység stb.) vállalt munkát, folytatta korábbi tevékenységét, de már 
mint szakmunkás, és nem mint kisiparos. Voltak olyanok is, akik 
foglalkozást váltva – a földművelés, a háztartás vezetése mellett – a 
szakmát, mint kiegészítő tevékenységet, engedély nélkül, fusiban, 
kontár módra művelték. A szakmában maradók közül is némelyek 
– ha a lakossági igény vagy szükséglet úgy kívánta – munkaidejük 
lejárta után, szabadidejük rovására alkalmi munkát vállaltak. Így 
aztán a falu munkaképes lakosságának 80–90 százaléka a XX. 
század második felében is kizárólag a mezőgazdaságban, illetve a 
mezőgazdaságot kiszolgálva tevékenykedett/tevékenykedik, abból 
élt/él. A többi, az úgynevezett tercier szektorban, mint amilyen a 
kereskedelem, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a közigazgatás, a 
posta, a bank stb. foglalatoskodott/foglalatoskodik, ott kereste/
keresi kenyerét. A 14 000 holdas határ 20%-a még a XX. század 
utolsó negyedében is társadalmi tulajdonban levő nagybirtok 
volt, a többi kisebb-nagyobb magángazdaság. Ám a kilencvenes 
években dúló háború miatt szinte minden csak tengődött, vege-
tált, várta, remélte a szebb, a boldogabb holnapot. 
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A XX. század utolsó évtizedének eseményei és a XXI. század 
reményt keltő változásai mintha új erőt, új lendületet adtak volna 
a lélekszámban egyre inkább fogyatkozó közösségnek. Vezetői az 
egyre szaporodó és aktívan tevékenykedő társulások, egyesületek, 
egyesülések támogatásával, közreműködésével kezdeményeznek, 
szerveznek, kiviteleznek, és munkájuk eredménye, hogy a falu 
napról napra változik, megújul, szépül, utcáin, terein, a falu nyugati 
szélén kiépített pihenőjével, az Akácossal idegennek, itt lakónak 
egyaránt kellemes élményt, önfeledt szórakozást, kikapcsolódást, 
testi-lelki  felüdülést  nyújt. 

Lélekemelő ez az élni akarás! És oly szívmelengető és lenyűgö-
ző, hogy azonmód tompítja, feledteti is azt a lehangoló látványt, 
amelyet a gazda nélküli roskadozó, rogyadozó öreg házak, az 
elvadult, az enyészetnek átengedett porták, udvarok váltanak ki. 
Az ember érzi, hogy itt nincs veszve semmi, itt nem az elmúlás, 
nem a lemondás az úr, hanem a jövőbe vetett hit, a bizakodás, az 
élni és tenni akarás.
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A múlt század ötvenes éveinek derekán Pacséron a nyári esték 
csendjét rendszeresen megtörte a völgyön át hazafelé ballagó 
suttyó legények danája, dallikája. Különösen egynek, az alig 16 
éves Trenka Ferkónak a szép bársonyos baritonja hallatszott ki a 
többi közül, és vezérszólamként járt az élen. Reggelenként főleg 
az asszonyok, de olykor a nagylányok is arról beszéltek, hogy a 
legények danájától könnyebben szállt álom a szemükre. Az évti-
zed végére azonban ennek vége lett, hogy az énekelgető legények 
unták-e meg, vagy mert Ferkó elköltözött a faluból, vagy mert 
más idők kezdtek járni – ki tudja, de abbamaradt.

Én is csak jó másfél, két évtizeddel később eszméltem rá, hogy 
jobban oda kellett volna fi gyelnem, jobban meg kellett volna 
jegyeznem, hogy miket is énekelgettek akkortájt a legények. 
De ami elmúlt, elmúlt. Így a hatvanas évek második felében, a 
hetvenes évek elején magnetofonnal a kezemben fölkerekedtem, 
és megpróbáltam rögzíteni a dalokat, amelyeket a napi teendők 
megkönnyítésére, a különféle összejövetelek, családi ünnepek jó 
hangulatának az emelésére még ekkoriban is szívesen énekelgettek. 

Az ekkor gyűjtött anyagból 1970-ben az Újvidéki Rádió nép-
zenei pályázatára egy félórás válogatást készítettem. A beküldött 
összeállítást a pályázati bizottság első díjjal jutalmazta, és a rádió 
többször is sugározta. 

Csokorba szedtem és kötetbe szerkesztettem az anyagban föl-
lelhető balladákat és balladás történeteket is, de kiadásukra harminc 
évvel később, 2005-ben került sor egy magyarországi civil szervezet, 
a Túrkevei Kulturális Egyesület, illetve az azt irányító dr. Örsi 
Julianna jóvoltából.

 Ilyen előzmények után a népdalok feldolgozására, kötetbe 
szerkesztésére már nem is vállalkoztam, és ha a Pacsér múltjával, 
történelmével foglalkozó kézirat leadásakor a kiadást vállaló Vaj-
dasági Magyar Művelődési Intézet akkori igazgatója, Hajnal Jenő 
nem biztat a közreadásukra, maradnak a magnószalagon, lassan 
mindenki által elfeledve. Biztatására azonban nekiduráltam ma-
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gam, az 1970–72-ben gyűjtött anyag egy részét lejegyeztem, mű-
fajok szerint csoportosítottam, és az olvasó elé tárom. A Pacséron 
gyűjtött népdalok között legtöbb a szerelmi és  a katonadal, de 
akad azért más műfajba sorolható is.

A kottaírást az Intézet ifj ú munkatása, Juhász Gyula népzene-
kutató jó szívvel vállalta – köszönet érte.
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 2.  Ha én bús gerlice volnék,
  Rózsám ablakába szállnék,
  Mindég csak azt turbékolnám:
  Ott is csak azt turbékolnám:
  – Ébren vagy-e, szőke babám.
  – Ébren vagy-e, barna babám.

 

 3. – Ébren vagyok, nem aluszom,
  Mindég rólad álmodozom.
  Így jár, aki szeretőt tart,
  Éjjel-nappal nem nyugodhat.

    3–4. dallamsorra:
  Lám, én szeretőt nem tartok,
  Éjjel-nappal nyugodt vagyok.

I. SZER ELMI DALOK ■

1.

Énekelte:  Rózsáné Takács Zsófia (76), 1970,
 Markus Lajosné Ádor Rozália (61), 1970, 
               Kis Józsefné Ádor Mária (68), 1970.
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2.

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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3.
 

 2.  Halálmadár szállott a háztetőre,
  Még az éjjel meghal nálunk valaki.
  Én halok meg, mert megöl a szerelem,
  A faluban a legszebb lányt szeretem.

Énekelte: Kis József (68), 1970.

,
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 2.  Mikor megtalálta szeretője házát,
  Más karjában lelte szíve választottját.
  Csillagok, csillagok, boruljatok kékre!
  Ott fekszik a legény erdő sűrűjébe’.
   

Énekelte: Szabó Erzsi (13), 1970.
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 2.  Ha a szőkét szeretem,
  A barna haragszik…
  Így hát az én szegény szívem
  Soha meg nem nyugszik.
   

Énekelte: Szabó Erzsi (13), 1970.
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Énekelte: Szabó Erzsi (13), 1970.
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 2.  De szeretnék én kék ibolya lenni,
  Rózsám keblén szépen virítani,
  Meghallgatnám szíve dobogását:
  Engem szeret-e vagy mást választott már?
   

Énekelte: Kis József (68), 1970,
 Markus Lajosné Ádor Rozália (61), 1970.
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 2.   Gyere rózsám, adj egy csókot az útra,
  Isten tudja, lássuk egymást vagy soha,
  Isten veled, kantárszár a kezembe’,
  Most teszem a bal lábom a kengyelbe.

 3.  Jaj, de szépen harangoznak hajnalra,
  Most teszem a nyerget lovam hátára,
  Föl van kötve: széna, zab fölpakolva,
  Kis pej lovam mégis játszik alatta.

 4.  Lassan, lassan, kapitány úr, ha lehet,
  Hogy az úton valami baj ne essen,

  Nincs az úton se patika, se csárda, 
  Messzi van még ide babám tanyája.

 5.  Az én babám betegágyában fekszik,
  Rózsaszínű paplannyal takaródzik.
  Hajtsd föl, babám, rózsaszínű dunnádat!
  Megtagadom érted édesanyámat.

 6.  Lehajtom a Virág ökröm a rétre,
  Leverem a gyöngyharmatot előre,
  Hallgatom a Virág ökröm csengőjét,
  Most viszik a Juliskám jegykendőjét.

  
Énekelte: Pásztorné Pityi Ilona (41), 1970.
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 2.  Azért, hogy én ilyen sárga vagyok, 
  Ne hidd, rózsám, hogy én beteg vagyok,
  Elsárgított engem a szerelem,
  Nálad nélkül mit ér az életem?
   

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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 2.  Nincs már páros csillag, nincs már páros csillag mind lehullott a földre.
  Nincsen hű szeretőm, nincsen hű szeretőm, mert elhagyott örökre.
  Ha elhagyott, mit tehetek, elment örökre,
  Még a síromban is, sötét síromban is csak ő jár az eszemben.

Énekelte: Cindrik Mátyás (64), 1970.
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 2.  De sok eső, de sok sár,
  De sok kislány megcsalt már.
  Ha még ez az egy megcsal,
  Megátkozom, hogy meghal.

 3. Kiszáradt a piszkefa,
  Hol hálunk az éjszaka?
  Vagy nálatok, vagy nálunk, 
  Ahol széplány’ találunk.
 3–4. dallamsorra:
  

  Ha szépet nem találunk,
  Csúnyánál is meghálunk.

 4.  Három bokor saláta,
  Három kislány kapálta,
  Nem kell nékem saláta, 
  Csak az, aki kapálta.

 5.  Három bokor ribizli,
  Három kislány szemezi.
  Nem kell nékem ribizli,
  Csak az, aki szemezi.

Énekelte: Markus Lajosné Ádor Rozália (61), 1970.
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 2.  Ha tudtad, hogy nem szerettél,
  Hálódba mért kerítettél?
  Mért nem hagytál békét nékem?
  Más is elvett volna engem valaha.

 3. Káka tövén költ a ruca,
  Jó földben terem a búza.
  Ahol az a széplány terem,
  Azt a földet nem ösmerem sehol se.
   

Énekelte: Markus Lajosné Ádor Rozália (61), 1970.
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 2.  Száraz az ustorfa, száraz az ustorfa, könnyű vizet húzni.
  Ismeretes kislyányt, ismeretes kislyányt könnyű megölelni.
  Öleli a karom, ráhajlik a jobb karom,
  Ölelni akarom, csókolni akarom, ez az én galambom.
   
Énekelte: Kis József (68), 1970.
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 2.  Haragszanak rám a pacséri lányok,
  Hogy én minden este fehérbe’ járok.
  Kit gyászoljak, sej-haj, itthon a babám,
  Nem vitték el, mert szeretem igazán.

   
Énekelte: Markus Lajosné Ádor Rozália (61), 1970.
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 2.  – Gyújtottam már, csak gyere be,
  Vetve az ágy, csak feküdj le!
  Gyócsingbe’, gatyába’,
  Jól esik a cvikipuszi az ágyba’.
   

Énekelte: Rózsáné Takács Zsófia (76), 1970.

–
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Énekelte: Kis József (68), 1970.
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 2.  Fakó lovam átugrott a sövényen,
  Megyek hozzád egyetlen egy reményem.
  A lovamat, a lovamat, ha behajtják, kiváltom.
  Érted, kedves kis angyalom, ha meghalok, se bánom.

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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 2.  Két szép szárnya van a sárgarigó madárnak,
  Nincsen párja a pacséri kislánynak.
  Ha nem szép is, de szépen viseli magát,
  Gyönge két vállára fújja a szél a haját.

Énekelte: Bogisity Ferenc (64), 1970.
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Énekelte: Bogisity Ferenc (64), 1970.
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Együtt énekelte: Bogisity Ferenc (64) és Cindrity Mátyás (64), 1970.

.

,,
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Énekelte: Rózsáné Takács Zsófia (76), 1970.
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Énekelte: Rózsáné Takács Zsófia (76), 1970.
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Énekelte: Cindrik Mátyás (64), 1970.
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 2. Ritka az a búza, melyben konkoly nincsen,
  Ritka az a kislány, kibe hiba nincsen.
  Lám, a mi búzánkban egy szem konkoly sincsen,
  A mi szerelmünkben semmi hiba sincsen.
   

Énekelte: Cindrik Mátyás (64), 1970.
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 2. –Aranyos Mariskám, gyere be a kiskertbe,
  Szakajts rózsát az aranyos kezedbe!
  –Nem szakajtok, nem szeretem a rózsa szagát.
  –Elvennélek, Mariskám, de nem enged az anyád.

 3. –Aranyos Mariskám, gyere be a szobába,
  Feküdj föl a zöld leveles díványra!
  Meg van vetve széle, hossza, csuhaj, kerekre,
  Aranyos Mariskám, ott leszel megölelve.

Énekelte: Kis József (68), 1970.

,

?



■ Pénovátz Antal ■ 218 ■  Pácsér ■■■  

■■■  

26.

 2.  Fekete cserepes, fekete cserepes a pacséri bíró háza,
  Sírva sétál benne, sírva sétál benne a pacséri bíró lyánya.
  Minden lyánynak van babája, kivel mulat a csárdába’, 
  Hej, csak az enyém, hej, csak az enyém, hervad el a kaszárnyába’.
   

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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 2. Ēre gyere, rózsám, nincsen sár,
  Nincsen a kapumon semmi zár.
  Nyitva van a kapum, bejöhetsz,
  Vetve van az ágyam, ráfekhetsz.

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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 2.  Jaj, de soká nyitod ki,
  Talán nem is tudod, ki van ideki?
  Szűr van a vállamon, nem selyemkendő,
  Én vagyok egy igaz szerető.
   

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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 2. – Édesanyám nem tudok elaludni,
  A kapuban legényt hallok beszélni.
  Édesanyám, eresszen ki hozzája, 
  Fáj a szívem, majd meghasad utána.

 3. – Ráérsz te még, édes lányom, kimenni,
  Ráérsz te még az Andrással beszélni.
  – Tudom, anyám, tudom, hogy még  ráérek,
  Azt is tudom, hogy nem sokáig élek.
   

Énekelte: Cindrik Mátyás (64), 1970.
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 2. Aki kettőt, hármat szeret, nem szeret az igazán.
  Itt hagyott a kis angyalom, haragszik rám igazán.
  Szép a csikóm, más nyergeli, szép a babám, más öleli.
  Az én kedves galambomat meg ne csókolja senki!
   

Együtt énekelte: Bogisity Ferenc (64) és Cindrik Mátyás (64), 1970.

–
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 2. Szépen szól a, szépen szól a templomban a harangszó,
  Este járok, este járok az én kedves babámhoz.
  Mikor a harangok szólnak, mások a templomban vannak,
  Én meg akkor, én meg akkor ölelem a babámat.

Énekelte: Szabó Erzsi (13), 1970.

,
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 2. Tisza partján lovagolni nem merek, lovagolni nem merek,
  Attól félek, hogy a Tiszába esek, hogy a Tiszába esek.
  Félre csúszik a nyereg, én a Tiszába esek, 
  Tisza vize habjai közt elveszek, a babámé nem leszek.

 3. Ez a kislány azt mondja, hogy vegyem el, azt mondja, hogy vegyem el,
  Azt sem kérdi, hogy miből is tartom el, hogy miből is tartom el.
  – Várjál, kislány, ha lehet, katonának most visznek,
  Kitöltöm a három évet, ha lehet, hazajövök, elveszlek.

Énekelte: Markus Lajosné Ádor Rozália (61), 1970.

,

,
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 2. Holtig átkozom az anyámat,
  Mért nem adott az én babámnak,
  Annak adott, kit sohase szerettem,
  Kire még a szemem rá se vetettem.

Énekelte: Markus Lajosné Ádor Rozália (61), 1970.
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 2. Elment az én babám Dél-Amerikába,
  Levelet írt vissza, menjek el utána.
  Menjen el a fene Dél-Amerikába,
  Találok szeretőt a magam falujába.
   

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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 2. Lám én az enyimet igazán szeretem,
  Akármilyen jeges eső esik,
  Mégis fölkeresem.
   

Énekelte: Rózsáné Takács Zsófia (76), 1970.
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 2. Āra, āra borult az ég alja,
  A babámnak nem tudom, mi a baja,
  Akármēről fordítgatom az ölembe, 
  Nem szól semmit, bánatos a gyönge szíve.
   

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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 2. Sárgul már a kukoricaszár, párosával költözik a kis madár.
  Árva fészek a ház elején, hét falunak legszebb lánya az enyém.
  Hét falunak legszebb lánya, gyönyörű szép gyöngyvirága, légy az enyém, tubicám!
  Sárgul már a kukoricaszár, az én szívem a tiedért nagyon fáj.
   

Énekelte: Tóth Pál (61), 1970.
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38.

,
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 2. Édes, kedves, jó anyám, ha te tudtad, mi vár rám, 
  mért nem dobtál a zavaros Tiszába?
  (Mer’) El kell felejteni, nem szabad szeretni
  szívemnek a legkedvesebb virágát.
  Édes, kedves, jó anyám, ha te tudtad, mi vár rám,
  mért nem dobtál a zavaros Tiszába?

 3. Tisza vize vitt volna, vitt volna a Dunába, 
  nem lettem volna senkinek a babája.
  (Mer’ most) El kell felejteni, nem szabad szeretni
  szívemnek a legkedvesebb virágát.
  Édes, kedves, jó anyám, ha te tudtad, mi vár rám,
  mért nem dobtál a zavaros Tiszába?
   

Énekelte: Tóth Pál (61), 1970.

39.
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 2. Fölszántatom, seje-haj, fölszántatom a pacséri nagyutcát,
  Vetek bele piros pünkösdi rózsát.
  Belevetem magamat, magamat is virágnak,
  Aki szeret, majd leszakít magának.

 3. Fölszántatom, seje-haj, fölszántatom a pacséri temetőt,
  Vetek bele a lovamnak legelőt.
  Vetek bele szénát, zabot, rozmaringot, rezedát,
  Minden kislány öleli a babáját.

Énekelte: Bogisity Ferenc (64), 1970.

40.

,
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Együtt énekelte: Markus Lajosné Ádor Rozália (61) és  Kis Józsefné Ádor Mária (68),  1970.

41.

 2. – De én csókot nem adhatok,
  Mert nem a te babád vagyok,
  Csókot adok, akinek akarok,
  Kinek a babája vagyok.
   

Énekelte: Markus Lajosné Ádor Rozália (61), 1970.
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 2. Ha meghalok, széles úton vigyetek,
  Rózsám kapujában le is tegyetek.
  Nyissátok fel gyászkoporsóm tetejét,
  Hagy hullajtsa, rózsám, gyászos könnyeit!

 3. Ha meghalok, nem kell nékem szerető,
  Szeretőm lesz majd a gyászos temető.
  A fejfámra csak az legyen ráírva:
  Én is voltam hű szerető valaha.

Énekelte: Kis Józsefné Ádor Mária (68), 1970.
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 2. Ráborultál a vállamra, úgy sírtál,
  Az ajkadról forró csókot osztottál.
  Esküdöztél égre s földre,
  Hogy hű maradsz mindörökre, s megcsaltál.
   

Énekelte: Cindrik Mátyás (64), 1970.
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 2. Valamennyi gádzsér kacsa van,
  Mindnek kunkorékos farka van.
  Valamennyi betyáros legény van,
  Mindnek menyecske szeretője van.
   

Énekelte: Ónodi Tibor (13), 1970.

.
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   II. K ATONADALOK ■

 2.  Állj be, fiam, katonának,
  Jobb módod lesz, mint apádnak,
  Nem kell a kaszát kalapálni,
  Csak a lyányok után járni.
   

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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 2.  Szárnya, szárnya, szárnya a madárnak,
  Fáj a szíve sok édesanyának,
  Fáj a szíve sok édesanyának,
  Kiknek a fiát viszik katonának.

 3.  Anyám, anyám, édes, kedves anyám,
  De szomorú vasárnap délután,
  Házunk előtt szépen muzsikálnak,
  Engemet pedig visznek katonának.

 4.  Egyenesen visznek a kaszárnyába,
  Széket adnak, hogy üljek le rája,
  Széket adnak, hogy üljek le rája,
  Éles az olló, göndör hajam vágja.

 5. Göndör hajam lehullik a földre,
  Rezes csákót tesznek a fejemre.
  Az lesz írva a csákóm oldalára:
  Megszabadulok, babám, nemsokára.
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 6.  Megszabadulok, meg is házasodok,
  Azt veszem el, akit én akarok.
  Majd elveszem azt a barna kislyányt,
  Kivel eltöltöttem azt a sok éjszakát.
   

Együtt énekelték: Kis József (68) és Markus Lajos (63), 1970.

Énekelte: Kis József (68), 1970.

3.

,
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 2. De a király, Károly király azt írta a levélbe’,
  Nem illik a, nem illik a csákó a lyány fejébe, 
  Mert a lyánynak harminchárom szoknya kell,
  Szoknya mellé, szép lyány mellé hatos honvédbaka kell. 
   

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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 2. – Nem állok én a százados úr szavára,
  Úgy sem leszek százados úr babája.
  Van már nékem a századjában egy közlegény,
  Kit nem adnék, százados úr, magáért.

 3. A közlegény elesik a csatába’,
  Ki borul a barna kislyány vállára?
  Ha elesik, szálljon áldás reája,
  Még se leszek a százados úr babája.

 4. – Barna kislyány, mit viszel a kosárba’?
  – Orvosságot viszek Galíciába.
  Ellőtték a kis angyalom jobb karját, 
  Bal karjával öleli a babáját.

Énekelte: Kis József (68), 1970.

–
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 2. Recece, nincs a lyánynak köténye,
  Recece, elvesztette az este.
  Elvesztette szombaton este,
  Recece, mikor a bakát leste.

 3. Recece, van a lyánynak kötője,
  Recece, megtalálta az este.
  Megtalálta szombaton este,
  Recece, mikor a bakát leste.

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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7.

Énekelte: Kis József (68), 1970.



■ Pénovátz Antal ■ 244 ■  Pácsér ■■■  

■■■  

8.

Énekelte: Kis József (68), 1970.

.
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9.
 

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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 2. Erdő mellett nyírfakereszt jelzi a sírunkat,
  Engemet egy barna kislány hiába siratgat,
  Engemet már, barna kislyány hiába siratgatsz,
  Orosz golyó fúrta át a bánatos szívemet,
  Írd meg, pajtás, az anyámnak, ne várjon engemet.
  Egy szép csinos barna kislyány majd megsirat engem.

Énekelte:  Markus Lajos (63) és Kis József (68), 1970.
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11.
 

 2. Ha én eztet tudtam volna előre,
  Hogy én leszek a császárnak legénye,
  Elbujdostam volna még tízéves koromba’,
  Hogy ne talált volna a behívó cédula.

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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 2. Az elsőnek kicsiny vagyok, az a baj,
  Másodiknak barna vagyok, az a baj,
  Harmadiknak, hogy a szemem lilakék,
  Negyediknek kacsintásom nem volt szép.

 3. Ötödiknek, hogy nem járok paripán,
  Hatodiknak, mért nincsen édesanyám,
  Hetediknek, hogy vagyonom kevés van,
  Nyolcadiknak, hogy pénzem is szűken van.

 4. Kilencedik pipafüstöt nem szível,
  Tizediknek göndör hajú legény kell,
  Tizenegyediket az anyja nem adja,
  Tizenkettedik nem megy férjhez soha.

 5. Így hát nekem feleségem sosem lesz,
  Nagyvilágban magamnak köll megélnem,
  Gyalázattal nem élem világomat,
  Katonának íratom fel magamat.

Énekelte: Bogisity Ferenc (64), 1970.

.
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13.
 

 2. Ellőtték a jobb karomat, folyik piros vérem, 
  Nincsen nékem édesanyám, ki bekösse nékem.
  – Gyere, kis angyalom, kösd be 
  Sebeimet, gyógyítsd meg a bánatos szívemet.

 3. Odafenn a Kárpátokban dörögnek az ágyúk,
  De sok magyar jó apának elfagyott a lába.
  Nincsen, aki megsajnálja,
  Csak az a sok apró gyerek, aki hazavárja.

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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 2. Nem megyek én többé haza, ne várj engem csókolni a szádat,
  Felejtsd el az ölelésem, felejtsd el a sok szép éjszakákat,
  Felejtsd el az ölelésem, arcomnak a csöndes mosolygását,
  Valahol az orosz földön az erdőben a síromat ássák.

Énekelte: Bogisity Ferenc (64), 1970.
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 2. Trieszt felől sebesülve jönnek a katonák,
  De sok szőke kislány várja a babáját.
  De csak minden tizediknek jön vissza a párja,
  A többinek közös sírba’ nyugszik a babája.

 3. Ha meghaltam, ki fog engem akkor megsiratni?
  Ki fog nekem koporsómra szemfödelet varrni?
  Szemfödelem lesz nekem a véres köpönyegem,
  Egy szép, csinos, barna kislány majd megsirat engem.
   

Énekelte: Cindrik Mátyás (64), 1970.
A 10. számú katonadal változata.

–

.
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 2. Megjött a levél fekete pecséttel,
  Megjött a muszka százezer legénnyel,
  Százezer legény áll a harc mezején,
  Sírhatsz, galambom, nem leszel az enyém.

 3. Sírhat-ríhat az az édesanya,
  Kinek két fia van a háborúba’,
  Kezét vagy lábát az ágyú ellövi,
  Meg sem hal szegény, élve eltemetik.

 4. Pajtás, ha meglátsz rajtam egy mély sebet,
  Töltsd meg fegyvered, lőjél le engemet,
  Vagy szuronyodat szegezd a szívemnek,
  Ne hagyj sokáig szenvedni engemet.
   

Énekelte: Rózsáné Takács Zsófia (76), 1970.
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 2. – Hová, hová, barna kislány?
  Kérdi tőle a kapitány.
  – Mit kérdezi tőlem, a kapitány, a kapitány?
  Megyek a szeretőm után.

 3. Sehová se, barna kislány,
  Lesz szeretőd a kapitány.
  – Nem kell nékem, sej-haj, senki párja,  

         senki párja,
  Ha az enyém be van zárva.

 4. Be van zárva, el van zárva
  Szabadkai kaszárnyába.
  Kaszárnya ajtaja lukadjon ki, lukadjon ki,
  Te meg, rózsám, szabadulj ki.

 5. – Szabadulnék, de nem lehet,
  Nagy az esküm, nem szegem meg,
  Felesküdtem, sej-haj, sok időre, sok időre,
  Hosszú három esztendőre.
   

Énekelte: Markus Lajosné Ádor Rozália (61), 1970.

,
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 2.  – Édesanyám, mi van a kötőjébe’?
  – Piros alma. – Adjon egyet belőle!
  Úgysem soká eszem anyám piros almáját, almáját,
  Viselem a Károly király ruháját.
   

Énekelte: Markus Lajosné Ádor Rozália (61), 1970.
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3–4. dallamsorra:
Alacsony a csárda mestergerendája,
Lehajlik a babám, lehajlik a babám rózsás bokrétája.

2.
Már minálunk, babám, már minálunk, babám, az jött a szokásba,
A lányok is mennek, a lányok is mennek most már sorozásra.
Huszár lesz a Julcsa, ugyebár hogy furcsa,
Aztán berukkolnak, sokat gyakorolnak, lőni is tanulnak.

■■■  

19.
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3–4. dallamsorra:
Cugszfírer úr Sára kiáltja, hogy rajta,
Még akkor se félnek, ha meg vannak lőve, ha meg vannak lőve.
   

Énekelte: Kis József (68), 1970.

20.

 2.  – Kinek varrod, babám, ezt a selyem-
                               kendőt?
  – Néked varrom, hogy legyél szeretőm.
  Négy sarkába, de négy szál rezedavirágot,
  Közepébe, babám, te leszel a párom.

 3. – Kinek varrod, babám, azt a fehér inget,
  Mikor engem a harctérre visznek?
  Ha meghalok, babám, jó lesz fájdalmas
             sebemre, 
  Ha meghalok, babám, eltemetnek benne.
   

Énekelte: Markus Lajos (63), 1970.
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 2. Mikor mentem afírolni, fegyver volt az első,
  Rítt a bundás, hullt a könnye, mint a záporeső.
  Ne sírj bundás, ne ríj, letelik az idő,
  Nekem is volt, de már lejárt a három esztendő.
   

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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22.
 

Énekelte: Cindrik Mátyás (64), 1970.
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23.

Énekelte: Bogisity Ferenc (64), 1970.
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24.

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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 2.  Kapitány úr, alázattal kérem,
  Adjon egypár szabad napot nékem.
  Engedjen el, haza szabadságra,
  Szombaton este várnak vacsorára.

 3. Vasárnap vár engemet egy szőke,
  Hétfőn barna lány ül az ölembe.
  Kedden már egy vörös hajú vár rám,
  Eztet a kis utat szerdára megjárnám.

 4. Esik eső, hullajtja a könnyét,
  Szerdán reggel úgy is visszajönnék.
  Ha elbúcsúzhatnék a lányoktól,
  Bánja a fene, ha meg is halnék akkor.

 5. És ha meghalnék szerda estére,
  Írják meg ezt egy hosszú levélbe’.
  Küldjék el egy szép barna kislánynak,
  Annak a csúnya, hűtlen csapodárnak.
   

Énekelte: Tóth Pál (61), 1970.
A 2. számú katonadal változata.

.



■ Pénovátz Antal ■ 262 ■  Pácsér ■■■  

■■■  

26.

 2. Ha egy golyó szíven talál odakinn a zivatarban,
  Az utolsó leheletem a te neved súgja halkan,
  És amikor eltemettek, szuronyomat tűzzétek a keresztfámra,
  Szurony mellé szép csendesen tűzzetek egy rózsaszálat.
   

Énekelte: Markus Lajos (63), 1970.
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27.

Énekelte: Markus Lajos (63), 1970.

resz
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 2. Csillog, villog a fegyverem,
  Elhagyott a szép kedvesem,
  Elhagyott a szép kedvesem,
  Most a másét szeretgetem.
   

Énekelte: Markus Lajosné Ádor Rozália (61), 1970.
Az 1. szerelmi dal változata.
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  3–6. dallamsorra:
  Hadi segély, udvarló, csipkés, selyembugyogó,
  Sárga cipő, ruha, ékszer, jaj, de jó!
  De már mostan nem nevet, mikor itt a hadi gyerek, 
  Segíteni nem lehet.

Együtt énekelte: Markus Lajos (63) és  Kis József (68), 1970.

,
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30.

Együtt énekelte: Markus Lajos 63 éves és Kis József (68), 1970.
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1.

III. PANASZDALOK, KESERGŐK ■

 2.  Mikor mentem hazafelé,
  Megnyílt az ég háromfelé,
  Ragyogtak rám a csillagok,
  Mert tudták, hogy árva vagyok.

 3. Édesanyám édes teje,
  Keserű a más kenyere, 
  Keserű is, savanyú is, 
  Néha-néha panaszos is. 
   

Énekelte: Bogisity Ferenc (64), 1970.
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 2. Ha kimegyek a temető mély árkába, 
  Béklyót vetek kis pej lovam négy lábára.
  Legelj, lovam, legelj, itt maradok veled,
  Nem messze van ide, kit a szívem szeret.
   

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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3.

Énekelte: Tóth Pál (61), 1970.



■ Pénovátz Antal ■ 270 ■ Pacsér ■■■  

■■■  

4.
 

 2.  Rokonaim, vendégeim, gyászba öltözzetek,
  Ti meg, kedves vőfényeim, tegyetek a sírba.
  Vőlegényem, fejem felett tartsd a keresztemet,
  Te meg, anyám, holtam után tartsad esküvőmet.
   

Énekelte: Márkus Antalné Pék Erzsébet (38), 1972.
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   Elmulattam mindenemet,
   Hat ökrömet, szekeremet,
   Ekevasam, csoroszlyámat,
   Imádságos Bibliámat.
   
Énekelte: Tóth Pál (61), 1970.

6.

   Mindenszentek után akármerről
   Fújjon a szél, hideg az.
   Endre báró kanászának
   Nincsen szűre, fázik az.
   
Énekelte: Tóth Pál (61), 1970.

Az 5. és 6. dal lejegyzésekor nem készült hangfelvétel, így azok dallamát nem tudjuk közölni. 
Az egyébként ritka előfordulású dalokat adatközlőjük a valamikori Kalmár pusztán számadó 
kanász édesapjától tanulta gyermekkorában az első világháború tájékán.
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 2. Volt énnékem édesanyám, de már nincs,
  Mer’ elvitte a szegedi nagy árvíz.
  Kilenc hete, hogy én őtet halászom,
  Nagy az árvíz, könnyeimtől nem látom.

 3. Kihalásztam édesanyám kendőjét,
  Kivarrattam négy sarkába a nevét.
  Közepébe búbánatom rakattam,
  Édesanyám, de árvának maradtam.
  

Énekelte: Juhászné Kollár Erzsébet (61), 1972.



■■■ Népdalok ■ 273 ■

■■■  
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IV. R AB-, BUJDOSÓ, PÁSZTOR- ÉS BETYÁR DALOK ■

 2.  Testvérek, rokonok, de hűtlenek vagytok,
  Nehéz rabságomban meg se látogattok.
  Nem fogok rossz lenni, majd ki fogok jönni,
  A testvéri jóságot vissza fogom adni.
   

Énekelte: Bogisity Ferenc (64), 1970.
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 2. Kitagadott engem az úr magától,
  Mert nem születtem becsületes anyától.
  De bár lettem volna az erdőben vadállat,
  Nem gyötörné a szívemet a bánat.
   

Énekelte: Bogisity Ferenc (64), 1970.



■■■ Népdalok ■ 275 ■

■■■  

3.

 2. A betyárnak jól megy dolga, hiába,
  Erdő mélyén nefelejcs a párnája.
  Kakukk madár ébresztgeti, rákiált az alvóra:
  – Kelj fel, betyár, ne aludj már, éjfél után egyet ütött az óra.
   

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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 2. Ha nem látott, jöjjön ki hát, lásson!
  Négyet visel e gyönyörű Bársony, 
  Az ötödik magam vagyok, hej, de,
  Kettő meg a csizmámra van verve.
   

Énekelte: Cindrik Mátyás (64), 1970.
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5.

   

Énekelte: Markus Lajos (63), 1970.

A fenti dal alapszövege Arany Jánostól származik.  Arany János 1850-ben írt  A betyár címmel 
négyrészes versciklust. A versciklus első darabjának első és negyedik versszaka vált népdallá. 
Az említett két versszak eredetije a következő:
  
   Kondorosi csárda mellett
   Gulya, ménes ott delelget:
   Csárdabeli szép asszonynál
   Bort iszik az öreg-bojtár.
   Héj, kocsmáros, eb az ingét!
   Elszeretik a menyecskét!...
   El van az már réges-régen,
   A felől már alhatik ken’.

,

:
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 2. A lovam neve Szajkó,
  Magam vagyok Ferkó,
  Kis pej lovam lábairól
  Leesett a patkó.

 3. Csak egy maradt rajta,
  Azt is egy szeg tartja.
  Gyere, kovács, jó barátom, 
  Igazítsd meg rajta.

 4. Amēre én járok,
  Még a fák is sírnak,
  Rezgőnyárfa hulló levelei
  Mind engem siratnak.

 5. Hulljatok levelek,
  Rejtsetek el engem,
  Mer’ az az én jó édesanyám
  Kitagadott engem.

.
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 6. Repülj, fecském, repülj
  Határon keresztül,
  Szállj be az édesanyámhoz,
  Maga van egyedül.

 7. Ha kérdi, hol vagyok, 
  Mondd, hogy beteg vagyok,
  Szabadkai fegyháznak a
  Vaságyán hervadok.
   

Énekelte: Bogisity Ferenc (64), 1970.

7.
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 2.  Kezd a hajnal hasadni,
  Jön két zsandár vasalni,
  Megvasalják a gyönge kezemet,
  Úgy visznek az egyesbe.

 3.  Egyesbűl a kettesbe,
  Kettesbűl a négyesbe, 
  – Gyere, rózsám, váltsál ki,
  Ne hagyjá’ elhervadni!

 4. – Kiváltalak, ki, ki, ki,
  Nem hagylak elhervadni,
  Eladom a sárga lakkcipőm,
  Kiváltom a szeretőm.
   

Énekelte: Szabóné Kovács Rozália (35), 1971.
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V. MUNK ADALOK ■

Énekelte: Tóth Pál (61), 1970.
A dalt a közismert dallamán közöljük.
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 2.  Ha kimegyek én a rétre kaszálni,
  Leülök a rendem végén tanyázni,
  Leülök én, siratom a babámat,
  Kit már régen elvittek katonának.
   

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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 2. Ha legény vagy, gyere velem kaszálni,
  Ne csak mindig a lányokkal cicázni.
  Vágok olyan sűrű, sűrű, sűrű rendet a réten,
  Kilenc kislány nem szedi fel a héten.
   

Énekelte: Markus Lajos (63), 1970.

.
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■ VI. HÁZASULÓ, LAKODALMAS, MULATÓS DALOK

 2.  Nem megyek én férjhez soha,
  Nem leszek ember bolondja,
  Hogy engem egy ember, agyba-főbe verjen,
  Olyan nincs, nem is volt, nem is lesz a sifonírba’!

Énekelte: Markus Lajos (63; 1. versszak) és Markus Lajosné Ádor Rozália (61; 2. versszak), 1970.
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2.

Énekelte: Markus Lajos (63), 1970.
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 2. – Kis Katica, nagy Katica,
  Mit álmodtál az éccaka?
  – Azt álmodtam az éjszaka,
  Szeretőm volt egy kis baka.

 3. Ég a rőzse, szaladj Örzse,
  Mert megég a szoknyád széle.
  Ha megég a szoknyád széle,
  Fenének se kellesz többet.

 4. Kis Komárom, nagy Komárom,
  De szép kislány ez a három.
  De szeretném az egyiket, 
  Három közül a legszebbiket.
   

Énekelte: Markus Lajosné Ádor Rozália (61), 1970.
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 2. Kihajtom a libám a rétre, 
  Magam is leülök melléje.
  Nagyokat koppantok a liba fejére, 
  Libukám, ne menj a vetésre!

 3. Lukas a kalapom teteje,
  Kilátszik a hajam belőle.
  Szégyellem magamat legény létemre,
  Hogy lukas a kalapom teteje.

 4. Lukas a kemence teteje,
  Kilopták a rétest belőle.
  Kilopták a rétest, csuhaj, a mákost,
  Mivel kínáljuk meg most a Jánost?
   

Énekelte: Cindrik Mátyás (64), 1970.
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 2. Hajjátok-e, morovici cigányok,
  Ezt a nótát csak szomorún húzzátok, 
  Nincsen se cipőm, se harisnyakötőm,
  Elhagyott az igaz szívű szeretőm.

 3. Szőke kislány, ha bemegy a templomba,
  Selyemszoknya vágódik fel alóla,
  Selyem a köténye, csipkés az eleje.
   

Énekelte: Szabó Erzsi (13), 1970.
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6.
 

Énekelte: Markus Lajos (63), 1970.
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  3–4. dallamsorra:
  (De) Nem nyitom ki ablakaimat, nem hallgatom panaszaidat,
  Mer’ én azt hallottam, te sokat tudsz hazudni, nem akarlak meghallgatni.

   
Énekelte: Kis József (68; 1. versszak), kiegészítette a refrénnel Tóth Pál (61), 1970.



■■■ Népdalok ■ 291 ■

■■■  

1.

VII. TR ÉFÁS DALOK, CSÚFOLÓDÓK ■

Énekelte: Szabó Erzsi (13), 1970.
A dallamot lásd még a 19. katonadalnál. 
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 2. Kispacséron nincs több kislány csak kettő, csak kettő,
  Az egyiket elszerette a jegyző, a jegyző, 
  A másik meg a kapuban neveti, neveti,
  Hogy őt meg a plébános úr szereti, szereti.
   

Énekelte: Markus Lajosné Ádor Rozália (61), 1970.
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 2. A pacséri kanális, elhagyott a babám is.
  Ha elhagyott, hagyjon is,
  Megélek én magam is,
  Találok én szeretőt, minden ujjamra
              kettőt.

 3. A pacséri csárdában ecet ég a lámpában.
  Meg sem gyújtják, mégis ég,
  Kilenc zsandár a vendég,
  A tizedik berúgott, hazamenni nem 
             tudott.
   

Énekelte:  Kis József (68), 1970.
 Markus Lajosné Ádor Rozália (61), 1970.
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 2. Ha bemegyek, ha bemegyek a templomba,
  Rávetem a szemem a papra.
  Teszek neki olyan fogadást,
  Hogy soha el nem, soha el nem hagyjuk egymást.

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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Énekelte: Markus Lajosné Ádor Rozália (61), 1970.
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 2. Ördög bújjon komámasszony kebelébe, 
  Kilenc deci pálinka van a bögyébe’.
  Tizediket most issza, 
  Tizediket most issza, komámasszony.
   

Énekelte: Markus Lajosné Ádor Rozália (61), 1970.
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7.
 

Énekelte: Kis József (68), 1970.
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 2. Elmennék én tihozzátok egy este,
  De szemetes a házatok eleje,
  Sárga cipőm fölszedi a szemetet,
  Teveled sem kötném be a szememet.

 3. Elmennék én tihozzátok egy este,
  Ha az anyád a kapuban nem lesne,
  De az anyád, az a csalfa menyecske
  Kihallgatta, mit beszéltünk az este.
   

Énekelte: Markus Lajosné Ádor Rozália (61), 1970.
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 2. Lányok, lányok, kispacséri lányok,
  Közületek csak egyet sajnálok,
  Ha az az egy köztetek nem volna,
  Elválásom százszor könnyebb volna,
  Tisztelem a régi szeretőmet.

 3. Lányok, lányok, kispacséri lányok,
  Közületek csak egyet sajnálok,
  Ha az az egy bazsarózsa volna,
  Éjjel-nappal a kalapomnál volna,
  Tisztelem a régi szeretőmet.
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 4. Lányok, lányok, kispacséri lányok,
  Van-e nektek százezer dinártok?
  Ha nincs nektek százezer dinártok,
  Nem is vagytok hozományos lányok,
  Csókolom a régi szeretőmet.
   

Énekelte: Markus Lajosné Ádor Rozália (61), 1970.

10.
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 2. De híresek a pacséri kislyányok, 
  Lábat mosni a folyóra lejárnak.
  Fölhúzzák a szoknyát térdig, az icike-picike fehér lábuk kifehérlik,
  Az öli meg a legényeknek a szívét.
   

Énekelte: Cindrik Mátyás (64), 1970.

11.

Énekelte: Markus Lajos (63), 1970.



■ Pénovátz Antal ■ 302 ■ Pacsér ■■■  

■■■  

12.

  Sarkon egy kocsma, jó bor van benne, benne a kocsmáros, Julis a neve.
  Oda járok én, hitelezek én, tíz liter bor árával elillanok én. Magamban:
  Várhatsz, Julis, elvárhatsz,
  Még csak bele nem fáradsz!
   

Énekelte: Tóth Pál (61), 1970.
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 2. Ha meghalok, majd elásnak. 
  Mi gondja van arra másnak?
  Csak te, rózsám, el ne felejts, 
  Ha meghalok, a síromra szőlőt ültess!

 3.  Ha meghalok, temetőbe ne vigyetek,
  Csak a kocsma közepébe temessetek!
  Hagy tudják meg az emberek,
  Itt nyugszik egy jó borivó magyar gyerek!
   

Együtt énekelte: Markus Lajos (61), Kis József (68), 1970.
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 2. Tele kocsim zabszénával,
  Körülkötve kehes lóval.
  Eladom a keheseket,
  Kapok értük ezreseket.

 3. Feleségem jónak látszik,
  De csak akkor, mikor alszik.
  Jó az nekem ütni-verni,
  Mer’ egy kendőt nem tud venni.

 4.  Azt gondolod, hogy mindig így lesz,
  Hogy szeretőm soha nem lesz?
  Én szeretőt majd találok,
  Te meg, rózsám, majd meglátod.
   

Énekelte: Bogisity Ferenc (64), 1970.
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A Pacséron gyűjtött balladák és balladás történetek Őrsi Júlia és a túrkeveiek jóvoltából 
önálló kötetben is megjelentek. Ezért ezek újbóli közreadását nem látom szükségesnek. 
Eggyel, a Farkas Julcsáról szólóval azonban mégis kivételt teszek. Ennek oka, hogy a 
kötetben közreadott négy változat mindegyikében az asztag szó helyett, illetve helyén 
az asztal szó szerepel. Az asztag szó a hajdani földművelés, közelebbről a gabona táro-
lásával kapcsolatos kifejezés. Jelentése: a learatott gabona kévéiből összerakott, széles, 
terjedelmes, több méter magas halom, kazal. Az asztal pedig leginkább négy lábból és 
egy vízszintes deszkalapból álló bútordarab. 

A pacsériak közül a tévedést sokan szóvá is tették. Mentségemre csak annyit mond-
hatok, hogy a kézirat postázása után a kész könyv kézbevételéig nem volt találkozásom a 
szöveggel. Hogy a nyomdában dolgozó betűszedő számára volt-e ismeretlen és értelmetlen 
az asztag szó, esetleg a korrektor vélte a mai nyelvhasználat számára értelmesebb asztalra 
változtatni a mára már elavuló szót, vagy csak véletlen, egyszerű elírás történt, nem tudom. 
Ám a nyelvi hűség és hitelesség kedvéért közlöm az egyik balladaváltozatot.

1.
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 2.  Farkas Jóska elkiáltotta magát,
  Mikor csupa vérbe’ látta a húgát:
  Gépész uram, álljon meg a masina,
  Julcsa húgom beleesett a dobba!

 3. Gyertek, lányok, tegyük föl a szekérre,
  Vigyük el a Hadzsi doktor elébe.
  Hadzsi doktor elfordul, és azt mondja:
  Ennek csak a jó Isten az orvosa.

Többi része nem jut eszembe – sajnálkozott 1970-ben Rózsa Sándorné Takács Zsófia (76).

A történetet Fejős Judit 66 éves énekes így viszi tovább:

 4.  Farkas néni nyissa ki a kapuját,
  Vérbe fagyva hozzuk a Julcsa lányát!
  Jaj-jaj, lányom, mi történhetett veled,
  Ha így látlak, az én szívem reped meg.

Itt ő is elakadt, illetve csak a befejező, a történetet lezáró versszak utolsó két sora jutott eszébe. 
A teljes versszakra Kardos János (78 éves) emlékezett. Ő a záró szakaszt így énekelte:

 5. Farkasékná’ meggyulladt a mécsvilág,
  Talán bizon’ Farkas Julcsát virrasztják?
  Farkas Julcsát viszik a temetőbe,
  Édesanyja kíséri feketébe’.
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A dalokban előforduló és ma már kevésbé ismert, csak a tájszólásban használatos táj nyel-
vi szavak magyarázata. Ennek megfelelően először a magyarázatra szoruló szó olvasható, 
majd ezt követően a szófaji meghatározása és a köznyelvi alakja. Ha a köznyelvi alak 
nem segítené a megértést, akkor bővebb értelmezés következik. A szófaji megjelölés a 
szótárakban szokásos rövidítéseknek megfelelően a következő: i (ige), fn (főnév), mn 
(melléknév), szn (számnév), in (igenév), hsz (határozószó).  

afírolni in leszereléskor kincstári holmit leadni
āra hsz arra, abba az irányba
aztat nm azt
ád i ad
baka fn gyalogos katona
bakancs  fn bokán felül érő, erős, nehéz, strapabíró, fűzős 
   lábbeli; cipő
bajnét fn bajonett, szurony
béklyó fn 1. egy erősebb láncdarab két végén zárható 

bilinccsel vagy kötélből, lószőrből font kettős 
hurok, amelyet a legelő ló két első lábára 
csatoltak, hogy a futásban megakadályozzák 

  2. bilincs, rablánc
bíró fn a községi elöljáróság feje
bojtár fn a pásztor segédje
bundás fn újonc, első éves katona
cifraszűr fn hímzéssel, rátéttel gazdagon díszített szűr
cugszfírer fn  cugszfürer; szakaszvezető
cvikipuszi  fn cuppanós csók
csákó fn egyfajta katonai fejfedő
csoroszlya fn az ekevas elé függőlegesen erősített, kés alakú 
  éles vas 
direkció  fn irány
enyim nm enyém
éccaka fn éjszaka
egrecíroztat   i    1. katonai kiképzés során gyakorlatoztat. 
  2. parancsolgat
ēre hsz erre, ebbe az irányba

SZÓMAGYAR ÁZAT ■



■ Pénovátz Antal ■ 308 ■ Pacsér ■■■  

■■■  

fésülködöl  i fésülködsz
gádzsér kacsa fn gácsér kacsa
gulya fn csoportban legelő szarvasmarhák sokasága
gyócs  fn gyolcs lenből vagy pamutból szőtt finom, fehér 

vászon
gyócsing fn gyolcsból készült ing  
hajjátok-e i halljátok-e
idesanyám fn édesanyám
jegyző fn (1945 előtt) az államhatalmat képviselő 

közigazgatási tisztviselő 
kacsintós mn kacsintással jelt adó, kacsintással csábító
káka fn a sásfélékhez tartozó, vizes, mocsaras területeken 

előforduló növény
kanász fn  disznókat őrző pásztor; disznópásztor, kondás
kantárszár fn a zabla két végéhez csatolt szíj, amellyel a lovat 

irányítják,  gyeplő
keh fn légszomjjal, köhögéssel járó lóbetegség
kehes mn kehben szenvedő ló
kendő fn nagykendő, amivel hajdan a nők nagykabát vagy 

bunda helyett a téli hideg ellen   védekeztek
kengyel fn lószerszám, a nyereg tartozéka. A nyereg  két 

oldalára szíjjal rácsatolt, vasból vagy rézből 
készített, félkörhöz hasonló alakú alkalmatosság. 
A lovas nyeregbe szálláskor, lovagláskor, illetve 
a nyeregből való leszálláskor ennek alsó, lapos 
kiképzésű részére támasztja a talpát.

komisz fn durva
köll i kell
környös-körül   hsz körös-körül
kunkorékos mn kunkori, kunkorodott
ledűl i ledől
masíroz i menetel, marsol 
mars fn menetelés
megösmer  i megismer 
megvasal i (elfogott betyárt) bilincsbe ver
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ménes fn tavasztól őszig a szabadban tartott lovak csoportja
mēre hsz  merre, melyik irányba 
muszka  fn orosz
nyolcvanhatos    mn a 86. ezredhez tartozó
ökör fn herélt, igavonásra használt szarvasmarha
ökörcsorda fn ökrök együtt járó, együtt legelő, egybe terelt 

nagyobb csoportja
öregbojtár fn idősebb, tekintélyesebb bojtár, a számadó 

helyettese
ösmerem i ismerem
patika fn gyógyszertár
paplannyal fn paplannal 
paripa fn herélt ló
plébános fn a katolikus egyházközség élén álló pap
regement fn regiment; ezred
regruta fn regruta; újonc 
rend fn a lekaszált és még föl nem szedett fű, takarmány, 

gabona sora
révész fn kisebb vízi járművel – ladikkal, csónakkal, 

komppal – utasokat a folyó egyik partjáról a másik 
partjára szállító, fuvarozó személy

ruca fn kacsa, réce
sifonír fn sifonér, újabban szekrény
simi mn shimmy, a shimmy táncra jellemző, a shimmy 

tánchoz tartozó, vele kapcsolatos.  A shimmy 
egyfajta gyorsütemű társasági tánc volt az 1920-
as években. Észak-Amerikából terjedt el és vált 
divatossá világszerte.

svaromlénia  fn svaromlénia; rajvonal, harcvonal; a német 
schwarmlinie magyaros ejtése

szűr fn vastag, rendszerint fehér vagy világos posztóból 
készült, bő ujjas, köpenyszerű férfi felsőruha

tanyázik     i 1. valahol tartózkodik. 2. beszélgetve tölti az időt
ustorfa     fn ostorfa vagy kútostor. Gémeskutaknál a 

kútgémnek a kút felett  levő végéről lelógó hosszú, 
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vékonyabb rúd, erre akasztották a vedret, s ezzel 
húzták fel a kútból a vizet.

vadkácsa  fn vadkacsa
vasalni in bilincsbe verni
vizitál i 1. katonaorvos vizsgál, megszemlél. 
  2. (általános értelemben is): vizsgál, megszemlél
vőfény fn vőfély
záncvájfiri  szn a német ein, zwei, vier (egy, kettő, négy) magyaros 

ejtése
zupás 1. mn  tovább szolgáló 
 2. fn  tovább szolgáló altiszt
zsandár fn    csendőr
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A betyárnak jól megy dolga, hiába IV. 3/2 275
A csitári hegyek alján régen leesett a hó I. 19 211
A kerényi bírónak IV. 7/1 279
A közlegény elesik a csatába’ II. 5/3 241
A lovam neve Szajkó IV. 6/2 278
A pacséri csárdában ecet ég a lámpában VII. 3/3 293
A pacséri híd alatt lányok sütik a halat VII. 3/1 293
A pacséri kanális, elhagyott a babám is VII. 3/2 293
A pacséri toronyóra I. 15/1 207
Aki a babáját igazán szereti I. 35/1 227
Aki kettőt, hármat szeret, nem szeret az igazán I. 30/2 222
Állj be, fiam, katonának II. 1/2 237
Almás vasderes szőre van a lovamnak  I. 18/1 210
Által mennék én a Tiszán, de a révész nem visz át  I. 31/1 223 
Által mennék én a Tiszán ladikon, ladikon, de ladikon  I. 32/1 224 
Amerre én járok IV. 6/4 278
Amerre én járok, még a fák is sírnak  I. 24/1 216
Anyám, anyám, édes, kedves anyám II. 2/3,  238      
 II. 25/1 261
Arad felől sebesülten jönnek a katonák II. 10/1 246
Aranyos Mariskám, gyere be a kiskertbe I. 25/2 217
Aranyos Mariskám, gyere be a szobába I. 25/3 217
Aranyos Mariskám, hány esztendős lehettél  I. 25/1 217
Arra, arra, borult az ég alja I. 36/1, 2 228
Árvalányhaj lengedez a hegytetőn  I. 42/1 234
Az elsőnek kicsiny vagyok, az a baj II. 12/2 248
Az én babám betegágyában fekszik I. 8/5 200
Azért, hogy én be vagyok sorozva I. 9/1 201
Azért, hogy én ilyen sárga vagyok  I. 9/2 201
Azt akarják, egy legénynek legyek felesége  III. 4/1 270
Azt gondolod, hogy mindig így lesz VII. 14/4 304
Barna kislyány, mit viszel a kosárba’ II. 5/4 241
Be van zárva, el van zárva II. 17/4 253
Bécsi hegyeken fújnak a szelek, írtam a rózsámnak sok 
    szép levelet  VII. 12/1 302

A DALOK KEZDŐSOR AINAK BETŰR ENDES MUTATÓJA ■
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Becsületes ember voltam idáig IV. 2/1 274
Befogom a lovam, befogom a lovam zöldre festett 
    kiskocsimba I. 26/1 218
Csak egy maradt rajta IV. 6/3 278
Császárkörte nem vadalma II. 28/1 264
Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok I. 4/1 196
Csillog, villog a fegyverem  II. 28/2 264
Csöndes éjjel a táborban elmerengek a tűz mellett  II. 26/1 262
De a király, Károly király azt írta a levélbe’ II. 4/2 240
De én csókot nem adhatok I. 40/2 233
De híresek a pacséri kislyányok VII. 10/2  301
De sok eső, de sok sár I. 11/2 203
De szeretnék én kék ibolya lenni I. 7/2 199
De szeretnék, de szeretnék a királlyal beszélni II. 4/1 240
Ébren vagyok, nem aluszom I. 1/3 193
Édes, kedves, jó anyám, ha te tudtad, mi vár rám, mért 
    nem dobtál a zavaros Tiszába I. 38/2 231
Édesanyám édes teje III. 1/3 267
Édesanyám is volt nékem III. 1/1 267
Édesanyám nem tudok elaludni I. 29/2 221
Édesanyám, adjon isten jó estét VI. 2/1 285
Édesanyám, elmegyek a kocsmába bort inni, fáj a szívem, 
    nem birok elaludni  I. 38/1 230
Édesanyám, ha bejön, édesanyám, ha bejön Egerbe  II. 3 239
Édesanyám, ha megunt kend tartani III. 3 269
Édesanyám, mi van a kötőjébe’ II. 18/2 254
Ég a kunyhó, ropog a nád VI. 3/1 286
Ég a rőzse, szaladj Örzse  VI. 3/3 286
Egy asszonynak kilenc a leánya, hívja őket vacsorálni VII. 5 295
Egyenesen visznek a kaszárnyába II. 2/4 238
Egyesből a kettesbe IV. 7/3 280
Életemnek a legszebbik sorába’ II. 7 243
Elindultam hosszi útra  VII. 14/1 304
Ellőtték a jobb karomat, folyik piros vérem II. 13/2 249
Elmennék én tihozzátok egy este VII. 8/2, 3 298
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Elment az én babám Dél-Amerikába I. 34/2 226
Elmulattam mindenemet III. 5 271
Elvágtam az ujjam, jaj, de fáj I. 27/1 219
Erdő mellett nyírfakereszt jelzi a sírunkat II. 10/2 246
Erdő, erdő, erdő, jaj, de magas kerek erdő I. 22 214
Erre gyere, ne menj arra I. 40/1 233
Erre gyere, rózsám, nincsen sár I. 27/2 219
És ha meghalnék szerda estére II. 25/5 261
Esik eső, hullajtja a könnyét II. 25/4 261
Ez a kislány azt mondja, hogy vegyem el, azt mondja, 
    hogy vegyem el I. 32/3 224
Ezernyolcszázhatvanhatodik évben  VIII. 1/1 305
Ezt a kislányt igazán, csakugyan nem az anyja nevelte I. 20 212
Fakó lovam átugrott a sövényen  I. 17/2 209
Falun lakom én, fügefát tüzelek II. 16/1 252
Farkas Jóska elkiáltotta magát VIII. 1/2 305
Farkas néni nyissa ki a kapuját VIII. 1/4 305
Farkaséknál meggyulladt a mécsvilág VIII. 1/5 305
Fekete cserepes, fekete cserepes a pacséri bíró háza I. 26/2 218
Feleségem jónak látszik VII. 14/3 304
Fölszántatom, seje-haj, fölszántatom a pacséri nagyutcát I. 39/2 232
Fölszántatom, seje-haj, fölszántatom a pacséri temetőt I. 39/3 232
Göndör hajam lehullik a földre II. 2/5 238
Gyere rózsám, adj egy csókot az útra I. 8/2 200
Gyertek, lányok, tegyük föl a szekérre VIII. 1/3 305
Gyújtottam már, csak gyere be I. 15/2 207
Ha a szőkét szeretem I. 5/2 197
Ha bemegyek, ha bemegyek a templomba VII. 4/1, 2 294
Ha egy golyó szíven talál odakinn a zivatarban II. 26/2 262
Ha én bús gerlice volnék  I. 1/2 193
Ha én eztet tudtam volna előre II. 11/2 247
Ha kérdi, hol vagyok IV. 6/7 279
Ha kimegyek a temető mély árkába  III. 2/1, 2 268
Ha kimegyek én a rétre kaszálni  V. 2/1, 2 282
Ha legény vagy, gyere velem kaszálni  V. 3/2 283
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Ha meghalok, majd elásnak VII. 13/2 303
Ha meghalok, nem kell nékem szerető I. 42/3 234
Ha meghalok, széles úton vigyetek I. 42/2 234
Ha meghalok, temetőbe ne vigyetek VII. 13/3 303
Ha meghaltam, ki fog engem akkor megsiratni II. 15/3 251
Ha nem látott, jöjjön ki hát, lásson IV. 4/2 276
Ha tudtad, hogy nem szerettél I. 12/2 204
Háborúban nincsen haszon, nincsen haszon, nincsen 
    haszon II. 29 265
Halljátok-e, morovici cigányok VI. 5/2 288
Halálmadár szállott a háztetőre I. 3/2 195
Haragszanak rám a pacséri lányok I. 14/2 206
Három bokor ribizli I. 11/5 203
Három bokor saláta I. 11/4 203
Házunk előtt mennek el a huszárok II. 18/1 254
Hej, zsidó lány, zsidó lány  I. 21 213
Hideg szél fúj, édesanyám, hozza ki a kendőm  II. 13/1 249
Holdvilágos csillagos az éjszaka I. 3/1 195
Holtig átkozom az anyámat  I. 33/2 225
Hová, hová, barna kislány  II. 17/2 253
Hulljatok levelek IV. 6/5 278
Huszonegy, huszonkettő, huszonhárom, tízes baka 
    a legelső a világon  II. 27 262
Húzd rá, cigány, kapom a segélyt II. 30 266
Így hát nekem feleségem sosem lesz II. 12/5 248
Jaj, de soká nyitod ki I. 28/2 220
Jaj, de szépen harangoznak hajnalra I. 8/3 200
Jeges az ustorfa, jeges az ustorfa, nehéz vizet húzni I. 13/1 205
Jó bort iszunk, ugye pajtás VII. 13/1 303
Káka tövén költ a ruca I. 12/3 204
Kakukk madár erdő mélyén szépen szól  IV. 3/1 275
Kapitány úr, alázattal kérem II. 25/2 261
Katona lettem én, de nem jókedvemből II. 8 244
Kedves édesanyám, kedves édesanyám, mért szültél 
    a világra I. 10/1 202
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Kéket nyílott az ibolya, nem sárgát  I. 43/1 235
Kérges a tenyerem, a tenyerem I. 33/1 225
Két malomra tartok számot én I. 44/1 236
Két szép szárnya van a sárgarigó madárnak I. 18/2 210
Két út áll előttem I. 5/1 197
Kezd a hajnal hasadni IV. 7/2 280
Kidőlt a fa mandulástól  I. 12/1 204
Kihajtom a libám a rétre VI. 4/1, 2 287
Kihalásztam édesanyám kendőjét III. 7/3 272
Kilencedik pipafüstöt nem szível II. 12/4 248
Kinek varrod, babám, azt a fehér inget II. 20/3 256
Kinek varrod, babám, ezt a selyemkendőt II. 20/2 256
Kis kalapom a szegre, bajnétom meg melléje 
    felakasztom  II. 24 260
Kis Katica, nagy Katica VI. 3/2 286
Kis Komárom, nagy Komárom VI. 3/4 286
Kis pej lovam, vágd föl a port magosra  I. 8/1  200
Kispacséron nincs több kislány csak kettő, csak kettő VII. 2/2 292
Kispacséron nincs több legény csak kettő, csak kettő  VII. 2/1 292
Kispacsérra befutott a gyorsvonat I. 14/1 206
Kiszáradt a piszkefa  I. 11/3 203
Kitagadott engem az úr magától  IV. 2/2 274
Kiváltalak, ki, ki, ki IV. 7/4 280
Kondorosi csárda mellett, csárda mellett  IV. 5 277
Kormányos úr, jól vezesse a hajót  VII. 10/1 300
Kukorékol a kiskakas, hajnal akar lenni  VII. 11 301
Lám én az enyimet igazán szeretem I. 35/2 227
Lányok, lányok, kispacséri lányok VII. 9/1–4 299
Lassan, lassan, kapitány úr, ha lehet  I. 8/4 200
Ledűlött, ledűlött a szénaboglya teteje I. 2 194
Lehajtom a Virág ökröm a rétre I. 8/6 200
Lement a nap, még sincs este  V. 1 281
Lukas a kalapom teteje VI. 4/3 287
Lukas a kemence teteje VI. 4/4 287
Már mikor én tizennyolc éves voltam II. 11/1 247
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Már minálunk, babám, már minálunk, babám, az jött 
    a szokásba II. 19/1, 2,  255
 VII. 1 291
Még azt mondják, nem merek, még azt mondják, 
    nem merek, nem merek én a kocsmába bemenni VI. 6 289
Meg ne mondja, komámasszony, az uramnak VII. 6/1 296
Megjött a levél fekete pecséttel II. 16/2 252
Megszabadulok, meg is házasodok II. 2/6 239
Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, 
    mi mozog a zöldleveles bokorba’  VII. 7 297
Mikor én még tizennyolc éves voltam  II. 12/1 248
Mikor megtalálta szeretője házát  I. 4/2 196
Mikor mentem afírolni, fegyver volt az első II. 21/2 257
Mikor mentem hazafelé III. 1/2 267
Mindenszentek után akármerről III. 6 271
Most jöttem én Párizsból  I. 28/1 220
Most jöttem Gyuláról  IV. 6/1 278
Négy lába van a kecskének II. 1/1 237
Nem akar az ökörcsorda legelni I. 23 215
Nem állok én a százados úr szavára II. 5/2 241
Nem házasodom meg soha VI. 1/1 284
Nem megyek én férjhez soha VI. 1/2 284
Nem megyek én többé haza, ne várj engem csókolni
    a szádat II. 14/2 250
Nem vagy legény, Berci, nem vagy legény, Berci, nem 
    mersz megcsókolni I. 41 233
Nincs már páros csillag, nincs már páros csillag mind 
    lehullott a földre I. 10/2 202
Nyitva van a százados úr ablaka II. 5/1 241
Odafenn a Kárpátokban dörögnek az ágyúk II. 13/3 249
Októberben érik a fekete szőlő  II. 20/1 256
Ördög bújjon komámasszony kebelébe VII. 6/2 296
Öregember vagyok már én, ősz a fejem búbja I. 16 208
Őrmester úr fekete subája II. 23 259
Ötödiknek, hogy nem járok paripán II. 12/3 248
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Pacsér község szép helyen van I. 1/1 193
Pajtás, ha meglátsz rajtam egy mély sebet II. 16/4 252
Piros alma kigurult, piros alma kigurult a kosárból  I. 6 198
Porzik, porzik a pacséri utca, mikor végig megyek rajta VI. 7 290
Ráborultál a vállamra, úgy sírtál I. 43/2 235
Ráérsz te még, édes lányom, kimenni I. 29/3 221
Recece, nem vagyok én kapitány  II. 6/1 242
Recece, nincs a lánynak köténye II. 6/2 242
Recece, van a lánynak kötője II. 6/3 242
Repülj, fecském, repülj IV. 6/6 279
Ritka az a búza, melyben konkoly nincsen I. 24/2 216
Rokonaim, vendégeim, gyászba öltözzetek III. 4/2 270
Rongyos csárda, két oldala fakó IV. 4/1 276
Rózsa hajnal mosolyog a hegytetőn  I. 17/1 209
Sárga a csikóm, sárga a nyereg rajta II. 2/1 238
Sárgadinnye ráfutott a görögre VII. 8/1 298
Sárgul már a kukoricaszár, párosával költözik 
    a kismadár I. 37/1, 2 229
Sarkon egy kocsma, jó bor van benne, benne 
    a kocsmáros, Julis a neve VII. 12/2
Sehová se, barna kislány II. 17/3 253
Sírhat-ríhat az az édesanya II. 16/3 252
Söprik a pápai utcát II. 17/1 253
Sűrű csillag ritkán ragyog az égen V. 3/1 283
Szabadkai fegyház négysoros ablaka IV. 1/1 273
Szabadkai kaszárnyára rászállott egy gólya II. 21/1 257
Szabadulnék, de nem lehet II. 17/5 253
Szánt a bivaly, seje-haj, szánt a bivaly, ripeg-ropog a járom I. 39/1 231
Száraz az ustorfa, száraz az ustorfa, könnyű vizet húzni I. 13/2 205
Szárnya, szárnya, szárnya a madárnak II. 2/2 238
Szeged felől, Szeged felől jön egy fekete felhő I. 30/1 222
Széles az Isonzó vize, keskeny a híd rajta  II. 15/1 251
Szép csárdásné, angyalom, nem sokára itt hagyom 
    a kantinba’ II. 22 258
Szép helyen van Mári néni kocsmája VI. 5/1 288
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Szépen szól a, szépen szól a templomban a harangszó I. 31/2 223
Szépen úszik a vadkácsa a vízen I. 7/1 199
Szőke kislány, ha bemegy a templomba VI. 5/3 288
Tele kocsim zabszénával VII. 14/2 304
Tele van a csipkebokor bimbóval III. 7/1 272
Testvérek, rokonok, de hűtlenek vagytok IV. 1/2 273
Tisza partján lovagolni nem merek, lovagolni nem merek I. 32/2 224
Tisza vize vitt volna, vitt volna a Dunába, nem lettem 
    volna senkinek a babája I. 38/3 231
Trieszt felől sebesülve jönnek a katonák  II. 15/2 251
Túl az erdőn kisüt a nap, mégis messze van az árnyék 
    tőlem II. 14/1 250
Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom  I. 34/1 226
Valamennyi gádzsér kacsa van I. 44/2 236
Vasárnap vár engemet egy szőke II. 25/3 261
Vékony deszkakerítés I. 11/1 203
Volt énnékem édesanyám, de már nincs III. 7/2 272
Zavaros a Tisza vize, nem fér a medrébe’  II. 9 245
Zöld erdőben terem a mérges kígyó  I. 29/1 221
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Nyelvi sajátosságok 

A szótár böngészése közben jó tudni, hogy a pacséri nyelv némely 
hangtani jellegzetességével eltér a köznyelvtől és a környékbeli 
falvak nyelvjárásától. Ami a legfeltűnőbb, hogy hangrendszeréből 
hiányzik a középzárt ë, ami azt eredményezi, hogy a nyílt rövid e 
megterheltsége jóval nagyobb a szokásosnál. A másik igen feltű-
nő jelenség, hogy a nyílt e-zés mellett í-znek is, vagyis az é hang 
rovására az í hang megterheltsége is sokkal nagyobb, mint a köz-
nyelvben. Megfigyelhető még a zárt u-zás (bujtár, bukor), ü-zés 
(eldül, türül), i-zés (felilled, girinc) és o-zás (borozda, fazikogba). 

Eltérést mutat a köznyelvivel szemben a szótagzáró -l és -r ki-
esése, valamint a toldalékok mássalhangzójának az elmaradása is. 
Kiesésük megnyújtja az előttük álló magánhangzót: bót, dógozik, 
abrakóni, ócsó, főd, kúcs; fóró, ēre, āra; lábunkhó, dílihő, házbú, 
attú, akkó stb.

Előfordul két olyan hosszú magánhangzó is a pacséri beszélt 
nyelvben, amelyet a magyar ábécé nem is ismer. Ezek a hosszú nyílt 
e és a hosszú a. (Jelölésükre a nyelvészeti irodalomban szokásos ē, 
illetve ā mellékjeles betűket használom.) 

A mássalhangzók esetében nem okoz ugyan feltűnést, de 
tény, hogy az ly-nal jelölt hangot itt sem ejtik, helyette, kevés 
kivétellel, a j megterheltsége erősödik. Néhány ly-os szavunkban 
azonban ingadozik a kiejtés, j-vel is, l-el is hallható (bivaj~bival, 
gömböjű~gömbölű, hej~hel, köjke~kölke stb.). Az ly-hoz hason-
lóan az l+j hangkapcsolatból is ejtéskor j lesz: ajj, ajjaz, átajjás, 
hajja, megdarabójják, tejjessen, űjj stb.

A további hangkapcsolatokat illetően a köznyelvben szokásos 
teljes hasonulás mellett a pacséri népnyelvben teljes hasonulás 
következik be a szóközi rl, dl, nl mássalhangzók találkozásakor is: 
megcsömöllik, kollát, mángolló, talló, udvalló; pallás, palló; ajál, 
szégyell stb.

 Ingadozik a dn, a gn és a gyn hangtalálkozások kiejtése: feküd-
ni~fe künni, fogadni~foganni, tegnap~tennap, hagy ni~han ni stb. 

SZÓTÁRI TÁJÉKOZTATÓ ■
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Néhány egytagú szó végén a gy is hasonul az utána követke-
ző szókezdő mássalhangzóhoz: ícs csaptunk, nacs csumája, úcs 
csinátuk, út tanítottuk stb.

Három mássalhangzó találkozásánál a középső mássalhangzó 
általában kiesik: kerbe, majnem, monta, tekinget; Bálin bácsi, lök 
ki!, maj morzsolunk, Szen Miháj stb. Olykor azonban hallatszik 
is: kukoricalisztbül, térdbe, akaszd bele!, ezt láncra, kertné, mit 
fílsz tűlle? stb. Ott ahol a köznyelvivel megegyezik a kiejtés, fö-
löslegesnek tartottam a szabályoktól eltérő írásmódot alkalmazni, 
egyéb esetekben azonban a kiejtésnek megfelelően írtam.

Kissé bonyolultabb a helyzet, ha a zöngétlen t előtt zöngés 
mássalhangzó van, és az hasonul ahhoz a t-hez, amely tulajdon-
képpen nincs is jelen a szóban, mert kiesett: asz má (= azt már), 
asz nem (= azt nem). Némelykor azonban hallható hangsúlyosan 
is: Azt nem egy (tyúk) kőtötte ki. Az ilyen eseteket a kiejtésnek 
megfelelően írtam, ám, hogy segítsem az ilyen írásmód olvasásához 
nem szokott olvasót, zárójelbe tettem a helyesírás szerinti alakot is.

Az összeolvadás, vagyis amikor az egymás mellé kerülő két 
mássalhangzó helyett kiejtéskor egy harmadik hallatszik, nagy 
általánosságban a köznyelvi ejtéshez hasonló. Ezért ezeket az 
előfordulásokat a szabályoknak megfelelően írtam. Az éjszaka, 
az egyszer és a mindjárt szavak esetében azonban eltérés is tapasz-
talható. Az éjszakát az általánosan hallható éccaka helyett néha 
a köznyelvi írásképnek megfelelő éjszaka alakban is hallani. Az 
egyszer leggyakrabban mint eccer fordul elő, de hallani az etyszer és 
az eccé változatokat is. A mindjárt leggyakrabban hallható változata 
a mingyá, de előfordul mingyárt és mingyár alakban is, így ezek 
kiejtés szerinti írásmódját mindenképpen szükségesnek tartottam. 

A szavak szerkezetét vizsgálva talán érdemes megemlíteni, hogy 
a hon nan kérdésre felelő határozóragok -tul, -tül; -bul, -bul; -rul, 
-rül alakban használatosak, ám ha elveszítik ragvégi -l-jüket, akkor 
az előttük álló magánhangzó megnyúlik: házbú, ebbű. A -hoz, 
-hez, -höz határozórag előfordulása szinte kivétel nélkül -hó, -hő: 
doktorhó, ehhő, vígihő. A -nál, -nél határozórag szinte mindig, a 
-val, -vel pedig legtöbbször ragvégi -l nélkül hallatszik: asztalná, 
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enné; kabátokkā, avvā. A hol, illetve a hova kérdésre is a -ba, -be 
alak használatos. A birtokos személyragok használatával kapcso-
latosan talán a legszembetűnőbb, hogy a birtokos többséget a 3. 
személyben a birtokszó is jelöli: Elkérem Pistájék kerékpárjukat. 
A tanító bácsijék macskájuk. Kovácsék kertjük. Ha személyes 
névmás a birtokos, többes 2. és 3. személyben nem a köznyelvi ti, 
ő, hanem a tik, űk alak használatos: tik házatok, űk munkájuk. 
Az igeragozásról megemlíthető, hogy a -t végű igék kijentő alakjai 
jelen időben egybeesnek a felszólító mód megfelelő alakjaival: 
kiszakíccsa, ugattassák, nem tömhessük meg stb., az ikes ragozással 
kapcsolatosan pedig, hogy a kijelentő mód jelen idejű egyes szám 
első személyében is az iktelen -k a személyrag: eszek, iszok. 

A mondattani jelenségek közül leginkább szembetűnő, hogy 
a határozatlan számnév után többes szám áll: Vótak több disznók 
is. Ment ki a többi emberek után dógozni. Az e kérdőszó nem 
az állítmányhoz kapcsolódik, hanem eléje kerül: Nem-i jó vóna 
onnan egy kis mízet hozni? Fel-i lehet rá ülni? Az amaz, emez 
mutató névmás jelzői szerepben nem veszi fel a jelzett szóhoz járuló 
toldalékot, és határozott névelő sem kerül a mutató névmás és a 
jelzett szó közé: Meg fordította amaz vígit is. Akkor amaz vígirül 
is líptünk annyit. Emez felin, amaz ódal, emez ládát stb.

A szótár helyesírása

A címszavak értelmezését segítő, szemléltető példamondatokban 
főszabályként a kiejtés szerinti írásmódot követtem. Az olvasás 
megkönnyítése érdekében azonban ott, ahol a köznyelvi ejtés-
ben is bekövetkeznek a változások, fölöslegesnek tartottam a 
szabályoktól eltérni. Így pl. a hasonulást (bekopogtunk, tudtuk, 
feküdt, míg csak stb.), az összeolvadást (adja, bontsák, metszi, 
mondsz, szedjél, stb.), a mássalhangzó előtt röviden ejtett, de 
egyébként hosszú mássalhangzót (bennkosztos, jobb paraszt, 
kinn vót) a helyesírási szabályoknak megfelelően írtam. Vagyla-
gos vagy más, indokolt esetben azonban ugyancsak a kiejtésnek 
megfelelően jártam el: eccé, mingyá, aszongya, asz mondja stb.
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A szótár anyaga 

A szótár anyagát az 1955 óta passzióból jegyezgetett adatok mel-
lett az 1970–72 között végzett magnetofonos gyűjtés szövegei 
alkotják. Adatközlőim (14 fő) személyes ismerőseim voltak, 
valamennyien legalább nagyszülőkig visszamenően helybeli 
születésű földművelők, állattartók, igazi őstermelők, de akadt 
köztük (2 fő), aki gyermekkorában valameddig inaskodott is. 
Magnetofonos beszélgetéseink témái a kötetlen, szabadon folyó 
visszaemlékezéseken kívül a falusi gazdálkodás nagy eseményei: 
aratás, cséplés, kukoricatörés, disznóvágás és a már csak emléke-
zetben élő nyomtatás, kendermegmunkálás voltak. 
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A címszó és felépítése

Minden szónak félkövér betűkkel szedett köznyelvi alakváltoza ta 
szerepel címszóként. Ha a címszó tájszó és a köznyelvben nem 
ismeretes, akkor maga a tájszó szerepel köznyelviesített formában 
címszóként. Utána következik –  ha van –  a tájnyelvi változata 
fonetikus átírásban, dőlt betűsen, majd a szófaji megjelölés rövi-
dített alakja.  Ezt követi a szó jelentése, illetve jelentésváltozatai. 
A többjelentésű szavaknál az egyes jelentéseket számoztam. A je-
lentésen belüli jelentésárnyalatokat félkövérszedésű kisbetűkkel 
különítettem el. Az egyes jelentések után olyan példamondatok 
(néha szövegek vagy szövegrészek) következnek kurzív szedés-
sel, amelyek a szó jelentését, illetve használatát mutatják be. A 
szólásokat, a közmondásokat és a szóval kapcsolatos néprajzi 
tudnivalókat a megfelelő jelentésváltozat alá soroltam be. Ha 
a jelentés-hovatartozás nem egészen világos, akkor a jelentések 
felsorolása után következnek. Itt következnek a leggyakoribb 
igekötős előfordulások, szóösszetételek és összevetések is.

 Néprajzi tárgyak esetében már sokszor a tárgy meghatározása, 
leírása is magában foglalja a néprajzi vonatkozások egy részét. 
Némelykor azonban szükségesnek láttam bővebb, részletesebb 
magyarázattal is szolgálni. 

Az azonos alakú, de különböző jelentésű szavak, vagyis a ho-
monimák indexszámmal külön címszó alá kerülnek: pl. csapás1 
jelentése: ütés, verés; baj, megpróbáltatás és csapás2, jelentése: 
kitaposott út. Az utalásra → jel fi gyelmeztet. 

A szófaji minősítés

A címszót minden esetben rövidített alakú szófaji minősítés 
köve ti. Több szófajú szavak esetében a címszó értelmezése és 
szemléltetése annyi egységre oszlik, ahányféle szófajhoz tartozik 
a címszó. Ha a jelentések száma miatt szükségessé vált, akkor a 
szófaji egységeket római sorszámok beiktatásával különítettem el.

AZ ANYAG ELR ENDEZÉSE ■
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Ha a fn és mn, illetve mn és fn szófajú címszónak csak egy 
jelentése van, az egyszerűség kedvéért ezt összevontan értelmez-
tem, pl. lógós.

Rövidítések és jelmagyarázatok

á. é. átvitt értelemben
é.  értsd
egysz egyes szám
fn  főnév
gyerm gyermeknyelvben
hsz határozószó
i ige
ik igekötős előfordulásai
K.  közmondás
mn melléknév
msz módosító szó
Nb. népballada
Nd. népdal
Nr.  vonatkozások; néprajzi, 
 művelődéstörténeti kiegészítő 
 magyarázatok
nu névutó
ö. gyakoribb összetételei
pl. például
stb. és a többi
sz személy
Sz. szólás
Szh.  szóláshasonlat
szk    szókapcsolat
Tk. találós kérdés
sznm személyes névmás
tbsz többes szám
ún. úgynevezett
v. vagy
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vhogyan valahogyan
vhol valahol
vhonnan valahonnan
vhova valahova
vki valaki
vkibe valakibe
vkire valakire
vmely valamely
vmennyit valamennyit
vmi valami
vmiből valamiből
vmilyen valamilyen
vminek valaminek
vmit valamit
vö. vesd össze
… kihagyott részre utal
~ az előtte álló szó alakváltozata
☐ nem összetartozó 
 példamondatok elkülönítésére
¯ az a és e betű fölött az a és e 
 hosszúságát jelöli
(  ) kiegészítő értelmezések, 
 magyarázatok 
→            utalás



■  ■■■  

■■■  
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abáló fn: 1. az abálásra szolgáló víz, abavíz, 
abalé. Mingyá rakják bele az abálóba, az   aba-
vízbe. ☐ Tedd az abálóba! 2. az abálásra szolgá-
ló víz a benne fövő belsőségekkel együtt; aba. 
Hogy áll az abáló, kísz? Ö.: abálóvilla

abálódik i: forrva fő, puhul. Mikor az 
aba felfórt, akkor aszongyuk, hogy no mos má 
abálódik. ☐ Mikó osztán fő, abálódik, akkor 
az asszonyok, vagy tán még a böllér is valami 
villával, mivel megszurkájja, hogy nem víres-e. 
Akkor jó, ha a kibuggyanó lé nem víres. Ik: 
megabálódik

abálóvilla fn: kb. 50 cm hosszú, vasból  ko-
vácsolt, egyik végén kétágú villa, 8–10 cm-es 
fogakkal, a másik végén hasonló hosszúságban 
ellapítva, amellyel disznóvágáskor az abálódó 
részeket mozgatják, ellenőrzik, hogy meg-
főtt-e. Ha igen, akkor kiszedik a megfőtt, 
megabálódott részeket. 

abált szalonna, abát szalonna fn: puhára 
főzött húsos, friss szalonna. Mikor oszt meg 
van abálva, akkor kiveszik, tányírra teszik azt 
az abát szalonnát, megdarabójják (hosszá-
ban, keresztben bevagdossák), fokhagymával, 
sóval, piros paprikával jó vastagon behintik, 
oszt ha meg fagy, nagyon finom eledel.

abavilla → abálóvilla

SZÓTÁR ■

A, Á

aba fn: abálódó belsőségek. Mikó bontsák 
a disznót, akkó a kotlaházba van meleg víz, 
akkor abba hányják bele az abának valókat: 
tüdő, máj, fej, hájkerület, bélzsír, mijegymás, 
ezt híjják abának. ☐ Nízted az abát? ☐ Tedd 
az abába! → abalé, abaleves, abavilla, abavíz. 
Nr.: Disznóvágáskor a töltelékekbe (a hurkába 
és a svartliba) kerülő részeket: fej, máj, tüdő, 
nyelv, szív, lép, tokaszalonna, egyéb véres hús- 
és szalonnadarabok, hájkerület, bélzsír, bőr/
bőrke bő vízben lassú tűzön puhára főzik, 
megabálják. Ennek a kotlában fövő egyveleg-
nek a neve: aba. 

abajgat i: 1. (főleg állatot hajszolás közben) 
üt, ver. No oszt ez a nagy ustorral abajgatta űket, 
de oszt verte jám a bíres! 2. űz, hajt, haj szol, 
sürget. Csak úgy abajgatták felfele a kíví ket. 3. 
zaklat, háborgat, bosszant. Ne abajgass folyton!

abál i: a levágott disznó töltelékbe kerülő 
belső részeit puhára főzi, majd a kész hurkát, 
svartlit és egy-két darab tokaszalonnát is pu-
hára főz. A bélzsírt is abáni szokják. ☐ Kotlába 
abájják. Ik: megabál

abalé fn: az a forró lé, amelyben a levágott 
disznó belső részeit, majd a belőlük készült töl-
telékeket: hurkát, svartlit puhára főzik. Kását 
főztünk az abalébe, tőtött káposztát felöntöttük 
abalével…☐ Az abalevet külön öntsük.

abaleves fn: abaléből főzött leves. A régi 
öregek még főztek abalevest is. Felmelegítettík, 
mer az megalszik, az az aba, mint a kocsonya, 
és akkor szaggattak bele olyan zsírbul, lisztbül 
kevert gombócot.
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abavíz fn: abálásra felöntött víz. →abáló
ablak fn: fényt, levegőt bebocsátó nyílás 

a falban. Az ablakon adta ki a napszámját 
mindenkinek. ☐ Szedlár Andrija a pallás 
ablakábul nézte végig a jelenetet. ☐ Kicsiny 
ablakai a magasból úgy néznek le az utcai 
járókelőkre, mint óriás a törpére. ☐ Nem 
vót oan nagy ablak, kis ablak, oszt csakhogy 
kivilágítson.

ablakos kalács fn: lakodalomra sütött, 
sajátos fonatú, kör alakú lyukas kalács. Na 
azt is rettenetesen szeressük mink, az ablakos 
kalácsot. ☐ Az ablakos kalács, az vót a min-
den, az vót a leg főbb, vagy esetleg pékkif lit 
csinátak. → kulcsos kalács, lakodalmas kalács

abrak fn: szemes takarmány (zab, kuko-
rica) főleg ló táplálására. Hajnalba elkapták 
a lovak az abrakot, oszt lehetett fogni.

abrakol i: 1. a) állatot abrakkal ellát, etet. 
A heverő marhákat nem is abrakóták. b) állat 
abrakot eszik.  Abrakolnak a lovak. c) tréfás: 
ember eszik. Gyerük abrakóni! 2. (embert, ál-

latot) üt, ver. Nem az ustorral kell abrakolni, 
hanem a zsákbul! Ik: elabrakol, megabrakol

abrakos tarisznya fn: a ló fejére akaszt-
ható tarisznya, amelyből jászol v. láda híján 
akár befogva is megeheti a ló az abrakot.   Rö-
videbb az abrakos tarisznya, hogy elírje a 
fenekit a ló.

abrincs → abroncs 
abroncs, abrincs fn: 1. hordó, dézsa don-

gáit összetartó lapos fémszalag, pánt. Leszát 
(leesett) egy abrincs, osztán fojik a hordó. 2. 
Ritkán: ráf

abrosz fn: asztalterítő. Akkor arra rá-
tettek fehír abroszokat. ☐ Abrosz nékül igen 
kevís hejen szokott lenni nagyobb ítkezís.

acatoló → aszatoló
acél, acíl fn: 1. kovácsolható és főleg   edz-

hető vas. A török (Törökországból származó) 
kasza elismert acílkasza vót, úgyhogy azt 
maj nem megmagázta az arató ember. 2. 
tűz csiholására szolgáló acéldarab. Ēkírtem 
Trenka acílját, az oszt acíl vót. Nr.: A gyufa 
elterjedése előtti idők tűzgyújtási eszköze az 
acél, a kova és a tapló volt. Segítségükkel csi-
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holták a tüzet olyképpen, hogy a bal kezük-
kel tartott kovakőre taplót helyeztek, majd a 
jobb kezükkel szorított acélt a kovához pat-
tintották. A kipattanó szikra meggyújtotta 
a taplót, ezt aztán szalmacsóvába tették, és 
addig lóbálták, míg lángra nem lobbant. A 
pipára gyújtók az izzó taplót a pipába tömött 
dohányra tették, és úgy gyújtottak rá, a ci-
ga rettára gyújtóknak pedig elég volt csak a 
cigaretta végéhez tartani az izzó taplót, és 
máris füstölhettek. A tapló egyébként nem 
más, mint a taplógomba húsos, szíjas, főzés-
sel, szárítással, töréssel puhává, vattaszerűvé 
varázsolt anyaga.

acélos, acilas mn: 1. kemény, edzett. 2. 
gazdag sikértartalmú. Ojan acilas buza vót 
az a hazaji, hogy a mónárok is azt szerettík.

acíl → acél
acilas → acélos 
ács fn: tetőfedő mesterember. Nem kellett 

akkor ács! Ö: ácskapocs, ácsmester, ácsmunka
acsarkodik i: fenekedik, rossz indulattal, 

rossz szándékkal van vki iránt, irigykedik 
vkire. A gyerekik mindég acsarkonnak egy-
másra.

acsarog i: kutya fogát vicsorítva morog. 
Vigyázz erre a kutyára, nízd, hogy acsarog!

ácsingózik, ácsingódzik ~ ácsingózik i: 
vágyakozik vmire, sóvárog vmi után, nagyon 
kíván vmit. Hijába ácsingódzott, nem adtak 
neki semmit. ☐ Ez a szomszíd gyerek annyira 
ácsingózott, hogy muszáj vót neki egypár 
almát anni. Vö.: kácsingózik

acskó → zacskó
ácsmester fn: ács. Vót itt egy nagyon jó 

ácsmester, az osztán nem hasznát ácskapcsot.
ácsmunka fn: az ács szakmájába vágó 

mun ka. Asztalos vót, de belegyött abba az   ács -
munkába is.

ácsorog i: céltalanul v. vmire hosszasan 
várakozva álldogál. Kinn ácsorogtam a sarkon.

ad, ád i: 1. a) vmit odanyújt, elébe, kezébe 
tesz.  Kéztül adok. b)élelmez; ételt, italt fel-
szolgál. Add meg, fijam, add meg! Meg kell 
adni, fijam... Kosztot nem birok, édesapám 
adni. 2. Juttat. Az tíz dínár levonással adja. 
☐ Kis sógornak is adtam egyszer, de ű többet 
adott nekünk. ☐ Vedd meg, adok. ☐ Megyek 
Ádor sógorhó is, ű nem ád. 3. Termést hoz, 
vmennyit terem. Mennyit ád? 4. háziállat 
vmilyen terméket (pl. birka gyapjút, tehén 
tejet stb.) szolgáltat. Fejnék, fejnék, de a 
tehén nem adja a tejet. ☐ Kis sógor mint te-
hénszakértő körültapogatta, nehezen adja-e 
a tejet. 5. elad. Hogy adta a malacokat? ☐ 
Drágán adta? 6. kívánságot teljesít. El ne 
veszítsd a péterkédet, adok egy falatot. 7. ki-
házasít, férjhez ad. Könnyen beszíl, fírhe adta 
a jányát. Ik: átad, bead, elad, felad, hazaad, 
kiad, kölcsönad, lead, megad, ráad, túlad
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adi msz: add ide. Adi a lékrim!
adó fn: 1. az államnak fizetett illeték; 

köz  teher. Nem nagy az adó, ha van mibül ki-
fizetni. ☐ Aki egy hízót hizlal eladni, annak 
elíg nagy az adót kifizetni. ☐ Ez után az öt 
hold főd után fizetek kétszázharmincvala-
hány ezer dínár adót, az évi adóm. 2. egyházi 
illeték, egyházadó 

ág fn: 1. fának, fás növénynek törzséből 
kinőtt hajtása. Mogyorófaágat nagyon szeret-
nek ustornyélnek a kocsisok, mer az erős. 2. 
szerszámnak, eszköznek ágszerű nyúlványa. 
A kívehányó villának két ága van. 3. rokon-
sági vonal, leszármazás. Anyaji ágrul rokon. 
Sz.: Nagy ágbul való, kilencen aludtak egy 
ágyon. (Nincs mivel dicsekednie.)

ágas I. mn: ággal rendelkező. Az vót a 
szerencse, vót ott egy ágas, abba megakadt a 
vasvella. II. fn: kivágott fiatalabb fatörzs, 
amelyen meghagyták az ágak csonkjait leg-
inkább a tejesköcsögök számára, illetve ilyen 
céllal földbe ásott faoszlop. Sz.: Régebben, 
ahol nem volt fejős a tehén, szokták mon-
dogatni a tejet kérő gyerekeknek: Hunnan 
adjak, tán meg fejjem az ágast? ☐ Várjá, maj 
meg fejjük az ágast!

ágaskodik i: 1. lábujjhegyre állva kapasz-
kodik, hogy vmit elérjen v. jobban lásson. 
Ha kicsi vagy, ágaskodj! 2. ló két hátulsó 
lábára áll. A motoros alatta feküdt, a ló meg 
csak ágaskodott.

ágazat fn: atyafiság, felmenő rokonság. 
Az egísz ágazatom nazarénus vót.

ágenda, ágyenda fn: konfirmálásra elő-
készítő hitoktatás. Ágyendára jár. 

ágendázik, ágyendázik i: hittani isme-
reteiről a gyülekezet színe előtt számot ad, 
hogy az úrvacsorával élő egyháztagok sorába 
léphessen; konfirmál. Májusba ágyen dá-
zunk. ☐ Az ágyendázó jányok fehírbe, fehír 
ruhába vannak.

aggat i: 1. útba van, lábatlankodik, aka-
dályoz, zavar. A gyári salló nem felelt meg, 
annak vót oromja, oszt az aggatott. ☐ Csak 
aggatott egyik a másikának. 2. vmire ráakaszt. 
Kiaggattam a ruhákat, hogy szellőzzenek. 

agrárföld, agrárfőd fn: az 1946-ban vég-
rehajtott földreform során adományozott 
föld. Egy rendes, nem agrárfődet is akkor 
adtak el. 

ágy fn: 1. Fekvőhely. Mi aludtunk a ket-
tős ágyon, Rozi pedig feküdt az ágy véginé, 
a sezlonyon. ☐ Ezelőtt mikor felvetettík az 
ágyat, akkó nem így vót az ágy, hogy ics csak 
beletapogatva, hogy ne is látsszon. 2. ágyne-
mű. Lehúzta az ágyat. 3. ágyás. Míg az egyik 
ágyat fordították, a másikat nyomtatták. ☐ 
Mikor megázott, kiszedtík a kenderágyat.

agyal i: agyba-főbe ver. Agyalta ám a 
lovát Szemesi! ☐ Keríkgyártó tanító agyalt 
ám bennünket, meg Gara is! Ik: megagyal

agyar fn: emlősállatnak feltűnően meg-
növekedett szemfoga mint táplálékszerző 
eszköz és támadó-védekező fegyver. Agyaras 
vót a kan, úgyhogy kihasította az embert az 
agyarával. ☐ Még ha éves nincsen, akkor hát 
el lehet fogóval venni az agyarát.

ágyas I. mn: bizonyos számú ággyal   ren-
delkező. Kétágyas szobák. II. fn: nem tör-
vé nyes feleség, szerető. Nem vagy te felesíge 
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Misának, csak ágyassa. Ö: ágyastárs; gyerek-
ágyas

ágyás fn: 1. kertben virágok, vetemények 
ter mesztésére elkülönített terület. Elíg  szíp 
ágyás fokhagymám vót itt a kertbe. 2. nyom-
tatásra előkészített gabona. Az ágyást a   lo -
vakkal addig járatták, míg csak egy kis szal-
mát nem vertek fel. 3. a kenderáztatóban ázó 
kender rakása. Rengeteg kender vót, úgy értve, 
hogy sok. Két-három öl hosszú ágyások vótak.

ágyaz i: 1. ágyat lefekvésre előkészít. 
Ágyazz, mama, fekünni akarok! 2. gabonát 
nyomtatásra előkészít. Csak akkor ágyaztak, 
amikor tisztább idő ígírkezett. 3. kenderszá-
lat, szöszt v. kócot fonásra előkészít. A kócot 
is megágyaztuk. Meg kellett ágyazni, hogy 
minél jobban szálára legyen, akkor könnyebb 
fonni. Ik: beágyaz, megágyaz

ágyazás fn: az ágyaz igével kifejezett  cse -
lekvés

ágyék, ágyík fn: az emberi testnek a comb 
hajlatai közé eső és a hastól lefelé terjedő tá-
jéka. Ágyíkon rúgom, csak győjjön közelembe!

ágyenda → ágenda
ágyendázik → ágendázik
ágyík → ágyék
agyonszúr i: késsel v. más hegyes eszköz-

zel szúrva megöl. A disznót agyonszúrták, 
szalmával megperkeltík, hun kiígett, hun 
hogy sikerült. 

ahogy hsz: 1. amint, amilyen módon.   A 
hor dóbul, ahogy gyön ki az a hab …☐ Az a 
szán kó, ahogy mentünk, hátújja vágódott hun 
ēre, hun āra. ☐ Ahogy az elverte az ök röket … 
2. amikor, amint, mihelyt. Ahogy összeadtuk 

azt a, egy embernek mi jár, még két méter va-
lamennyi kimaradt. ☐ Ahogy a belet kivesszük, 
ezt az asszonyok beviszik, és megpucójják.

ahol, ahun hsz: a mellékmondatban meg-
je lölt helyen. Bekopogtunk, ahun tudtuk, 
hogy legín van. ☐ Oszt aludtunk ott, ahun 
összeestünk. ☐ Ahun talátak nípeket, gye-
rünk csak kocsira. ☐ Ballagtunk kifele, ahun 
van a parcella, ahun megkezdjük a munkát.

ahun → ahol
ajál → ajánl
ajálkozik → ajánlkozik
ajálkozó → ajánlkozó 
ajánl, ajál i: vmit használatra, megvétel-

re, alkalmazásra stb. kínál, javasol. Létaji itt 
aját, huszonötír. Ik: beajál, felajál, megajál, 
ráajál

ajánlkozik, ajálkozik i: késznek nyilatko-
zik vminek az elvégzésére. Ki ajálkozik rá, 
hogy a nyakába kösse. Ik: felajálkozik

ajánlkozó, ajálkozó mn: aki ajánlkozik. 
Vóna is itt má ajálkozó, de hát nem nagyon 
bizalmas (megbízható).

ájer fn: levegő, légáramlás. Lehet, hogy az 
ájer, szóval a levegő hozhatta Simon úrtul. 

ajj → alj
ajja → alja
ajjaz → aljaz
ajtó fn: épületnek, bútornak nyílászáró 

szer kezete. Még megnéztem a gyerek után, 
hogy jó csukta-je be az ajtót. ☐ Ha mingyá 
azt az ajtót nyitják, akkor elhajtották vóna a 
disznókat. ☐ Aszonta, ű maj keresztű teszi a 
vackot az istáló ajtóba, hogy ne birják a lova-
kat kivezetni. ☐ Ott vót nekünk bent kúcsos 
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fészer. Úgyhogy ezen bement, két ajtaja vót, 
amazon meg kiment. ☐ Bezártuk az ajtót.

 akác, ákác fn: igen gyakori fafajta (Ro bi-
nia pseudoacacia). Ákácfa. Mink úgy híjjuk, 
hogy nem akác, hanem ákácfa.

akácfa, ákácfa fn: Az akácok közé tarto-
zó fa. Régen, amikor még nem ez a traktor 
dógozott, hanem kocsikkal, ugyi, abbú csiná-
ták a … ákácfákbul a kocsit. ☐ Besűrítve 
ákácfával az az egy-két kodrátos terület. ☐ 
Erdősített legelő ákácfákkal, közte meg fű.

akácméz, ákácmíz fn: az akác virágjából 
gyűjtött méz. Az ákácmíz meg még nem 
vót pergetve. ☐ Azelőtt hát ákácmíz vót az 
rendesen, mer mink csak ákácfát ismertünk. 

akol fn 1. a disznóól előtt körülkerített, 
födetlen kifutó. Ez az akol jobban azír is 
van, hogy amejik disznó úgy rákap, az kint 
vígzi a dógát, oszt akkó csak könnyebb onnan 
kipucolni, mint bentrül. ☐ Itt kapott enni, 
mer az óljának nem vót akolja. ☐ Az kinek 
az akla? 2. rudakból, szálfákból körülzárt, 
szellős, fedetlen udvarrész az állatok nyári 
tartózkodására. A heverőmarhák ott vótak az 
akolba. ☐ Szilágyi Lajosnak vót ojan akolja.

alacsony mn: függőleges irányban a szo-
kottnál kisebb méretű; a magas ellentéte. A 
ház alacson vót.

áldomás fn: sikeres vállalkozást, szer-
ződés- v. vásárkötést ünneplő pohárürítés, 
iszo gatás. No, gyertek, maj megisszuk az ál-
domást! ☐ Tudtam, hogy nem lesz szerencse, 
nem ittunk rá áldomást. ☐ Igyuk meg az 
áldomást, oszt lesz hozzá szerencse. Nr.: 1. 
Az áldomást rendesen az fizeti, aki a pízt 
kapja, vagyis az eladó. De fizethetik közösen 
is a vevővel, és ez az alkuban is szóba kerül: 
az áldomás közös. Az üzletre egyébként   in-
ni kell, mert különben nem lesz szerencse 
a vásárhó, ha nem isznak rá áldomást. 2. 
Áldomást fizet a munkáltató is a megálla-
podás, a szerződéskötés során. 3. Áldomást 
fizet az újszülöttnek (főleg fiúgyermeknek) 
örvendő apa is.

alj, ajj fn: 1. alom, aljszalma. Sorba min-
den dologra: tuskót szedni, libát őrözni, ajjat 
bekíszíteni, vizet bekíszíteni…☐ Néha kien-
gedjük, még az ajját rendezzük, az udvarra. 
☐ Ippen az ajjat hántam ki, mikor gyött a 
kisbíró. 2. a termés silánya. Hozz le abbul az 
ajkukoricábul, maj morzsolunk. 3. vminek 
(asztagnak, kazalnak, kocsinak stb.) a fene-
ke. Az ajbul vót még egypár kíve. 4. vminek 
a lentibb, az alacsonyabb része, fekvése. Itt 
építkeztek a vőgyajba, mivel úgy vótak vele, 
hogy a hegyen nem tudnak vizet találni. 5. 
szoknya. Valaki elgyött oda, hogy varatok egy 
blúzt meg egy ajjat. Az má egy kicsit urasítot-
ta, hogy nem szoknyát mond, hanem ajjat. Ö.: 
derékajj, hónajj, kapuajj, vőgyajj
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alja, ajja fn: 1. vminek (falnak, ruhának, 
edénynek stb.) az alsó része. Nem meszelem 
az egisszet, csak elhúzom az ajját. ☐ A fal 
ajja mind leomlott. ☐ Belekötötték ennek az 
ingnek az ajját a pendelbe. ☐ Ojan hosszú 
szoknyát hordtak, hogy még vartunk az ajjára 
ezt a koptatót. 2. vmi alatt levő. Szereti a 
magas feje ajját. 3. vmi alatt levő terület. A 
dijófa ajja tele van minden reggelre. ☐ Egy 
marikverő meg a nag ygerebjével húzta a 
kaparík ajját össze. 4. vminek a végében levő 
terület. A kert ajjába szoktuk vetni a zőccsíget. 
5. üledék. Megavasodott a zsír ajja. ☐ Jó kis 
pogácsát sütöttem a tepertő ajjával. 6. silány, 
értéktelen maradék. Kiválogatták mán, nem 
maradt csak az ajja. 7. vminek (az embernek 
is) a hitványa. Az emberek ajjának nízem. 
Km.: Sok beszídnek sok az ajja. ☐ Ajja van 
az ijen beszídnek. Ö.: hasajja, tyúkajja

aljaz, ajjaz i: almot készít a jószág alá, 
almot cserél a jószág alatt; almoz. Misa 
bátyám? – Kint van az istállóba, ajjaz. Ik: 
kiajjaz, megajjaz

aljfa, ajfa fn: a járom része
alkazlas fn: az a cséplőmunkás, aki a fő-

kazlassal egyetemben állandóan a szalmán 
dolgozik, a szalmakazal kialakításában   se-
géd kezik. Két szalmakazlas vót, egy vice, 
alkazlas, meg egy főkazlas. Ezek nem gyöttek 
soha kívíre. Vö.: segédkazlas, vicekazlas

áll, ál i: 1. nem mozdul helyéről. Ugye a 
jányok, a marékverők hát külömátak, meg 
vót, amejik (kaszás): gyere ide, ide ájj mel-
lém. Szh.: Ál, mint bornyú az új kapu előtt. 
2. nem dől el. Ál a baba, ál. 3. elmozdítható 

tárgy egy helyben nyugszik. Amikor elázott 
is (a szűr), leálította, úgy át, minthogyha az 
emberen rajta vóna, az úgy át. 4. a) tétlenül 
ácsorog, vesztegel, várakozik, tartózko-
dik. Akkó má ketten átunk a zsákná, vót 
segítsígem. ☐ Ott át a tarisznyába egy darab 
szalonna mindig, hogy netán, ha nem lesz 
elíg. b) pénz be van fektetve. Csak benne ál 
a sok píz! 5. gép nem működik. Ál az óra. 
6. a) a folyamat vhol tart. Mikor má ott ált, 
hogy na, két mázsálás le lesz, akkor… b) 
vmilyen állapotban, helyzetben van. Elmísz 
Kapusihó, ott lehet megtudni , hogy hogy ál 
a banda. 7. a lehetőség megvalósulása mú-
lik rajta. Rajtad is ál, ha segítsz. 8. vkihez, 
vmihez, vki, vmi mellé áll. Nagy szalma, 
sűrű, jó gabona: – Ájjunk tán a részhő! 9. vmi 
érvényes, érvényben van. Akkor ál az alku? 
10. illik rá. Jó ál neki. 11. nem tud hallgatni, 
titkot tartani. Nem ál meg benne a szó. 12. 
vminek a költségét viseli, vállalja. Ha har-
mados vót a marikverő, akkor a marikverő 
áta a maga kosztját. 13. vmely állapotban 
marad; tűr, elvisel, kibír. Nem ájja a hide-
get. ☐ Szó nékül áta a veríst. Szh.: Ál, mint 
Bakná a kocsi. (A munka nem halad előre.) 
Ik: átál, beál, beleál, elál, felál, féreál, kiál, 
különál, leál, megál, nekiál, összeál

állás, álás fn: 1. veszteglés. 2. pihenés. 
3. hivatal. Alig várta, hogy megkapja ezt 
az álást. ☐ Apád álásba van, szógál . 4. 
különféle állványzat. a) kőművesállvány. 
Felálították reggel az álást, mer álás nekül 
má nem birták csináni. b) asztagállás. Há-
rom álásba hordtunk. ☐ Ájjon maga oda az 



■ Pénovátz Antal ■ 336 ■ Pacsér ■■■  

■■■  

álásba, próbája meg, hogy mijen ottan! ☐ 
Szedjé le egypár sort az álásbul! c) elevátor-
állás. Mikor megindult a csíplís, az elevátor 
alatt nígysarkos álást raktunk. ☐ Először 
álást raknak a szalmások. 5. termet, testtar-
tás. Mijen jó álása van ennek a jánnak. Ö: 
áláskaró; csordaálás, kanászálás

álláskaró, áláskaró fn: az állást tartó, al-
kotó rúd, gerenda. Hozzátok az áláskarókat! 
☐ Az asztagmester két áláskarót szúrt a szílső 
kívík kötele alá.

álló, áló fn: állóka, járóka; csonka gúla 
alakú, fölül kisebb karikában záródó, ke-
rekeken guruló, négyágú faszerkezet járni 
tanuló kisgyerekek számára. Ennek a kis 
Drágity gyereknek kérték el az Izu álóját.

állós, álós mn: tartós. (Az előtét) egy kicsit 
nehezebb feltenni, de álósabb.

alom fn: a jószág alá szórt szalma; alj. 
Mondták tán azt is, hogy vigyé alájuk almot, 
de inkább ajjat vót az.

alszik i: az alvás állapotában van. Sok 
íc ca kát nem aludtam, mer hajtani kelletett a 
lovakat.

által, átal nu: átellenben. Kiráj Zsófi néni 
meg átal lakott ennek az üres portának. ☐ Itt 
lakott akkor nekem átal ez a Trenka koma. 

amaz nm: mn-i használatban ragtalan 
alakjával a köznyelvben szokásos mutató 
névmás ragos alakját helyettesíti. Átkeltek 
amaz felire. ☐ Amaz vígirül is líptünk any-
nyit. ☐ Ez a víge, ēre, a falu fele ki vót tég-
lázva, de amaz víge mán nem vót, se a másik 
ódala. ☐ Ott, amaz házná, a Csorda közbe 
is nagyon jó vizünk vót.

ángy fn: a fiútestvér, illetve a nagybácsi 
felesége (megszólításként is használatos). 
Na győjjön, Örzse ángya, maj megmutatom 
a kertet. 

ángyi fn: ángy. Nem vagyok éhes, mer 
ángyijékná ettem. 

ángyika fn: az ángyi becézőbb, kedves-
kedőbb alakja. Ángyika ki szokta a hajun-
kat sütni, mikor szerepeltünk. ☐ Ángyika 
frickaplit sütött. 

ánslag → ánslóg
ánslagos → ánslógos
ánslagoz → ánslógoz
ánslóg fn: kén
ánslógos, ánslagos mn: kénes ízű. Ne igyá 

belüle, mos lett kínegezve, még ánslagos!
ánslógoz, ánslagoz i: kénez, kénnel ke-

zel; boroshordót kénlappal kiéget. Vettem 
kéneget, maj ánslagozunk. ☐ Ánslagozzuk 
a hordókat.

anya fn: a gyereke(ke)t világrahozó szülő. 
Az anyám hozta szakajtóba. Ö: családanya, 
dédanya, édesanya, keresztanya, örömanya 

apa fn: a gyereke(ke)t nemző férfi. Akkor 
vette meg apám ezt a házat. Ö: családapa, 
dédapa, édesapa, keresztapa, örömapa 

ár1 fn: ellenérték. Aminek az árát Juci 
megkéri, az nem rí vissza. ☐ Jó keresett, pe-
dig nem szokta az árakat úgy feldobni, oan 
rendessen dógozott. 

ár2 fn: áramló víztömeg. Vitte az ár a szé-
nát, de még ólakat is vitt, mer amikor feltípi a 
gátat, akkor mán nem lehet elibe álni, akkor 
má mindent seper, visz. 



■■■ Pacséri szótár ■ 337 ■

■■■  

ár3 fn: szúró, lyukasztó szerszám. Vót 
szegezőár meg tűzőár meg mindenféle kisebb, 
víknyabb, vastagabb ár. ☐ A talpallásnak 
igenyes, kis, víkony ár kellett, hogy lehessen 
rántani a fonalat. A sarkot vastag, háromsar-
kos árral vartuk. Azt híttuk saroktűző árnak.

ár4 fn: 100 m2. A hektárnak van ára, de 
mink csak katasztrális holdba beszílünk, 
annak az izéje a nígyzetöl.

arasz fn: az egymás felé oldalra kinyúj-
tott hüvelykujjak és kisujjak közötti távolság 
mint hosszmérték. Akinek nagyobb keze vót, 
annak az arassza is nagyobb vót. 

arat i: érett gabonát kaszával levág. Enné 
a Martony Jánosná arattunk avval a két 
Vitmannyal. ☐ Tizennyóc nap azon a fóró 
nyáron, ott arattam. Ik: learat

aratás fn: az arat igével kifejezett cse-
lekvés. Vót itt egy gazda, a szomszédunk 
vót, az megszólított, hogy van aratásod. ☐ 
Illés-napon végeztük el az aratást, pinteken.

arató I. mn: aki, ami arat. II. fn: az aratást 
végző személy. Vótunk tizennyóc aratók. ☐ Ű 
bíres vót, oszt nem vót még arató. ☐ Ame jik 
ojan gazda vót, annak má, mire begyöttek a 
tavaszi napszámok, annak má vót aratója. ☐ 

Egy hét, kettő kapálás, egy-két nap ganéhordás, 
de arra is már az aratók lettek megszólítva. ☐ 
Részes arató.

árenda fn: haszonbérlet. A szomszídba 
vót egy szálás. Ott ezek a Káplár Kis Sán-
do rék vótak a bérlők: azt a szálást kivettík 
árendába, oszt hát ott gazdákodtak. ☐ Negy-
venhárom ősszin száz pengő vót egy holdnak 
az árendája. ☐ Azt a szálást kivettík, azt a 
tizenyóc-húsz lánc fődet árendába.

árendál i: földet, illetve földet szállással 
együtt bérel. Ivanyos Julcsátul is árendátam 
egy holdat. 

árendás I. mn: árendáért tartott vagy 
árendáért bérelt. Három hold árendás fő-
dem vót. II. fn: 1. az, aki árendáért bérel, 
művel. Vót ojan árendás, aki a kocsma előtt 
vót reggeltül estig. Az ijent a gazda az első 
osz tozkodásná menesztette. 2. árendáért 
bérelt föld. Vót neki az a három-nígy hold 
árendás is.

árnyék, árnyík fn: a fény útjába kerülő 
személynek, tárgynak a vetülete. Sz.: Nem 
ijed meg a saját árnyíkátul.

árnyík → árnyék
árok fn: hosszan elnyúló mélyedés. Budá-

kolta ezt a vízvezetíket, mán a vízvezetík 
árkát. Ö: árokpart

árpa fn: 1. a legkorábban érő gabonafé-
le. Gejszler gépje az árpát nem birta, nem 
győzte el a kanál, annyira gyött az árpa. 2. 
a szemhéjon keletkező, árpaszem nagyságú 
daganatos gyulladás. Árpa nyő a szemeden. 

arra, āra hsz: abba az irányba. A hátújja 
vetődött hun ēre, hun āra. 
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ártány fn: herélt kan
árul i: elad, megvételre kínál. Örzse néni 

szokott vajat is árúni. 
ás i: földet forgat, ásóval dolgozik. Az én 

időmbe a vőgyes kertet háromnapi napszámí 
egy kodrátot, a fenti kertet egynapi napszámí 
egy kodrátot ástak fel. A vőgyes fődet nagyon 
nehéz vót ásni. Ott még rugót is szoktunk 
hasznáni. Ik: aláás, beás, elás, felás, kiás, 
körülás, leás, megás

ásás fn: partba bevágott átjáró. Ott gyöt-
tünk az ásásba.

ásat i: ásást végeztet. Napszámossal ásatta 
fel a kertet.

ásatú mn: Herefőd, gyepfőd, az nehezebb 
ásatú.

ásó I. mn: az, aki ás. II. fn: ásásra gyár-
tott szerszám. Ha rugóval ás, akkor lejjebb 
mín az ásó. 

aszal i: (gyümölcsöt) szárít. A kemencébe 
szárítottunk is. Almát aszaltunk, szilvát. 
A ringlószilva csuda finom aszalva. Olyan, 
mint a füge. ☐ Egy ember, Gelejinek hítták, 
még az epret is aszalta. Ik: megaszal

aszatoló, acatoló fn: aszat, konkoly stb. 
irtására, kiszúrására szolgáló kéziszerszám. 
Ez vót az ű izéje, hogy ezt a gazt kiszúrta ev-
vel az acatolóval vagy irtóval. Vö.: irtó. Nr.: 
Mivel az aszat elnyomta a fiatal gabonát, 
ezáltal csökkentette a hozamot, aratáskor 
pedig szúrós levelével akadályozta a marok-
szedők munkáját, ezért tavasszal, amikor 
még alig 10–15 cm-es volt a vetés, acatolóval 
kiszúrták. Az acatoló (mondták irtónak is) 
egy 100–120 cm-es hosszú vékony rúd volt, 

amelynek a végére V alakú vagy egyenes, 
esetleg kifliszerűen ívelő kovácsoltvasból ké-
szült köpűs szúró/vágóél/penge volt erősítve

asszony fn: 1. férjes, özvegy v. elvált nő. 
Egy oan asszont talát elvenni, hogy teli vót 
mindenne. ☐ Még inget is abbul vartak az 
asszonyok, abbul a vászonbul. 2. Feleség. 
Mondom osztán az asszonnak. ☐ Lehet, 
hogy nekem is kéne, maj megbeszílem az 
asszonnya. Sz.: Asszon hajt, eső lesz.

asztag fn: gabonakévékből rakott hatal-
mas, házra emlékeztető halom. Hát raktam 
én asztagot ugyi. Hát van annak fortíjja, 
hogy meddig, vagy hogy. ☐ Fembak Károjná 
is ojan hatalmas asztagok vótak, hogy…☐ 
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Hordtuk össze a kereszteket nagy asztagokba. 
Ö: asztagmester

asztagmester fn: asztagrakáshoz értő, 
azt végző (rendszerint korosabb) férfi. (A 
kocsi) odaát, ahun ki vót jelölve az asztagnak 
a hele. Ott má ott vót az asztagmester, egy 
korossabb bácsi, aki, ameddig birta magát, 
addig nem adta át a családnak, a fijának 
az asztagrakást, addig ű csináta azt mindig.

asztal fn: étkezésre használt bútordarab. 
No oszt akkor kint reggelizünk az asztalná.

átajjába → átaljában 
átajjás → átaljás
 átal → által 
átaljában, átajjába hsz: átalányban, egy 

előre megállapodott összegért. Még kertásás 
is vót átajjába. ☐ Ami csak munka előadja 
magát, mindent lehetett átajjába csináni. 
☐ Törni vagy tizedin törtük, vagy pedig 
átajjába.

átaljás, átajjás I. mn: átalányban, azaz 
egy előre megállapodott összegért végzett 
munka. A nagyobb dolog nekünk átajjás 
vót. ☐ Az aratás, cséplés nekünk, részesek-
nek átajjás vót. II. fn: átalányban dolgo-

zó személy. Az átajjás az ojan, aki hogy 
nem napszámba, hanem úgy megegyeztek 
átajjába, hogy ezt a dógot ennyijí meg ennyijí 
megcsinája.

átesik i: 1. vmilyen akadálynak a túlolda-
lára esik. 2. bajon, nehézségen túljut. Szh.: 
Ezen is átestünk, mint Madocsaji a talicskán. 
Vö.: talicska

atilla fn: az első világháború előtt szol-
gált huszárok díszes, zsinóros, csípőn alul 
érő, testhez simuló kabátja. Apám huszár 
volt, és hazahozta a piros dísznadrág ját, meg 
hazahozott még két sötétkík atillát is. 

avas mn: hosszú állásban megromlott, 
megsárgult, kellemetlen ízű és szagú (zsír-
tartalmú anyag). Hogy mit ettünk? Reggel 
hozott ki egy kis jó avas szalonnát, sületlen 
kenyeret. ☐ A szalonna is jó avas.

áztat i: hosszabb ideig vízben tart. Mikor 
má kívíbe vót (a kender), aztán lehetett áz-
tatni. Ik: beáztat, eláztat, leáztat

áztatás fn: az áztat igével végzett cse-
lekvés. Ha meleg idő vót, akkor kevesebb 
idő kellett az áztatáshó, hogy megázzon az 
a kenderkóró.
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B

bab fn: növény (Phaseolus vulgaris).  Csí-
peltük a babot. De iparkodni kellett, hogy  ne-
hogy megázzon, mer az nem jó a babnak. ☐ 
Nem ottand egy vaslábas, osztan ott egy kis 
babot rottyantunk. ☐ Ha jó a szél, akkor ojan 
szépen kiviszi a szemetet, hogy később tisztíta-
ni se nagyon kell a babot.

baba fn: 1. játékszer, játékbaba. 2. csecse-
mő. 3. kenderszálak összesodort, összefont 
csomója; a (gyalog)rokka fájára felkötött 
ken derkóc csomója. A szálakat így lerakták 
sorba, akkor, mikor ijen magos vót, akkor így 
össze tekertík, az vót egy baba. ☐ Akkor a kó-
cot babába beizélték, szóval kiszaggatták, és 
akkor rá lett kötve arra a rúdra. Vö.: gugyela

bába fn: szülésznő. Mikor Julcsa néni el-
öregedett, akkor Ilona lett a kössígi bába. Sz.: 
Ennek is a bába mosta meg a kezit utójjára.

bábaasszony fn: bába. Eriggy, hídd a 
bábaasszonyt! ☐ Ennek is nemsokára a bába-
asszonyra lesz szüksíge. Nr.: Kb. az 1940-es 

évekig a bábaasszony egy hétig kijárt a kisba-
bát fürdetni és a kisbaba holmiját kimosni. 
Az 1960-as évek óta a pacséri nők leginkább 
a szomszédos Bácskossuthfalva szülőottho-
nában v. a valamivel távolabbra levő Topolya, 
illetve Szabadka megfelelő intézményeiben 
kénytelenek szülni, mivel helyben nincs szü-
lőotthon, a bábaasszonyi intézményt pedig 
az állam megszűntette. 

baggadozik i: 1. ügyetlenül, kellő hozzá-
értés nélkül teszi. Annak is van sora. Azt, ha 
nem tudja, akkó csak baggadozik. 2. akadozva 
olvas; nyögve, nehézkesen beszél el vmit. Ne 
bag gadozzál, hanem olvass! ☐ Mit hallgatod, 
csak baggadozik?

bájszli → bászli 
bájszliskodik → bászliskodik 
bakter fn: éjjeli őr. A bakter a majorba, 

a csősz, az pedig a határba őrködött. ☐ A 
bakternak dudája vót, annak minden órába 
kellett fújni. 

bál fn: táncmulatság. Mikor én bálba ké-
szültem, hogy nagyon szép legyek…☐ Hát azok 
(a legények) itthon maradtak a bálra, ugyi.

ballag i: lassan, kényelmesen lépegetve 
halad. Körülbelül egy negyed, fél órát bal-
lagtunk kifele. 

banda fn: együtt, egy vállalkozásban  dol -
gozó szerződött munkások csoportja. A 
Maj lát Lajcsinak az apja is ott vót a mi ban-
dánkba. ☐ Kilenc kasza vót egy bandába. ☐ 
Van-i még híja a bandának? Ö.: bandagazda; 
aratóbanda, cséplőbanda

bandagazda fn: a bandában dolgozók 
elöljárója, vállalkozója. Vót ott egy híres 
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nagyjány, valami Piroska, de első marikverő, 
a bandagazdának vót a marikverője. ☐ A 
bandagazda: – Emberek, rá lehet gyútani! 

bangét fn: 1. száradás céljából ritkásan 
összerakott vályograkás. Lehet bangétba 
rakni! ☐ Ebbe a bangétba is lesz vagy ötszáz 
darab. 2. halom, rakás, csomó. A répa nagy, 
mintegy kétszáz méter hosszi és három méter 
magos bangétokba vót felhalmozva. 

banya fn: banyakemence. Minekünk még 
mindig megvan a banya. ☐ Akkor meg télen, 
hát banya vót úgy egyik, mint a másik szobá-
ban, de az elsőbe laktunk.

banyakemence fn: kemence. Akkor persze 
még banyakemencébe sütöttünk. Vö.: kemence

barázda, borozda fn: az ekevas vágta 
hosszú, árokszerű mélyedés a szántóföldben. 
Szíp igenyes borozdát húzott. ☐ Minden 
harmadik borozdára vetettík a kukoricát. 
Ö.: közípborozda

barázdál, borozdol i: szántáskor az első 
barázdát húzza. Ha megkezdi a szántást, az 
első ekecsikarást csinája, azt borozdolásnak 

nevezik. Borozdój meg, maj aztán én szántok. 
Vö.: megborozdol

barázdálás, borozdolás fn: szántáskor az 
első barázda meghúzása. Még az a bo roz-
do lás is! Hát megborozdoltam, de még azír 
mindég vót egy kis különbsíg. 

baromfi  fn: kacsa, liba, tyúk együtt; apró-
jószág, házi szárnyas. Sok azír szedegette ezt 
a kalászokat, mer evvel tartotta el a baromfi t.

bászli, bájszli I. mn: hallgatag, csendes, 
maf la, bamba, málé. Kijé ez a bájszli kölök? 
II. fn: ilyen személy, rendszerint fiú. A nagy 
bájszlija!

bászliskodik, bájszliskodik i: ügyetlenke-
dik, bambáskodik. Ne bájszliskodj, rendessen 
csináld! 

batramoskodik i: 1. sötétben jár, botorkál. 
Nem batramoskodok én ebbe a setítbe. ☐ Ilyen 
este nem szeretek én má batramoskodni, nem 
látok. 2. ügyetlenkedik, láb alatt van. Mit 
batramoskodsz itt, mé nem csinálod a dógod?

beágyaz i: 1. ágyat bevet, rendbe tesz 2. 
a) gabonakévét nyomtatásra a szérűn lerak. 
Jó lesz iparkonni, ha má beágyaztunk! ☐ 
Három ember meg a hajtó egy jó óra alatt 
beágyazott. b) kócot, szöszt, kenderszálat 
fonásra előkészít. Kihuzgáták azt a kócot, 
hogy valamennyire igenyessen ájjon, és szípen 
beágyazták. c) kényes v. törékeny tárgyat, 
vmilyen védőanyagban elhelyez. A kocsin 
lévő szalmába beágyazták az edényeket, hogy 
ki ne dűljönek.

bebéklyóz, bebékjóz i: állat (ló, marha) 
lábára béklyót tesz. A lovakat kicsapták 
legelni, de be vótak békjózva.
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bebújik, bebú ~ bebúvik i: szűk, kényel-
metlen helyen átmegy; ilyen helyre rejtőzik. 
Ezek a rossz kölkek bebúkátak ottand. ☐ Te 
láttad, hogy ezek bebúttak a kerítésen? ☐ 
Ezek a gyerekik most má búkának ki, kezükbe 
a kalap megrakva szöllővē. 

bebujkál, bebúkál i: szűk résen ki-be, ide-
oda bujkál. Kutyakaparáson-i, víz fo já son-i, 
de bebúkátak.

befog i: 1. lovat felszerszámozva kocsi, 
eke, vetőgép stb. elé fog; ökröket járomba 
állít. Pontossan díre kinn vót, egy órájig evett, 
akkó fogták be, oszt ment szántani vagy aho-
va kellett annak a lónak menni. 2. disznót 
hizlalni kezd. Vót három-nígy süldője, oszt 
egyet kijáratott a koplalóra, a többit meg 
befogta hizlalni. 3. kacsát, libát tömni kezd. 
A libákat úgy egyszerre be szokták fogni, az 
eladásra szánt libákat. 4. anyag vagy tárgy 
a vele érintkező holmit befesti, bepiszkítja. 
Valami piros mind befogta a blúz újját.

befogasol i: kézzel vetett magot fogassal 
földbe juttat. A kendert befogasolták, boro-
nálták, oszt aztán kikelt. 

befűt i: 1. kemencében, kályhában tüzet 
rak, tüzel. Én reggel, ha öt-hat kíve szárat 
befűtök, akkor a mi szobánkba ingbe-gatyába 
lehet tanyázni. 2. fűtessel bemelegít. Minden-
ki nem tudott befűteni kenyír alá. ☐ Mikor 
fehír vot a kemence feneke, akkor be vot fűtve. 

behajt i: 1. jószágot akolba, ólba beterel, 
a legeltetés(i szezon) befejeztével hazahajt. 
Gyött az idő, alig tudtuk behajtani a disznó-
kat. 2. követelést, kintlevőséget megfi zettet. 
Annak ne adjá kőccsön, mer úgy jársz, mint én, 

ügyvéddel kell behajtanod. 3. kapálás, kaszálás, 
kukoricatörés során a széle felől kezdve a kö-
zepe felé halad. Ezt az előt behajtottuk, aztán 
meglíptük, körülbelül hogy mijen hosszú, akkor 
amaz vígirül is líptünk annyit, oszt onnan 
meg hajtottuk ide. 4. fogattal, járművel vhova 
bemegy. Behajtott a tilosba. 

behavazik, behavadzik i: havazni kezd, 
havazásra fordul. Október huszonegyedikére 
behavadzott. Úgy esett, hogy igazán! 

behum → behuny
behuny, behum i: szemét becsukja. Meg-

 fogott két kaszát, úgy behumott szemmel ki-
vágta a kövesre. 

behúzat i: cséplőgépet a cséplés befejezé-
se után hazavontat. Matolcsi má behúzatott.

behúzatás fn: a behúzat igével kifejezett 
cselekvés. A behúzatás oan ünnepéjféle vót. Ha 
a géptulajdonos meg vót elígedve a bandával – 
hát ritkán vót, hogy nem –, akkor az csinát egy 
kis vacsorát, valamit, itallal egybekötve ugyi. 

béka, bíka fn: 1. vízben, vízparton élő, 
nyirkos bőrű, négylábú, brekegő, kuruttyoló 
kétéltű állat (Anura). Hangosan brekegnek a 
békák, aligha eső lesz. Sz.: Ne nevess a bíkára, 
mer kihugyozza a sze med (megvakulsz)! Béka-
fajták: fődi- v. úti bí ka, büdösbíka, levelibíka, 
kecskebíka, teknős bíka. 2. kisgyerek, fejletlen 
kislány. Mit akarsz itt má megin, te kis bíka! 
Ö.: békacomb, békarokka 

békája, bíkája fn: a ló patájának puha 
része. Ha sántít a ló, akkor ott szokták keresni 
először is a bajt, nincs-e a bíkájával valami.

bekapál i: 1. kapával behúz, betakar,   el-
fed vmit. 2. befejezi, bevégzi a kapálást. Be-
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kapátak azok má, vagy mi van vele? ☐ Akkor 
mos még, amír bekapálták…

béklyó, békjó fn: egy erősebb láncdarab 
két végén zárható bilinccsel. Nemríg még vót 
itt egy békjó, de elvitte ennek a   Csúsz tanító 
úrnak az öccse, aki itthon vót Németországbul. 
Vö.: nyűg

béklyóz, békjóz i: állat (ló, marha) lábára 
béklyót tesz. A lovakat kicsapták legelni, de 
be vótak békjózva. Ik.: bebékjóz

bekollant, bekollant i: nagyon erősen be-
melegít, befűt; bedurrant. Úgy bekollantsz 
ránk, hog y nem birunk megmaradni. ☐ 
Összeszettem az udvarba a gezemicét, oszt jó 
bekollantottam vele.

bél (régebben talán bíl is) fn: 1. a) ma-
gasabb rendű élőlényeknél az emésztőrend-
szernek a hasüregben levő, a gyomor és a 
végbélnyílás közti hosszú, csőszerű része, 
illetve ennek vmely szakasza. Min a bíle. 
(Has menése van.) ☐ Bílsáros a gatyája. ☐ 
Gym.: Nímet, kilóg a bíled. b) a leölt disz-
nónak a bele. A belet kivettík belölle.☐ A 
vékonybelet megkaparják, emezt meg meg-
mossák. ☐ Lekaparták, lefejtették azt a zsírt 
rulla, azt a hájat, zsiradékot, ami összefog ja a 
belet. 2. fás növények puha, taplószerű belső 
része. Vágunk egy darab bodzaágat, oszt ak-
kor csinálunk egy tolót, avval a belit kitojjuk. 
3. növényi termésnek, gyümölcsnek a kéreg 
v. héj alatti része, belseje. A görögdinnyé-
nek az egísz bele ehető, nem úgy, mint a 
sárgadinnyéjé. Annak a belit ki kell kaparni. 
4. sült tésztafélék belseje. Mi van evvel a pék-
kel, má megin zsengís maradt a kenyír bele. 

5. világító eszközök (lámpa, mécs, gyertya) 
kanóca. Vót, hogy a bélnek vót baja, a belet 
kellett kicserélni, aztán oszt ígett. 6. szövésnél 
a bélelésre használt keresztszálak, a vászon 
szélességi irányában, a nyútásra (láncfona-
lakra) merőlegesen haladó vetülékfonál. A 
fonál lesz a nyútás, a pamut meg a bél. ☐ A 
fonalszálakon keresztül, az a bél. ☐ Pokróc-
ba is, ami rongyot hányunk bele, az a bél, 
bélnek híjják. Ö.: bélzsír; bodzabél, dióbél 
kolbászbél v. víkonybél, vastagbél, lámpabél

beleáll, beleál i: 1. huzamosabb ideig tartó 
mezőgazdasági munkába (aratásba, kapálás-
ba, törésbe) kezd. Na mindegy. Beleálunk a 
kapálásba, elkezdjük. ☐ No oszt akkó hát 
mink beleátunk a kukoricába, oszt ēkezdtük 
maceráni ezt a Budajit. 2. belelép vmibe, s ott 
megáll. 3. tárgy, eszköz (ásó, balta, kés), ha 
belevágják vmibe, benne megáll. 4. fájdalom, 
betegség kínozni kezd vmely testrészt. 

bélel i: 1. asztagnak, ágyásnak, vendég-
oldallal ellátott szekérnek a belsejét kitölti, 
telerakja, hog y az asztag be ne ázzon, a 
rakomány le ne dőljön; völgyel. Mindig úgy 
kellett nézni, hogy jó bélejje, mert ha a kilső 
kívík a belsőket nem jó takarták, ott befojt a 
víz. Nagyon kellett vigyázni a bélelésre. 2. 
szövésnél a hosszanti láncfonalak, a nyútás 
keresztszálakkal való kitöltése. Apám kiszá-
molta, hogy mennyi pamuk béleli le. ☐ Vót, 
hogy pamukot nyútott is fel, (és) pamukkal 
(is) bélelte. Az meg ippen szíp vót, tiszta 
hófehír. Ik: kibélel

bélelés fn: a bélel igével kifejezett cse-
lekvés. Ami emígy (értsd: fordítva) gyön a 
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kötélig, az a bélelés. ☐ Itten kezdi a szélit, 
oszt emígy meg rá a bélelést. ☐ A bélelés 
mindég a kötél, ahogy be volt kötve a kéve, a 
bélelés mindég túl menjen a kötélen, hogy jól 
be legyen bélelve, hogy az asztagnak a közepe 
inkább egy kicsit magasabb legyen, mint a 
széle, hogyha sok eső van, a víz ne befele men-
jen az asztagba, hanem inkább kifele fojjon.

belevág i: 1. kést, tőrt v. egyéb éles, hegyes 
szerszámot lendülettel beledöf, beleszúr. Sós 
Bá lin nak is belevágták a cigányok a hátába 
a kést. 2. beleaprít. 3. testrészt erősen beleüt 
vmibe. Vendíg gyön, belevágtam a könyököm 
az ajtóba. 4. nagy lendülettel, felindulásból 
beledob vmit vmibe, belelök, belehajít vhova. 
Mírgibe belevágta még a kanalat is a levesbe. 
5. éles szerszámmal (néha akaratlanul is) vá-
gást ejt vmin, megvág vmit, behatol vminek 
a belsejébe. Vig yázz, ha bontod, nehog y 
belevág j a posztóba. 6. villám belecsap. Öreg 
Cifrájékná a Házba, Erdejiékné meg a tehe-
nekbe vágott bele a villám. 7. hirtelen bele-
kezd vmibe. Amikor Zsuzsi néni belevágott az 
énekbe, az oszt harsogott. Szh.: Belevág, mint 
Majsi az egyesbe. (Erején felül próbálkozik.)

bélfa fn: a járom része. A vakaró a bélfán 
lógott. 

belehal i: életét veszti vmi miatt. A piros 
vérsejteket felélte a fehír vérsejt, erőssebbek 
lettek, oszt ebbe belehalt.

bélzsír fn: a disznó belének külső részén 
levő zsiradék. Van, aki a bélzsírt külön teszi.

bélyeg, bíjog ~ billog fn: jegy, jel. A ví-
kába beleütötték a billogot.

bélyegez, bíjogoz ~ billogoz i: állatot jegy-
gyel, jellel ellát, megjegyez. A főgujás meg az 
öreg bíres kijatta az embereinek: – Hónap reggel 
a kovácsmíhel elé, bíjogozva lesznek a marhák!

bélyegző, bíjogozó ~ billogzó fn: olyan  ko-
vácsolt vaseszköz, amelynek betűket (legin-
kább a jószágtulajdonos nevének a kezdőbe-
tűit) ábrázoló, tüzes végével megkülönböztető 
jelet, bélyeget sütnek a jószágra 

bengéz → böngész
bengézés → böngészés
bengéző → böngésző
bennkoszt fn: a bér részeként kapott 

koszt. Legínyember szokott leginkább elsze-
gődni bennkosztra.

bennkosztos I. mn: olyan cseléd v. szol-
gálatot teljesítő, aki bére egy részéért kosztot 
kap. Még a gazdatisztje is bennkosztos vót! 
II. fn: aki fizetésképpen kosztot is kap. A 
bennkosztosok jobban legínyemberek vótak. 
Hát annak is ugyi igencsak termín vót a bíre, 
de más alku vót néki vagy más bére, mer ű 
benn kapott kosztot. ☐ Kilencen vótunk benti 
cselédek, akik szolgáltuk az urakat, mink 
bennkosztosok vótunk.
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benyák fn: a szomszédos Morovica (ma 
Bács kossuthfalva) lakóinak az 1970-es évek-
ben különös kedvteléssel használatos csúf-
neve. Gyönnek a benyákok. ☐ Azelőtt ez nem 
vót, csak morovici. Mos meg, ha morovicirul 
van szó, az csak benyák. 

bepillédzik i: a víz felszínén vékony jég-
hártya keletkezik. A tyúkok vize bepillédzett 
reggēre. 

bepillésedik i: bepillédzik. Bepillésedett 
a víz a kaszróba. 

bér fn: 1. munkáért járó fi zetés. A váza 
árát levonta a béribül. 2. az a pénzösszeg, 
ame lyet más ingatlanának (földnek, háznak) 
a használatáért kell fi zetni; lakbér, házbér. Hát 
mink is elíg so kájig laktunk ház bírbe. Ö.: fekbér, 
haszonbér, házbér, kötbér, lakbér, órabér, párbér

berdő, bördő (régebben), bordó (újabban) 
fn: a vöröshagyma kidudorodó üreges szára, 
illetve bimbója. Szedtük le a hagymának a 
bordóját. ☐ Bördőt hajt. 

berdőzik, bordózik ~ bordódzik i: vörös-
hagyma bimbózik. Kezd má bordódzani a 
hagy ma.

bérel i: ingatlant (földet, házat) bérbe 
vesz. Ezekbe az évekbe a részes munkák 
mellett béreltem is egy-két holdat. Ik: kibérel

béres, bíres fn: ökörrel dolgozó uradalmi 
cseléd; parasztgazdáknál a szezomunkákon 
kívül mindent végző cseléd. A bíres, az 
ökörrel dógozott, a kocsis meg lóval. ☐ Ugyi 
ű bíres vót, oszt nem vót még arató. De hát 
kaszáni tudott, mer hát heríji, takarmányí ki 
lett ű kűdve, de gabonát kaszáni máskíp kell. 
→ ökrös béres, öregbéres, takarmányos béres 

beretva fn: nyelébe behajtható, nagyon 
éles pengéjű, borotválkozásra használt acél-
kés; borotva

berhel i: 1. ráz, zilál. Ne berheld má any-
nyira azt a tollat! 2. vmit keresve turkál. A 
ládafiját osz berhelheti, nem oda tettem. 3. 
szór, elszór, szétszór, hint. Beengedted a ku-
tyát, itt csak berheli a bóháját. Ik: szítberhel

bérlő I. mn: olyan, aki vmit bérel. II. fn: 
az, aki vmit bérbe vesz. Jelasics Pájó szálásán 
egy nagy bunyevác vót – tavankúti – a bérlő.

besetítedik → besötétedik
besötétedik, besetítedik i: beesteledik, 

beáll az éjszaka. Megyek, mer nagyon bese-
tí tedik, osz maj fílek hazamenni.

beszéd, beszíd fn: a beszél igével kifejezett 
cselekvés, illetve ennek tartalma. Az nem 
beszíd, hogy nem vagy éhes, itt a dél, enni kell. 

beszíd → beszéd
beszegődik i: beáll, elszegődik (cseléd-

nek). Télire meg Evetovics Péter sógorom be sze-
gődött egy pálikafőzőhöz papramorgót főzni.

beszél, beszíl i: gondolatait hallható sza-
vakkal közli. Sz.: Beszíjj csak, beszíjj, szí pek az 
ugarok. (Fölöslegesen beszélsz, nem érdekel 
a mondókád.) 

beszíl → beszél
beteg I. mn: Vmely betegségben szenvedő 

ember, állat v. növény. Márciusba beteg lett, 
agusztusba meghalt. ☐ Fel birok kelni, nem 
vagyok beteg. II. fn: beteg ember. Nincs a 
rendelőbe senki, az orvost kihítták beteghez. 
Ö.: betegágy, betegápoló; cukorbeteg, idegbe-
teg, tüdőbeteg, szívbeteg
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betegség, betegsíg fn: kóros állapot. Ojan 
hirtelen, ojan betegsíg fogta el, hogy így már-
ciusba beteg lett, agusztusba meghalt.

betegsíg → betegség
betessékel, betessíkel i: beszólít, beparan-

csol, behív. Ahogy setítedett, anyánk be tes-
síkelt bennünket. 

betessíkel → betessékel
betökösödik i: az elvetett mag sok eső, 

hideg v. szárazság miatt csíraképtelenné válik. 
Azí nem jó nyers fődbe, hideg időbe vetni, mer 
betökösödik a mag. Nem kél ki. ☐ Az ubor-
kamag mind betökösödött. Vö.: megtö kösö dik

bevakul i: a gyümölcsfa, a szőlő hajtásán 
fejlődő szem elszárad, élettelenné válik. A 
szőllőt, ha nem takarják ki, bevakul. 

bíjog → bélyeg
bíjogoz → bélyegez
bíjogzó → bélyegző
bika fn: szarvasmarha hímje. Erős, mír ges 

bikák vótak, azokat níztük, ha veszekedtek: a 
Sármán meg a Miklós.

bíka → béka
bíkája → békája
bikahomlok fn: a szalmakazalnak a bi ka 

homlokára emlékeztető, kidudorodó, kiugró 
vége. Akkó még bikahomlokra rakta, meg osz-
tán kacsákat a vígire, ojan szíp vót az, hogy no. 

bikahomlokú mn: bikahomlokra emlé-
keztető. A kazal mindkét végének bikahom-
lokúnak kellett lenni, és még egy év múlva is 
talpon kellett neki állni. 

bikaistálló fn: a községi bikák istállója 
volt 1945-ig, akkor lebontották. Veszett bi-
kák vótak. A kössígházán vót nekik istállójuk. 

Sokszor kellemetlen is vót az a bikaistálló 
ottan. Ugyi vasárnap ott a munkásoknak, 
embereknek pijacca vót, ugyi, ott szegődtünk 
kapáni, aratáskor ott fogtunk munkát. 

biling, billing fn: a szőlőfürtnek egy 
kisebb része; csenevész, esetleg csak néhány 
szemből álló, ritkás szőlőfürt. Kaptok egy kis 
bil lin get, ha hoztok egy kiskána vizet. ☐ Mé 
nem dobod ki ezt a tőkét, csak ojan billingeket 
hoz mindég. 

billog → bélyeg
billogoz → bélyegez
billogzó → bélyegző
bíres → béres
bíró fn: 1. 1945-ig a községi elöljáróság 

feje. Nem lesz jegyző, se bíró, nem baj, ha nem 
is tudta a leckét. 2. peres ügyekben ítéletet 
hozó személy, döntnök. A bíró csak annyit 
kérdezett, látta az esetet. 3. sportmérkőzések 
vezetője. Pápaszemet a bírónak! Ö.: kisbíró

birtok fn: uradalom, földbirtok. Az én 
uram felkelt, hogy megyen a birtokra.

bitang fn: hitvány, alávaló ember; gazem-
ber. Az a bitang meg mindig úgy megemelte 
egy kicsit, osz tette āréb a vacok vígit.

bivaly, bival ~ bivaj fn: A szarvasmarhá-
nál kisebb, de erősebb, gyér szőrű, fekete 
színű, igen lassú járású, kérődző állat. Ojan 
lassan mentek (a lovak), mint a bivajok. 
☐ Abba az időbe ökrökkel húzattak vagy 
bivajokkal, mondjuk. 

bízik i: bizakodik, bizalma van vkiben, 
vmiben. Bízok, hogyha elmík hozzá, ű is segít.

biztosítás fn: búzából, gabonából az a ki-
alkudott minimum, amelyet a részes arató az 
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elvégzett munkáért még akkor is megkap, ha a 
részesedés folytán esetleg kevesebb járna neki. 
Biztosítás nékül nem jó vót aratni. ☐ Mink a 
tizediket szoktuk odaadni az aratónak, meg 
méter biztosítás. Választani nem kell, ha több 
fojik ki, a tijed, ha nem adja ki, akkor kijadjuk 
(a biztosításként meghatározott métert). ☐ 
Tizenegyedin, egy méter biztosítás.

bocskor fn: bőrből készült lábbeli. Nyáron 
bocskorba vótunk, ebbe a fűzős bocskorba.

boglya, bogja fn: szénából rakott halom. 
Gyűrtük össze bog jába. ☐ A szénát szok ták 
bogjába rakni. Ö.: szénabogja

bojtár, bujtár fn: a pásztor segédje. Hát 
ugyi az öreg csordásnak, annak kint nem 
vót dóga, mer vót több bujtárja, f ijábul, 
családjábul, hát akkor elment. Ö.: kanász-
bujtár, kertészbujtár

bokavédő fn: vastag, gyapjúból kötött 
meleg zokni. Húzd fel azt a bokavédőt, mer 
meg fázol. Vö.: szoka 

bokor, bukor fn: 1. a) a föld felett közvet-
lenül elágazó fás szárú, a fánál alacsonyabb 
növény; cserje: piszkebokor, ribizlibokor; b)

hasonló, de nem fás szárú, sokszárú, kerti  v. 
vadon termő növény. Így az út mellett szo-
kott lenni, bukorra. 2. csokor, masni. A kö tőt 
bokorra kötik. 

bolt, bót fn: 1. üzleti vállalkozás. Az nem 
bót nekem, hogy én adom a kukoricát, oszt 
felezünk. 2. üzlethelyiség. Eriggy el, jányom, 
a bótba, hozz egy kila sót.

bondor fn: ördögszekér (Eryngium cam-
pestre). Az egísz falut elleptík a bondorok. 
Nr.: Régebben a szegényebbek összegyűjtöt-
ték a bondort téli tüzelőnek. Úgy befűtöt tek 
evvel a bondorral, hogy a kemence is megre-
pedt tülle.

bontó → fosztó
bor fn: a kipréselt szőlőléből erjedés 

útján keletkező szeszes ital. Fórnak a borok. 
☐ Van borod? ☐ Szerette mindig a bort. ☐ 
Nekünk is, hogy vót ez a párszáz tőke szöllő 
itt a kertbe, hát bort is csinátunk, tíz-húsz 
liter bort. ☐ Szépen letisztult, meg jó bor 
vót, nem koraji szedís. Nr.: Társaságban, 
ha véletlenül kiömlik a bor, aki felé folyik, 
annál keresztelő lesz. Ö.: kapásbor

borbély, borbí fn: férfiak borotválásával, 
hajvágásával foglalkozó iparos. Elmík, hé, a 
borbíhó! Nr.: 1. A legtöbb borbélynak nincs 
műhelye. Műhelynyitás helyett kuncsaftjai 
igényei szerint azok házához jár el nyírni, 
borotválni. 2. Némelyikük még az 1940-es 
években is foglalkozott foghúzással.

borbí→ borbély
borda fn: 1. oldalborda. 2. a szövőszék 

tar tozéka, kiegészítője, a szövés tömörítésé-
re szolgál. A bordába belehúzták a nyüstöt. 
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3.  csi ga tészta készítésére használatos eszköz. 
Cifr a vágóvā apró kockákra elvágjuk, oszt aztán 
kötőtű meg borda, oszt kísz a csiga. 

bordó → berdő
bordódzik → berdőzik
bordósodik i: vöröshagyma bimbózni 

kezd. Bordósodik, el kell csípni. Vö.: berdőzik
bordózik → berdőzik
borjú, bornyú fn: tehén kicsinye, fiatal 

marha. Annak a nag y, vörös tehénnek a 
bornya egísz íccaka bőgött. ☐ Én az apámtul 
kaptam egy rossz lovat, meg egy kocsit, meg 
egy féléves bornyút. ☐ Most adtam el két 
nagy, kövér bornyút. De azír most is van 
még két nagy bornyúm meg a tehénnek a 
fija, amit eladtam, annak a kisbornyúja. ☐ 
A bornyúkat hathetes korukba válasszák el 
az anyjuktul.

bornyú → borjú
borona fn: a felszántott föld porhanyó-

sítására szolgáló mezőgazdasági eszköz. 
A borona, az má múlik ki a divatbul, mer 
micsoda az a borona, az csak eltakarja a gazt. 
Nr.: Az I. világháború végéig vesszőből font 

tüskés boronákat használtak. Azt meg kellett 
rakni főddel, oszt úgy boronátunk. 

boronál i: boronával porhanyósít. Sok-
szor a nyakába akasztotta a viharlámpát, oszt 
úgy boronát vagy fogasolt kint a fődön. Nem 
vót hódvilág, setít vót, de annak el kellett 
lenni boronálva. Ik: elboronál 

borosta fn: gyökérkefe, súrolókefe. Bele-
mártotta a két borostát, oszt akkor úgy kente 
ērül is, ārul is.

borostál i: borostával megsúrol. A  sám  fát 
mindig le kellett borostálni, hogy szíp tiszta 
legyen. Emígy sose borostáltuk a szüvőszéket.

borotva → beretva
borotvatok fn: a borotva biztonságos el-

helyezésére szolgáló, fából faragott, véséssel, 
karcolással díszített tok

borozda → barázda
borozdol → barázdál
borozdolás → barázdálás
bosnyák fn: Boszniában lakó, Boszniából 

származó személy. No osztán ott ojan valami 
is vót, hogy a kukoricát nem adta bosnyá-
koknak. ☐ Ott negyven méter kukoricát is 
kereshetett (az ember) egy őszi szezonba, 
itthon meg öt-hat métert, a bosnyákok úgy 
elözönlöttík a határt.

boszorkány fn: varázshatalmú gonosz 
nőszemély, főleg asszony. Bihari Zsófi néni 
boszorkán vót. Bement oda a házba, és mi-
kor bement, ojan disznó alakba ment be, de 
vótak malacok is, és akkor az emberek asz 
monták, hogy üssük agyon. Oszt valamejik 
másik öregember mondta, hogy ne bántsátok, 
mer ez boszorkány, ez nem disznó, és ahogy 
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rá akartak vágni, akkor egyet vonyított és 
elment. Ö.: boszorkányőtís

bosztán, bosztány fn: 1. veteményes (a 
vőgyes kertek, fődek, illetve a szántóföld 
egy részében). Én is kint a fődön csinátam 
bosztánt, mer kertünk nem vót. ☐ Lementem 
a bosztánba egy kis rípalevílí. 2. Dinnye-
föld. Ennek a Bundzsák Misának szokott 
bosztánnya lenni, oszt mikor érik a dinnye, 
akkor össze szokta szedni a gyerekiket, oszt 
kiviszi űket dinnyézni.

bót → bolt
botló fn: a kapunyílás közepén földbe 

ásott (leginkább) fakaró, amelyre becsu-
káskor rögzítés céljából a kapu (nagyobbik) 
szárnyát ráhelyezik; ütköző. Ráhajtott a 
botlóra, az döccent.

bozont fn: cserjékből, bokrokból, sűrű 
gazból magasra nőtt növényzet; bozót. Egy 
csoport egísz dílelőtt a tüskés bozontot vágta.

bozontos mn: 1. csomóba gubancolódott, 
kócos (haj). 2. sűrűn benőtt, bozótos (terület) 

bozót fn: bozont. Csupa bozót meg sus-
nyó ez a kert. 

bozótos mn: sűrűn benőtt cserjés, gazos 
terület.

bő, bű mn: 1. tág, tágas. Akkó hát ezek 
a parasztemberek abba a nagy, bű gatyákba, 
félmesztelen belementek a vízbe. ☐ Ojan bű ga-
tyákba jártunk rígen, hogy csakúgy tekeredett a 
lábunk szárán abba a nagy melegbe. 2. gazdag, 
mennyiségileg kiadós. Nagyon jó esztendő vót, 
gazdag, bű termís vót huszonnyócba. 

bőcső → bölcső

bőgő, bőgő fn: hangszer: nagybőgő. A 
farsangnak, mikor vége vót, akkor a bőgőt 
eltemettík, éppen úgy, mint a pap, úgy elál-
dotta. Vót egy köztük, aki meg elsiratta.

bőgőtemetés, bőgőtemetís fn: a farsang 
végét jelképező szokás. Nr.: Ífélbe vót csi náva. 
Összegyőtt a… mind a táncterembe, még aki 
az ivóba vót, az is, mind be, oszt hallgatta. A 
zenészek meg zenéltek. A bőgőt úgy vitték be, 
mint a halottat. Le vót terítve meg minden, 
oszt akkor rátettík két szíkre, oszt akkor ott 
siratta. Akkor nem vót egísz husvétig tánc.

bögre fn: fi nomabb agyagból, porcelánból, 
illetve (manapság) zománcozott bádogból ké-
szült egyfülű, széles szájú, ki sebb űrtartalmú, 
hengeres, ivásra, evésre, folyékony v. pépes étel 
(különösen lekvár) tartására, melegítésére, 
főzésére használt edény. Hát ugyi van bögre, 
van fi ndzsa. Most a bögrét neveztük, amejik 
úgy magossabb, mit tudom én, két-három 
decis porcellán vagy mijen edíny. ☐ Amaz hát 
jobban tejesbögrék vótak, azok a nagyobbak, 
vagy kávésbögrék, akarom mondani. Vö.: 
cserépedények 

bögyöllő → bögyörő
bögyörő, bögyöllő fn: kisfiú hímvesszője. 

Kilóg a bögyöllőd! ☐ Igazítsd mán meg a 
nadrág ját, kilóg a bögyöllője! Tk.: Mi az: he-
gyen álló Dörmötörnek lődörög a bögyöllője? 
Válasz: Szőlőtőke a rajta lógó szőlőfürttel.

böjt, bűt fn: 1. visszafogott, önmegtar-
tóztató étkezés, illetve az étkezéstől való 
tartózkodás. 2. böjti időszak. Bűt hetibe. 
Karácsony bűtje. 3. ínséges időszak. Lesz 
annak még bűtje!
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bölcső, bőcső fn: csecsemő számára fából 
készült, ív alakú talapzatra szerelt, ringatható 
ágyacska. Itt születtem, itt ringott a bölcsőm, 
itt tanultam meg az első lépéseket. ☐ Beletet-
tek a bőcsőbe bennünket, oszt ordítsunk. ☐ 
Elkezdtem így hajtani ezt a bőcsőt. Nr.: Az 
otthonszülés megszűntével (1960-as évek) a 
bölcső használata is kiment a divatból.  

böllér fn: disznóvágásra vállalkozó, ehhez 
értő, de nem szakképzett hentes. Van, amelyik 
böllér annyira előrehaladott a munkájával meg 
a dolog sorával, hogy ű maga belerakja azt a..., 
amit ű tudja, hogy abáni kell. 

böngész, bengéz i: a termény betakarítása 
után az elszóródott, esetleg a száron, tőkén 
maradt termést keresgélve, tallózva összesze-
di. Egyszer kivittem ezt a Borbí Ferenc bácsit 
a szárat felálligatni. Hát összebengézett azon 
a napon másfél zsák kukoricát. ☐ A tallóra 
hajtottuk ki a libákat. Közbe bengéztünk is. 

böngészés, bengézés fn: tallózva szedege-
tés. A bengézés abbul állt, hogy ha talátunk 
egész kalász buzát vagy árpát, azt szépen 
csokorba kötöttük és hazavittük.

böngésző, bengéző fn: az, aki böngész. 
Ott má hijába keresed, ott jártak a bengézők.

bőr, bűr fn: 1. emberi és állati testet borító 
réteg. Előbb kikíszítik a bűrit kéthetes szőrrel, 
aztán varatták meg a szűccsel. ☐ Előbb megje-
lenik a bűre, aztán lesz belülle a szíp sapka 2. a 
perzselt disznó lefejtett bőre. Megabájjuk azt 
a bűrt, hogy ne legyen nyers. 3. forralás közben 
képződő hártya a tej felszínén. Előbb megje-
lenik a bűre, aztán lesz belülle a szíp sapka.

bördő → berdő
bőrösödik, bűrösödik i: tejen (a forralás 

során), lekváron (kihűléskor) bőrszerű hártya 
képződik. Bűrösödik mán a tej. ☐ A lekvárt 
ler nibe szárítsuk vagy nagykosarakba rakjuk, 
oszt betakarjuk, hogy be bű rösödjön a teteje. 

böte I. mn: hibás, csetlő-botló járású. Ej, 
de böte vagy, hát nem tudsz vigyázni! II. fn: 
csetlő-botló, hibás járású személy. Úgy jársz, 
mint egy böte.

bötéskedik i: csetlik-botlik, botladozik. 
Ne bötéskedj itt mellettem!

brizgál i: szemerkél, csöpörész, esni kezd 
az eső. Tegyé a kisgyerek fejire sipkát, mer 
brizgál az eső!

bú → bújik
budák fn: fanyélre erősített, a nyélre me-

rőlegesen álló, erős, éles, tenyérnyi széles, 
kapa alakú vasszerszám kemény talaj meg-
munkálására, feszítéssel is járó munka vég-
zésére. Nem csákány, hanem budák vót nálla. 

budákol i: budákkal dolgozik. Sós szom-
szíd nak is van budákja, mer ippen a napokba 
bu  dá kol ta ezt a vízvezetíket, mán a vízveze tík 
árkát.
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budár fn: 1. szőlőműveléshez értő szőlő-
munkás. 2. szőlőcsősz. Itten, ha valaki el-
ment bu dárnak, az ugyi otthon lakott. De 
Ta  van kúton vagy Szabadkán vannak olyan 
bu dá rok is, akik ugyi kint laknak a szöllőbe. 
☐ A rendes budár még azt is megmondja – ha 
elígetik a venyegít – a hamubul, hogy mi jen 
szöl lő vót.

búg i: disznó párzási időszakában van, 
illetve párzik. Azér hajtották ki, hogy akik, 
mondjuk rá, búgtak azok a disznók, akkó 
ugye ott meg birtak búgni. Ik: megbúg

bugyi fn: női alsónadrág. Bugyi nem vót 
régen. ☐ Akkó nem vót divat a bugyi, nem 
vót divat az ing, se a kombiné, csak a pöndöl.

bújik, bú ~ búvik i: 1. rejtőzik, elrejtőzik. 
Mit búkász? 2. szűk résen átkel. 3. (elvetett 
mag, hajnalban a nap) kelni kezd. Reggel még 
a nap fel se kelt, mink máris kapálunk, majd 
azután búvik fel a négyórási nap. Ik: bebú, 
belebú, elbúvik, odabúvik

bujkál, búkál i: 1. rejtőzködik 2. szűk 
résen ide-oda, ki-be bújik. A gyerekik mos 
má búkának ki, kezükben a kalap megrakva 
szöllővē. ☐ Gyere, gyere, mit búkász! Ik: 
átbúkál, bebúkál, elbúkál, kibúkál 

bujtár → bojtár
búkál → bujkál

bukátol i: fűtéskor, tüzeléskor szokat-
lanul vastagon, sötétebb színben füstöl a 
ké mény. Ej, de bukátol az a kímíny, ugyan 
mivel fűtenek?!

bukor → bokor
buktat i: tarlót sekélyen felszánt, aláfor-

dít. Kinn van tallót buktatni. 
bunda → suba
búvik → bújik
búza, buza fn: 1. a legfontosabb kenyér-

nekvaló gabonanövény vetése. Fáradságos vót 
nagyon egísz héten azt a nagy buzát ott vágni. 
2. ennek termése, a búzaszem tömegében. 
Úgyhogy én ott kerestem tizenegypár méter 
bu zát. Ö.: buzaaratás, buzafej, buzakalász, 
bu zakereszt, buzakíve, buzakoszorú, buza-
liszt, buzatoklász, buzavágás

búzavágás, buzavágás fn: a búza aratása, 
kaszálása. Adott annyi buzavágást, meg ott 
csípeltünk is, meg muharír is buzát adott, 
ingyen nem vágatott az semmit.

bű → bő
bűbájos mn: varázslásra képes. Mindig 

vótak ojan bűbájos öregasszonyok… ☐ Hát, 
aszongyák, biztos az a vín bűbájos öregasz-
szony elvette a tejet. 

bűr → bőr
bűrösödik → bőrösödik
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cirom → szirony
ciromustor → szironyostor
citera, citora fn: fából készült, lapos, 

né pi hangszer; citera. Vót, kérem, tambura, 
citora, és erre szoktunk táncolni. ☐ Fogom a 
citorát, oszt citorálok. ☐ Az én bátyám, az 
tudott citorát csináni.

citerál, citorál i: 1. citerázik, citerán ját-
szik. Előveszem úgy hét derékon, vagy a család 
összejön, a f ija talok megkérnek, nagyapa 
citorájon egy kicsit, táncolunk. No, akkor én 
fogom a citorát, oszt citorálok nekik. 2. remeg, 
reszket. Estefele má citoráltak az inaik a 
fáradtságtul.

citerás, citorás fn: az, aki citerán játszik. 
Ha vót néhány lány meg citorás, akkó ojan 
poszetát csaptunk, hogy néha ífélig is eltartott.

citora → citera
citorál → citerál
citorás → citerás
compók fn: ostorféle: méterhosszúsá-

gú kötéldarab 4–5 csimbókkal félméteres 
nyélen. Ahun ojan szilaj jószágok vótak az 
istállóba, a compókot elővettík, oszt avval 
ráolvastak. ☐ Hat ökörhő a compók nem ír 
semmit, ott má ökörhajtó ustor kell.

cúca fn: 1. földbe ásott figyelmeztető 
karó. Ha úgy valahova nem lehet odamen-
ni, oszt tesznek egy cúcát, hogy ne menjünk 
oda. 2. földbe ásott irányt jelző karó. Cúcát 
állítunk ki a főd vígire, oszt annak igenyest 
hancsikolunk vagy csóvázunk.

C

ciha fn: párna- és dunnatok, amiben a   toll 
van. Ojan ritka vót mán a ciha, hogy a toll 
mind átbút rajta.

cimbora fn:  társ. a) egylovas gazdának 
olyan egylovas társa, akivel a nehezebb  mun-
kák végzésére összefog; lótárs. Egyszer   össze-
gyöttünk, oszt cimborák lettünk evvel a   Sze mesi 
Sándorral. Akkó még neki is csak egy lova vót, 
meg nekünk is megvót a Lisza. b) gyalogmun-
kában társ. Az egyik cimbora kocsisnak kell, a 
másik meg kívehányónak, itt nem lesz segítsíg. 
☐ Az én cimborám, mer avval arattam, Kis 
Ferenccel. c) ivótárs d) játszótárs, koma, pajtás.  

cipó fn: kisebb, kerek kenyér. Akkor aztat 
kiszakítsa oan kis cipónak. 

cirkalmaz i: palántálás, veteményezés   előtt 
cirkalommal sorokat húz a földben. Pistával 
nagy élvezettel cirkalmaztuk a gö rin gyes fődet. 
☐ Nagyon kevesen cirkalmaz nak má.

cirkalmazó, cirkalmazó fn: cirkalom.   Egy 
kicsit én húztam a cirkalmazót, egy kicsit János.

cirkalom, cirkalom fn: a nagygereblyéhez 
hasonló, 3–5 fogú mezőgazdasági (kézi) mun-
kaeszköz, amivel vetés előtt kijelölik, meghúz-
zák a sort. Kivittük a cirkalmat, előbb meg-
cirkalmaztuk, oszt aztán vetettük a krumplit. 
Nr.: A cirkalom fogakat tartó gerendájába 
több lyukat is fúrnak, hogy a cirkalom fog-
közét, vagyis a fogak közötti távolságot a ve-
tésfajtának megfelelően állíthassák be. Így pl. 
a répavetéshez 14–15 col, a krumplivetéshez 
25–26 col, a kukoricavetéshez pedig 28–32 col 
távolságra állítják a fogakat.
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Cs

csajhos mn: vizes, lucskos, sáros, csata-
kos. Csajhos a szoknyája ajja. ☐ Úgy eláztam, 
mint egy csajhos kutya.

csal i: 1. félrevezet, megtéveszt, ámít,   ha-
szonszerzés céljából tévedésben tart, tévedés-
be ejt. A szegínyember csal egy kicsit, meg tán 
a gazda is a maga ríszire. 2. adott szavát, 
hűségét megszegi. 3. hízelgéssel, ígéretekkel 
szándékától eltántorít

csánk fn: ló, marha bokacsontja a hátsó 
lábán. Az első lábán térgye van, a hátsó lá-
bán csánkja. ☐ Van ojan ló, amejik egy kicsit 
befele kaszál, összeveri a csánkját. 

csap1 i: hirtelen mozdulattal üt. Ahogy 
végig törtük egyszer azt a kendert, akkor min-
dig ícs csaptunk vele, a kenderrel. ☐ Nyakon 
csap. Ik: átcsap, becsap, elcsap, felcsap, kicsap, 
lecsap, megcsap, rácsap, szétcsap. 

csap2 fn: 1. folyadékáteresztő szerkezet. 
Vót ojan csapja. 2. termésre hagyott szőlővesz-
sző. Ami nem csapra van metszve, azt   ugar-
nak híjjuk. ☐ Csapon szokott teremni. Ö.: 
jégcsap

csapás1 fn: 1. verés, ütés. 2. baj, szükség, 
meg próbáltatás. 

csapás2 fn: kitaposott út, ösvény (mezőn, 
vetésben). Mijen csapások azok ott? Be mín, 
megnézi . Hát teli vót fácán- meg fogoj-
hulladíkkal, meg még nyúl is vót ottan, hát 
róka csináta azt a csapást. 

csapó fn: aratáskor a kasza nyelére erő-
sített és madzaggal a kasza nyakához hajlí-
tott ág, amely a levágott gabona egyenletes 

dőlését biztosíttja. A csapót egy madzaggal 
odaerősítette körülbelül az első fogóhó és a 
kasza nyakáhó, akkor az tolta előre, hogy 
rendre, szépen rendre lehessen lekaszálni. 
☐ A csapót le lehetett szúrni a fődbe, nem 
kellett, el vót dűve az összes buza, úgyhogy 
vót ottan dógunk. Ö.: légycsapó

csapol i: 1. csapon át kiereszt, csapra ver. 
Ha a hordót megkezdi, csapol. 2. szőlővesszőt 
csapra metsz. Ha a hordót megkezdi, csapol, 
de közbe, ha metszi a szöllőt, akkor is csapol. 
Ik: lecsapol, megcsapol

csatlás fn: a kocsi felhércének a végét 
a tengely végével összekötő vaspálca; csat-
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ló. A  ferhéctül a tengejig van a csatlás. A 
csatláson líp fel. ☐ Amire rálípnek, mikor 
mín fel a kocsira, az a csatlás.

csatló → csatlás
csecs fn: 1. női mellbimbó, csecsbimbó. 

2. fejősállatoknál a tőgy elvékonyodó vége, 
illetve a többi nőstény állat szoptatásra  szol-
gáló dudora 

cseléd fn: 1. földbirtokosnál, nagyobb 
gaz dánál hosszabb időre, rendszerint egy évre 
szegődött bérmunkás, szolga, belső cseléd. A 
cselédek meg ott ugaroltak kint. ☐ Parasztná 
sokkal nehezebb vót a cselédnek a hejzetje. ☐ 
Nígy ökörrel nem birták a cselédek kihúzatni. 
2. háztartási alkalmazott, szolgáló. Szoktak 
menni városba be, cselédnek. ☐ Azt mondják, 
ijen házba nem akarnak cselédek lenni. ☐ Az 
uraság öt szemíjbül állt, és mi kilencen vótunk 
benti cselédek, akik szolgáltuk az urakat, mink 
bennkosztosok vótunk. Ö.: cselédkönyv

cselédeskedik i: cselédként szolgál. Abba 
az időbe sok pacséri lány cselédeskedett a 
városba. 

cselédkönyv fn: a cseléd személyére és 
szolgálatára vonatkozó adatokat tartalmazó 
munkakönyv a XX. század elején 

cselihő msz: igába fogott ökrök irányítá-
sára szolgáló kifejezés. A nígyelőst elővettük, 
oszt akkó cselihő! 

csépel, csípel i: 1. kalászos gabona termé-
sét géppel kivereti. Mikor ittend, a falu alatt, 
a jogokba csípeltünk, akkor hazamentünk. 
☐ Az csípelt legutójjára a határba. 2. babot 
villával kiver. Csípeltük a babot, villával 
ugyi. Ik: elcsípel

cseperész i: eső ritkásan, kis cseppekben 
esik; csepereg. Cseperész má!

csepergél i: eső esik is, meg nem is
cséplés fn: a magnak géppel történő 

kiveretése. Akkor még házakná ritkán vót 
a cséplés.

cséplő fn: cséplőgép. Vót nekik cséplőjük 
is. Ö.: cséplőgép 

cserépedények fn Nr.: Tűzálló (faze-
kas) ag yagból készült, különféle alakú, 
eltérő nagyságú, kívül és belül mázas, egy 
vagy két füllel, esetleg fül nélkül, többféle 
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felhasználásra (főzésre, tartásra, tárolásra, 
lakásbelső díszítésére) készült edények. A 
főzésre használtak neve fazik, vászonfazik. 
Ez utóbbi kívül leginkább mázatlan volt. 
A tartásra, tárolásra használtak lehettek – 
rendeltetésüktől, nagyságuktól, alakjuktól 
függően – bögrék, csuprok, szilkék, köcsögök, 
kanták, korsók, tálak, tányérok. Ez utóbbi 
kettőt már nemcsak a mindennapok megszo-
kott használatára készítették, hanem színes, 
díszített, akasztófüllel ellátott változataikat 
lakásdíszül falra is akasztották. 

csevejde mn és fn: lármás, zajos (gyerek-
sereg). Csevejde népség. 

csévél, csűvöl i: fonalat csévére teker. 
Ugyan  úgy kelletett mindet csűvölni, mind a 
rongyot. 

csévélget, csűvölget i: tartósan, huzamo-
sabb ideig, meg-megismételve csévél. A na-
pamasszony az igencsak csűvölgetett, annak 
az vót a dóga.

 csévélő, csűvölő, csűvöllő I. mn: az, aki 
éppen csévél. II. fn: 1. a csévélő személy. 2. az 
a szerkezet, amellyel csévélnek. A gyerekiket 
az hajtotta el inasnak, a csűvöllő. Nem sze-

rettek csűvölni. ☐ Azt a kis csűveket ráhuzta 
a csűvölőnek arra a vasrúdjára. 

csiga fn: 1. házát hátán cipelő lágy testű, 
nyál kás bőrű kis állat. 2. teher felhúzására 
alkalmas, tengelye körül forgatható, kerüle-
tén barázdával ellátott tárcsa, korong. 3. kúp 
alakú játékszer, melyet ostorral pörgetnek. 4. 
bordás felületen hengeresre sodort levestészta; 
csigatészta. Valamikor is a csigát csináták a la-
kodalomra. Ö.: csigaleves, csigatészta; búgócsiga

csigacsinálás fn: csigatészta készítése. 
Megkezdődik a lakodalmas háznál a csiga-
csinálás. Nr.: A csigakészítés kellékei: cifra-
vágó, borda, kötőtű, tészta.

csigacsináló → borda
csigaleves fn: csigatésztával befőzött tyúk-

húsleves. Most is díszlik újabban a csiga leves.
csiger, csíger fn: egyszeri préselés után visz-

szamaradt, vízzel felöntött törkölyön   meg-
forrt bor. Lepréselték a szöllőt, akkor öntöttek 
rá jó pár veder vizet, az oszt meg fórt azon a 
törkőn, hát ezt hítták kapásbornak, de jobban 
csígernek. 

csihol → csühög
csikó fn: 1. ló kicsinye, kiscsikó. Hát 

megellett így este, tíz órakkor. Hát ott kín-
lódunk vele, nem szopik a csikó. 2. fiatal ló. 
Ha pedig fuvaros kellett, akkor is hejt álltam, 
mer nekem vót két csikóm. 3. szíjgyártó szer-
száma. 4. szövés során az elszakadt szálak 
összekötésével keletkezett csomó. Ha el-
szakad egy szál, és keresztbe köti meg, akkor 
azt má csikónak híjják benne. Ö.: csoncsikó, 
kiscsikó, kiccsikó

csikóbőrös kulacs → csutora
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csillag fn: 1. égitest, amely a sötétedés 
beállta után látható a felhőtlen égbolton. 
Egy csillag se látszott az égen. 2. ló homlokán 
kis fehér folt

csimbók fn: bog, csomó
csinbat → csinvat
csinvat, csinbat fn: vászonfajta. Csinbatra 

szűtte a vásznat.
csípel → csépel
csipka fn: a ló herélésekor a herék elszo-

rítására szolgáló eszköz. A lovat csipkával 
heríltík. Herílís után csipkát tettek rá.

csirke fn: 1. kiscsirke, csibe. A kétasszon-
napi csirkét, azt szerettük, mer azok legin-
kább megmaradtak. Jobban megmaradtak, 
mint a nyári, májusi. 2. hathetes körüli, már 
vágnivaló csirke. Nem számoltam úgy azt a 
csirkét, vagy sonkát, vagy kenyeret, mer az 
megvót. Ö.: kiscsirke ~ kiccsirke

csizma fn: a lábszárat is védő bőrlábbeli. 
Lábunkra vót bőrcsizma. Még akkor ez a 
batacsizma vagy gumicsizma nem létezett. 

csobolyó, csobojó fn: dobalakú, 10–15 
literes, leginkább ivóvíz tárolására haszná-

latos, dongás (hordószerű) faedény, oldalán 
kidudorodó, ivólyukkal, valamint a szállí-
tást megkönnyítő szíj, lánc vagy zsineg be-
fűzésére szolgáló két füllel. Kint, uraságná 
a kocsisokná csobojó vót a vizesedíny. ☐ A 
csobojónak van az a kis csűccse, azon iszik az 
ember. Sz.: Viszi a csobojót a hátán – mond-
ják arra, aki a munkában annyira leizzad, 
hogy csuromvíz hátán az ing. 

csócsa fn: megrágott eledel. Nr.: Ha meg-
áll a tehén kérődzője, akkor csócsát lopnak ki 
egy egészséges, kérődző tehén szájából, és 
beadják a beteg tehénnek, hogy újra meg-
induljon a kérődzése. Amit így összecsócsált 
a marha, akkor azt kivettík a szájábul, és 
betettík a másik szájába.

csócsál i: állat v. személy (főleg gyerek) 
nem eszik rendesen, csak megrágja és a szá-
ján kiszórja az eledelt. Ez csak csócsájja, nem 
eszi. Ik: megcsócsál

csónak fn: szövőszéknek csónak alakú tar-
tozéka, amellyel a keresztszálakat a hosszanti 
szálak közé vezetik; vetélő. Vót egy csónakja, 
abba tette bele ezeket a csűveket, és hajította 
át meg vissza a nyútáson keresztül. Vö.: vetélő

csontcsikó, csoncsikó fn: 1. a ló csüdjének 
csontja. Amejjiknek a csülkitül a patájáig 
nagyon lehajlik, az az első csoncsikója, azt 
papucsosnak mondják. 2. gyerekjáték
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csontol i: (fát) metsz, nyes. Kint van a 
kertbe, csontójja a fákat.

csorda fn: 1. a lakosság teheneinek reggel 
kihajtott és délután hazahajtott csoportja. 
A csorda kilenc órakkor vonult ki. 2. a csorda 
legelője, tartózkodási helye. Akkinek meg 
vót tehene, oszt kijárt a csordára, az akkorra 
lehajtott ide, az ucca vígekre, a vőgyhő. Ö.: 
csordaálás, csordajárás, csordakút

csordaállás, csordaálás fn: a csorda tar-
tózkodási helye. Az vót ott a csordaálás, oda 
hajtotta a kössígi csordás, szóval a falu tehe-
ne jit. Vö.: koplaló

csordajárás fn: 1. a csorda által járt, kita-
posott út. 2. csorda 2.

csordakút fn: gémeskút (a csordaálláson) 
a csorda itatására. Nagyon nagy vizű kút vót 
az a pacsíri csordakút. 

csordás fn: a csorda őrzője, tehénpásztor. 
A csordás a lakosságnak a tehenejit őrözte és 
a kössígnek a négy vagy hat darab bikáját. 

csoroszlya, csoroszja fn: az ekevas előtti 
függőleges, késalakú éles vas a föld felhasításá-
ra. A csoroszja, az elvágja az eke előtt az ugart. 

csorgás, csurgás fn: az eresz aljának az a 
része, ahova a tetőről lecsorog az esővíz. Nr.: 
A kislány haját a csurgásba kell elásni, hogy 
szép hosszúra nőjön a haja.

csóva fn: 1. szalmából csavart tűzgyúj-
tásra, tüzelésre alkalmas csomó. Szalmával 
tüzeltünk, oan kis csóva szalmákat csinátunk, 
hogy nagy láng ne legyen, mer kifut. 2. a) 
tiltó jelként szolgaló szalmacsomó egy föld-
be szúrt karó tetején; tilozó csóva. Csóvát 
teszek ki a fődemre, avval tilozom az utat. 

b) vmilyen veszélyre (kiárkolt út, besüppedt 
járdarész, beszakadt híd stb.) figyelmeztető 
szalmacsomó egy földbe szúrt karó tetején. 
Ha valamit úgy szabad szemmel nem nagyon 
lehet észrevenni, oda is tesznek egy csóvát, ami 
ojan veszíjes valami, süjjedő vagy verem, hogy 
rá ne hajts kocsival. 3. eladó tárgyra tűzött 
vagy kötött szalmacsomó

csóváz i: csóvával megjelöl. Tilos az át-
járás, kicsóvázza a fődet. ☐ Cúcát álítunk ki 
a főd vígire, oszt annak igenyes hancsikolunk 
vagy csóvázunk. Ik: kicsóváz

cső, csű fn: 1. belül üres, henger alakú 
tárgy. Hosszi csű vót, oszt abba hét- vagy 
nyócféle talajríteg. 2. kukoricacső. Avval 
hasították ki a kukoricacsűvön a haját. ☐ 
Ha piros csűvet talátak, akkó, aki tanáta a 
piros csűvet, annak azt mondták, hogy ez a te 
párod lesz. ☐ Hát nem baj az, ha kis csű is vót, 
csak ha nem ojan ódalgós, meg ritka szemű. ☐ 
Két nap: hetfün, kedden töröd (a kukoricát), 
szerdán nem törsz egy csűvet se. 3. cséve. 
Mellé ültünk, ráraktuk a kis csűveket, és arra 
tekertük rá a rongyot. ☐ De vótak ijen nacs 
csűvek is, mind a cérnásguriga, csak az ijen 
nagy vót. ☐ Bodzábul csináta a kis csűveket. 
Ö.: kájhacsű, könyékcsű, kukoricacsű

csömöl → csömörlik
csömörlik, csömöl i: étellel eltelik; étel-

től csömört, undort kap. Ni, ennek meg mi 
baja? – Meg van csömölve. ☐ Még a kisbornyú 
is megcsömöl, ha mind odadjuk neki. Ik: 
megcsömöllik

csörget i: ostorral (különösen karikás-
ostorral) suhintva élesen csattanó hangot 
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hallat. Ennek a Cseke Sanyinak, meghalt az 
má, annak vót oan igazi szíjkorbáccsa, végig 
szíj vót, még a nyele is be vót bőrrel… az oszt 
ha csörgetett egyet…

csöröge, csőröge fn: zsírban kisütött tész-
taféle. Ha má csőröge meg fánk vót, az nagyon 
nagy lakodalom vót.

csörren i: egyszeri rövid, csörgő hangot ad
csörrent i: csörrenő hangot kelt. Akkorát 

csörrentett, hocs csak (hogy csak) no!
csősz fn: a határban őrködő, a termésre 

vigyázó (uradalmi) cseléd, mezőőr. A bakter 
az a major körül őrködik, a csősz, az meg a 
határba. Ö.: csőszgunyhó

csöves, csüves mn: 1. csővel ellátott. 2. 
ilyen termés; csüves kukorica

csukló fn: a kézfej és az alsókar közötti 
izület. A fosztó egy a csuklónkon lógó kihe-
gyezett fadarab volt. 

csuma fn: 1. a) almának, körtének mag-
ház körüli része. Megedd a csumáját is! b)  a 
leveles dohány eres része. Belevág ja a (do-
hány) csumáját is, attul ojan erős. c) a toll 
középső része, szára. Akkor hát, ha megtépték 
űket, a libákat, akkor tollfosztáskor válogat-
ták a tollat, meg akinek ojan nagy csumája 
vót, akkor arrul leszedtík. 2. (igen ritkán) a 
levágott kukoricaszár földben maradt töve; 
tuskó

csupál i: 1. gyökerestül kitép. Csupáni 
nagy dolog lett vóna. 2. tépáz, cibál. Ik: ki-
csupál, megcsupál

csupor → cserépedények
csurgás → csorgás 

csúszó fn: az eke része. Az ekevas hátújján 
van a csúszó.

csutak fn: összecsavart maroknyi szalma-
csomó. Megszárítani (a lovat) csutakkal kel-
letett. Egy marok szalma, jó szálas szalmát 
fogtunk, derékba összehajtva befontuk, ez vót 
a csutak. Ö.: szalmacsutak

csutakol i: (lovat) csutakkal dörzsölve   tisz -
tít. Jobban csutakójuk a lovat. Veszünk úgy 
szalmát, oszt akkó, mintha kötelet csi ná nánk 
buzábul, hát ezt is úgy befonjuk, jó megteker-
jük, akkó a vígit bedugjuk, ez a csutak. Ebbül 
csinálunk kettőt, oszt akkor avval csutakójjuk 
a lovat. Ik: lecsutakol

csutka fn: lemorzsolt kukoricacső. Nyá-
ron leg jobb tűzrevaló a csutka. ☐ A vasláb 
alatt pedig kukoricacsutkával vagy faágakkal 
tüzeltünk.

csutora fn: négy apró lábon álló, fából 
készült, csikóbőrrel bevont kulacs. Bot végén 
csutora, csutorába jó bora.

csű → cső
csűcs, csűccse fn: korsónak, csobolyónak 

ivásra szolgáló kidudorodó része; vizeskanna 
előrenyúló kifolyója. A csobojónak van az 
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a kis csűccse, azon iszik az ember. ☐ Igyá a 
csűccsin, nincs pohár. Ö.: kánacsűcs

csücskő fn: olyan szántóföld, amelynek 
valamelyik sarka hegyes. Ha nem oan tégla-
lap, akkó hát csücskő. ☐ Ez a Szemesi Albert 
örökőt itt egy csücskőt. Annak nem is vót más 
neve, csak megyek a csücskőbe.

csücsök fn: 1. vminek a kidudorodó, he-
gyes sarka. Igazít ki (igazítsd ki) a csücskit! 2. 
levágott faágnak a törzsön maradt boga. Lípj 
a csücskire! ☐ Akaszd a csücskire! 3. csücskő. 
Csücsökre ál. Ö.: párnacsücsök

csühög i: acélt és kovát egymáshoz ütö-
getve, szikrát pattint, hogy a kován tartott 
tapló tüzet kapjon, parazsolni kezdjen. Na, 
csühög j má, maj rágyútok. ☐ Megtömte a 
pipát, oszt ēkezdett csühögni. Ik: kicsühög

csülközés fn: fiúgyerekek hajdani játéka. 
Nr.: Egy egyenes végű, henger alakú 10–15 
cm-es fadarabot, a csülköt egyenes végére 
állítja a kanász. A csülöktől 10–12 lépésnyi 
távolságra egy igenyes csíkot, vonalat húznak, 
ami mögé méteres botokkal a kezükben 
felsorakoznak a játékban résztvevő fiúk. A 
bot nélküli kanász, miután a csülköt talpára 
állította, félre áll, a játékban résztvevő többi 
fiú pedig a csülökre célozva egyszerre eldobja 
a botját. A botok, a csülök szétrepülnek. 
A kanász feladata, hogy miközben a botot 
eldobó fiúk a botjuk után futnak, ő az elre-
pült csülköt újra talpra állítsa, és egy botot 
is felkapjon. A játék folytatásában az lesz a 
kanász, aki bot nélkül marad.

csülök, csülök ~ csülke fn: 1. párosujjú 
patás állatok 3. és 4. ujjának utolsó perece. 
2. (főleg a) disznó körme és sonkája közötti 
lábrész mint emberi táplálék; füstölt csülök. 
3. a ló lábán a térdnek, könyöknek megfelelő 
rész. Amejjik lónak a csülkitül a patájáig 
nagyon lehajlik az az első csoncsikója, azt 
papucsosnak mondják. 4. hurok, toldalék 
hurok az istráng végén. Amit kitódanak, de 
amit nem tódanak ki, a jis csülke. Leszakadt 
a csülke az istrángnak. ☐ Az, amit rávetnek 
a hámfára, az is csülke. ☐ Aztán mikor 
szántani mentünk, akkó csinátunk oan csül-
köket, darab izét, hogy kitódjuk, hogy ló ne 
verje, mer kocsiba közelebb kell neki lenni a 
hámfáhó, de ha szánt, akkor ugye ez lejjebb 
van, ez a hámfa, akkó kiveri a csülkit. 5. a 
csülközés nevű gyermekjátékban játékszer-
ként szereplő henger alakú fadarab

csürhe fn: 1. disznófalka, disznóknak 
együtt őrzött csoportja. 2. a csürhe legelője. 
Hajtsák ki a disznókat a csürhére. ☐ Azér 
hajtották ki, hogy akik, mondjuk rá, búgtak 
azok a disznók, akkó ugye ott meg birtak búg-
ni, kint a csürhén. 3. rendezetlen sorokban, 
össze-visszahaladó gyereksereg. Úgy gyöttök, 
mind a csürhérül.

csüves → csöves
csűvöl → csévél
csűvölget → csévélget
csűvölő → csévélő
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D

daku fn: báránybőrből készült ködmön-
féle, rövid télikabát. Hozd ide a dakumat!

dalol, danol i: (nép)dalt énekel. Legín-
kedtünk, danoltunk.

danol → dalol
dél, díl fn: a nappal közepe, nappali 12 

óra. Az minden dílbe, míg mink hujásztunk, 
minden kapát megkalapált. ☐ Délben a kocsi 
meghozta az ebédet.

delel i: déli pihenőt tart. Adjátok ide a 
kapát, rakjátok oda a fa alá, majd én meg-
kalapálom, még tik deleltek.

délelőttel, dílelőttel hsz: a délelőtti órák 
folyamán. Még itten beszílgetett, így a díl-
előttel, meg minden, oszt aszongya, jó lenne, 
ha a Lajost is hazahínátok, vagy bekapátak 
azok má, vagy mi van vele.

délelőtti mn: reggel és dél közötti. A dél-
előttit rögtön birtuk rakni, emberek. 

délután I. hsz: dél és este között. Apánk 
csütörtökön jó délután jött haza. II. délutáni 
napszak

délutáni mn: dél és este közötti. Haza-
gyön úgy délutáni vonattal az apja. ☐ A 
jányok meg horták a délutánit össze. 

dér fn: finom jégkristályok alakjában le-
csapódó harmat. A dér elég sok kárt okozott.

derce fn: a daránál finomabb, a lisztnél 
durvább szemű búzaőrlemény; korpás liszt, 
vörösliszt. Zabdarát nem vótunk kíntelen 
etetni, vót árpa meg derce. ☐ A malom-
ba lehetett kapni – kollátlan – dercéket, 
vöröslisztet. 

derék fn: 1. emberi v. állati test törzse. 2.  fa 
törzse, növény szára, illetve annak középső 
része. Derékba tört a szilvafa. 3. dolognak, 
tárgynak (pl. kocsinak) közepe, középső ré-
sze. Mikó má ojan vótam, hogy egy krumplit 
fel birtam venni, az én édesapám kocsira ra-
kott bennünket, alva, mer még nígy-öt órakor 
idult kifele, odafektetett sorba, a derékba ben-
nünket, oszt kivitt krumplit szedni. ☐ Mikor 
teli vót a derék, meg vót rakva, akkor tettík 
fel a vendígódalt. 3. (-n raggal) időbeli folya-
matnak a közepe, középtájt. Mink október 
derekán elvígzünk. Ö.: derékajj, derékfájás, 
derékszíj, kocsiderék 

déta → diéta
diéta, déta fn: beszélgetés. Ezen ment a 

déta akkó is. ☐ Az vót a déta, hogy nem az 
üvé az a főd. 

díl → dél
dílelőttel → délelőttel
disznó fn: sertés. Én ezt a disznót több-

ször lehajtottam ide a vőgyre legeltetni, vagy 
járatni. Ö.: disznótor, disznóvágás

disznótor fn: a hízott disznó levágása és 
feldolgozása, illetve az ezt követő esti lakoma. 
Nagy disznótorok vótak. Huszonöt-harmincan 
is összegyöttek. Vót, hogy sokszor reggelig tar-
tott a disznótor.

dob fn: 1. a kisbíró híradásra hívó eszkö-
ze. Verte má a dobot Károj bácsi, mire mink 
odaértünk. 2. cséplőgépben a gabonaszemek 
kiverésére szolgáló, fogazott lécekből álló 
forgó henger. Nb.: Farkas Julcsa… egyenesen 
beleesett a dobba. 3. a cséplőgép teteje, ahol 
a dobos és az etető áll, illetve ahonnan a 
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kioldott kévéket az etető beleeregeti a dob-
ba. A dobon át a kívevágó meg az etető. ☐ A 
kisnapszámosok a dobrul mentek a pévára, 
onnan meg a törekre. Ö.: dobszó

dobos fn: az a cséplőmunkás, rendszerint 
nő, aki a dobon állva az asztagról kapott 
kévét az etető kezébe adja, miközben a kéve 
kötelét éles késével átvágja. A dobos, az ado-
gatta a kívít az etetőnek. Vágta el késsel, oszt 
adta oda a kezibe. Szóval, az ojan pillanat 
műve vót, hogy még lerajzóni se lehet, hogy 
mijen gyorsan ment. A dobosnak meg adta a 
konyhás. Ö.: dobosjányok

dógozik → dolgozik
dolgozik, dógozik i: munkát végez. Szeg-

íny emberek vótak, akikkel együtt dógoztam 
ott a Fembakná. ☐ Mer nem dógozna az 
ember ennyit, mind amennyit én is dógozok. 
2. megmunkál, művel. Rígebben nagyba 
dógoztak itt a kenderrel. 

dolog fn: 1. munka, teendő. Ez vót az 
asszonyok dóga. 2. kötelesség, feladat. Ezt a 
dógot el kell intézni. 3. tett, cselekedet. Bán-
tott egy kicsit a lelkiismeret, hogy nem ippen 
hejes dolog, de nincs mit vele vesztenem. 4. 
sors, helyzet. Jó dóga vót, mégis megszökött. 5. 
a testi szükségletek végzése. Az akol jobbára 
azír is van, hogy amejig disznó rákap, az kint 
vígzi a dógát. ☐ Kisdógot kell? (Vizelni kell?) 
Ö.: dologidő, dologkerülő; kisdolog, nagydolog

domó, dumó fn: pattogatáskor ki nem 
pattant kukoricaszem. A dumó az rágós.

domós, dumós I. mn: pattogatáskor ki 
nem pattant. II. fn: domó. A dumóst csak a 
jó fogújak birják megrágni.

domósa, dumóssa fn: a kenyér kihasadt, 
gyürkés része. Én is szeretem a dumóssát.

dorong, durung fn: 1. vastagabb bot, 
karó. Fog j egy durungot, oszt adj neki! 2. a 
szövőszék része, erre csavarják fel a megszőtt 
vásznat. A durungra megyen rá a vászon, 
vagy a pokróc, a rongypokróc, vagy zsák, 
akármi, az megy a durungra rá.

döbög , dübög i: ló lábával a földet ütö-
getve tompa, mély hangot idéz elő. (Ha) 
lelondzsótam (a csikót), akkó éccaka nyugodt, 
nem dübög.

dől, dűl i: függőleges helyzetből vízszin-
tes irányba hajlik, esik, eltér. El vót dűve az 
összes buza. ☐ Nemhogy eldűt… ☐ Vót, aki 
meg se mosakodott, csak dűlt le a szalmava-
cokra. Ik: átdűl, bedűl, eldűl, feldűl, hátra-
dűl, idedűl, kidűl, ledűl, megdűl, nekidűl, 
összedűl, szétdűl

dörgölő, dörgölő ~ dörgöllő fn: karvastag-
ságú, kb. 30 cm hosszú, hengeralakú kemény-
fa, amellyel a takácsmester a kész vászon 
fel göngyölítésekor kihúzza, kisimítja a   szö-
vés beli egyenetlenségeket. Az a dörgölő, mi-
kor engedi le a pokrócot vagy vásznat, akkor 
fog ja a dör göllőfát, és avval mind a két szélit 
megdörgöli, meg a közepit, hogy egyenlíti azt 
a vásznat vagy pokrócot. 

dörgölőfa fn: dörgölő. Egy ekkora göm-
bölű fa, azt hívják dörgölőfának.

drága mn: sokba kerül. Amaz meg drága 
vót, amit a kovács csinát.

dragacs → tragacs
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drót fn: vékony fémszál; huzal. Nízi az 
öreg. Aszongya, ojan mint a drót, ojan egy-
forma sima gömböjű vót. ☐ Levarták drótta.

drótoz i: 1. dróttal megerősít. 2. disznó 
orrába patentot nyom. Mikor elkezdi az a 
disznó furkulászni, drótozza ű, meg fogazza, 
de nem sokat ír.

 duda fn: szarvasmarha szarvából készí-
tett fúvós hangszer; tülök. A csordásnak, 
annak vót dudája, meg hát majd kísőbb a 
sintérnek. ☐ Vót neki egy nagy botja, meg 
korbáccsa, karikáskorbács, meg tülök vót, hát 
ugyi duda, mink dudának híttuk. Nr.: Ké-
szült marhaszarvból díszesebb kivitelezésű 

tülök is, de az már nem a napi szükséglet 
céljait szolgálta.

dudál i: dudával jelt ad, tülköl. Dudál a 
csordás, két óra.

dumó → domó
dumós → domós
dumóssa → domósa
dúr → túr
durakodás → turakodás
durung → dorong
dübög → döbög
dűl → dől
dűlő, düllő fn: 1. a határnak utak vagy 

természetes mezsgyék által határolt föld-
táblái. Itt a düllők nígyfele vótak szakítva: 
buza, kukorica, zab, ugar. 2. dűlőút. A 
cseresznyésbe a második düllőn kell kimenni. 
Ö.: vakdüllő

dűlőút, düllőút fn: a dűlőket határoló, 
a dűlők közötti kocsiút. Ha nem lehetett 
keresztülvágni valami végett, akkó rátértünk 
a düllőútra, oszt akkó azon.
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E,É

ebéd, ebíd fn: déli étkezés. Mer az kosztot 
nem adott, de lovat adott, hogy az ebídet 
kihozzuk, minden napra. ☐ Minden reggel 
gyött egy ember haza ebídír. Ö.: ebídhordó

ebédel, ebídel i: ebédet eszik. Ippen ebí-
delünk. Ik: megebídel

ebédhordó, ebídhordó fn: 1. az idény-
munkások (aratók, törők) közül az, aki soros 
volt, hogy a földesúr igáján hazamenjen a 
faluba az ebédért, és kihozza azt. Hát ugyi 
tudtuk, hogy ki lesz az ebídhordó, akkó azt a 
tíz méter kukoricát felmírtük, egy kötél szal-
mát rátett a kocsira, abba lesz maj visszafele 
az ebíd. 2. az a lóval, kocsival rendelkező 
szegényebb paraszt, aki úgy szegődött el a 
cséplőgéphez, hogy mindennap a gép után 
viszi a munkások ebédjét, illetve visszafelé 
hazaszállítja az aznap megkeresett részt, 
majd részeléskor mindenkinek házhoz fu-
varozza a keresetét. Ű meg ebídhordó vót. 
Vót egy lova, oszt avvā hordta utánnunk az 
ebídet.

ebíd → ebéd
ebídel → ebédel
ebídhordó → ebédhordó
éccaka → éjszaka
édes, ídes I. mn: 1. a cukor, a méz ízére   em-

lékeztető. Most minden keserű lett vóna a 
számba, még a legídesebb sütemíny is. 2. ked-
ves, szeretett. Édes kisjányom. 3. vér szerinti, 
nem mostoha. Édes testvére. 4. nem sós, nem 
csípős, nem erős, nem savanyú. Édes alma; 
édes paprika. II. fn: 1. édesség. 2. (megszó-

lításként) édesanya v. édesapa. Vö.: ides. Ö.: 
édeskáposzta, mézédes

ég1, íg i: 1. tüzet fog, lángol. A tűz lobog-
va égett. ☐ Nem íg, csak füstöl. 2. testrész 
sajog, fájdalmat sugároz. Úgy égett a lábom, 
mintha tűz égett volna benne. 3. világít. Ígve 
maradt a lámpa. lk: bennég, elég, felég, kiég, 
leég, megég, odaég 

ég2 fn: 1. a föld felett látszó magas bol-
tozat; égbolt. Beborult az ég. Zörög az ég. 
2. Mennyország. Sz.: Hun vótá, amikó az 
ég zengett? ☐ Égnek áll a haja. ☐ Az eget is 
nagybőgőnek nézi. Ö.: égzengés

égett, ígett mn: 1. tűz által elhamvasz-
tott. A fészer az porig ígett. 2. olyan, amin 
az égés feltűnő nyomot hagyott; megpörkö-
lődött. Akkor azt az ígett, perkált rongyot 
hasznáták tapló helyett. 3. aszály, szárazság 
miatt kiszáradt

egres I. fn: a szőlő másodtermése; apró 
szemű, sokszor be sem érő szőlőfürt. Szöllőbe 
van az a másodtermís, azt egresnek híjják. II. 
mn: éretlen, felelőtlen viselkedésű. Egres 
vótá, Józsi, mindég, de az is maradsz! 

eg yel, egg yel i: (zöldséget, répát) oly 
módon ritkít, hogy egy bokorban csak egyet 
hagy. Vö.: egyez

egyenes, igenyes I. mn: nem görbe. Ki-
húzták, hogy valamennyire az igenyessen 
ájjon. ☐ Egy igenyes borozdát húzni, nem 
minden új kocsisnak sikerül. II. fn:

egyenesen, igenyessen hsz: 1. egyenes 
irányban, oldalra le nem térve. Úgy ēment, 
ojan igenyessen, hogy… ☐ Ha igenyesen áll a 
kasza, akkor fog ja az egészet, nagyon nehéz 
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(kaszálni). ☐ Amejik kocsis nem tud igenyesen 
hajtani, anná a lovak ēre-āra elmennek. 2. 
tétovázás nélkül, azonnal. Nb.: Gépész úr is 
kiment a temetőbe / Igenyesen az új sírhant 
elébe. 

egyez, eggyez i: egyel. A sorokat meg egy 
háromujjnyi széles, rövid nyelű kiskapával 
kapáltuk, és egyúttal ritkítottuk, egyeztük.

egyezik i: 1. egy másikkal azonos; ugyan-
olyan. 2. azonos véleményen van, egyetért. 
3. egyezkedik, alkudozik. Hát, mondom, 
így van eggyezve.

éh, é mn: éhes. Szh: Úgy elkaptuk, mint 
é tyúk a taknyot.

éhnyál, ényál fn: alvás közben kicsorgó 
nyál

éjfél, ífél fn: az éjszaka közepe, éjjel 12 
óra. Mikor bekötöttík ífélbe a menyasszony-
nak a fejit, akkor egy széket tettek a terem 
közepibe, oszt úgy...

éjjel I. hsz: estétől reggelig egyfolytában. 
A kocsisok közt vót mindig egy hetes is, akki 
éjjel felügyelt az istállóba levő jószágokra. 
II. fn: éjszaka

éjszaka, éccaka ~ íccaka fn: az estétől 
reggelig tartó napszak. Éccaka kimentünk 
tizenkét órakor vágni, és akkor… ☐ Akkó 
éccaka nyugodt, nem dübög. Ö.: nászéccaka

ejtődzik → ejtőzik
ejtőzik, ejtődzik i: bőséges étkezés után 

emésztve pihen. Muszáj egy kicsit ejtődzni, 
mer nagyon sokat ettem. ☐ Pali bácsi a dí-
ványon ejtődzik.

ék fn: hasításra, rögzítésre használatos, 
élben végződő, hasáb alakú eszköz

eke fn: szántásra használt talajművelő 
esz köz. Akkor még az ekék is ojanok vótak, 
hogy fagöröndöjű. Ö.: ekefej, ekekúcs, eke-
szarv, eketaliga, ekevas; faeke, vaseke, kapá-
lóeke; egyvasú eke, kétvasú eke; tőtögető eke 

ekéz, ekíz i: kapálóekével fellazítja, gaz-
ta lanítja a kukoricasorok közét. Kihívott 
bennünket ekízni, fijatalabb embereket. ☐ 
Akkor hétér ekízték. 

ekíz → ekéz
elabrakol i: elver, megver. Ezt a szomszíd 

kisgyereket sokszor elabrakójják, szegínt.
eláll, elál i: 1. étel, ital nem romlik meg. 

2. útjában akadályoz. 3. eddigi helyéről 
ellép, máshova áll. 4. vásárlási szándékáról 
v. egyéb tervéről lemond. 5. munkát vállal, 
elszegődik vhová szolgálni. Le szoktunk oda 
menni, ott eláni.

elapaszt i: 1. tejelő állat nem ad több te-
jet. Ha a tehenet nem fejik ki, akkó elapaszt. 
2. szoptató nő elveszti a tejét

eláztat i: addig áztat, míg teljesen el nem 
lágyul, meg nem puhul. Viszik a kenderáztató-
ba eláztatni. ☐ Akkor eláztattuk, vízbe tettük. 

eletet i: vmilyen maró hatású anyaggal 
(mésszel, lúggal) károsít. – Jaj, János, ojan fo-
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nalat hoztam, hogy eletettem mésszel. – Nem 
baj, bélnek azí jó lesz.

elevátor fn: a cséplőgép szalmát továb-
bító tartozéka. Az elevátor föl vót álítva. A 
két jány odaát, oszt akkó villávā hánták bele 
az elevátorba. Ö.: elevátorállás

elevátoros fn: csépléskor a szalmakazlon 
dolgozó munkások közül az, aki az elevátor-
ról érkező szalmát a kazalrakás kívánalmai 
szerint továbbítja. Az elevátoros addig pihent, 
mig kísz nem vót az elevátorálás, de asztán 
dílig vagy estig dúrta. ☐ Most mámma ele-
vátoros vagyok, akkor hónap, mikor megin a 
szalmára gyövünk, akkor megyek leghátra, ott 
legkönnyebb. Akkor így gyövök előrébb. Vö.: 
kiselevátoros

elmunkál i: a vetés utáni teendőket végzi: 
boronál, fogasol. Mikor el van vetve, aztán 
még el kell munkálni. Most ez vagy fogas, 
vagy borona.

elő fn: (aratáskor, kukoricatöréskor) az 
a szakasz, amelyet egyszeri végighaladással 
munkálnak meg. (Aratáskor általában   két-
keresztnyi gabona), az vót egy elő. Kétkeresz-
tes elő. Ha erőssebb a gabona, akkor rövidebb 
az elő, mer akkor hamarabb elfogy a két 
kereszt kötél. ☐ Kukoricatörésnél egy zsák 
vót az elő mértékje. Kezdtük a vígírül. Addig 
mentünk be, míg a zsák teli nem lett. Mikor 
teli lett a zsák, akkor az egy elő. Harminc 
lípísrül egy zsákkal vót, szóval két sort haj-
tottunk. ☐ Akkor egy-egy előt törtünk, de mos 
má ugye fődre hányjuk.

előhasi mn: 1. először, első ízben hasas. 
Hát ugye előhasi vót a ló, akkor oszt elkezdett 

vinnyogni, ēre-āra nyihogott ottan. 2. (á. é.) 
kezdő, először csinál vmit. Ez megtörténik 
előhasi kaszásokkal is.

előhossz fn: egy előhosszúságnyi része 
az egésznek. Addig szedtük a zsákot, míg 
teli nem lett, mikor teli lett, akkor az egy 
előhossz vót.

előhosszan hsz: előhossz szerint
előhosszra  hsz: előhossz szerint. Kukori-

ca törískor is előhosszra járogattunk.
előleg fn: 1. fi zetésből, szolgáltatásért járó 

díjból az esedékesség előtt kiadott rész. Ez 
előleg a jövő hetekre. ☐ Az asztalosnak ötezer 
dínár előleget adott. 2. szerződéses termelvé-
nyért a leszállítás előtt kifi zetett összeg

előte fn: a kemence száját elzáró, sárból 
tapasztott ajtószerű lap. Én csinátam ősszel 
télire két-három előtét. Agyagos fődbül, le-
hetőleg menné vastagabbat. Igaz, egy kicsit 
nehezebb feltenni, de álóssabb. ☐ Feltetted 
az előtét? ☐ Ha nincs rezerva előtéje, akkó 
baj van. Vö.: tévő

elsőbbet hsz: először. Elsőbbet is a ka-
bátot vedd le.

első kocsis fn: a kocsisok munkáját irá-
nyító uradalmi cseléd. Ganéhordáskor fél 
tizenegykor az első kocsis beküldte a sorost, 
hogy húzzon vizet, mire a többijek bemennek. 
☐ Hát az nagy izé, hogy híjják, ha valaki első 
kocsis! Mer annak, ugyi, másfél bére is van, 
meg hát ugye egy kis tekintéj. Nr.: A kocsisok 
vezetője. Felügyelt a jószágokra (lovakra) 
szerszámokra, ekíre, hengerre, boronára. Bére 
másfél komenció volt.
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elszegődik i: 1. szerződéses munkát vál-
lal, kötelezően elígérkezik. A marikverő, aki 
ēszegődött, az má tudta, hogyha szól a kaszás, 
akkó űneki má gyönni kell. 2. (legkevesebb 
eg y évre), beál l,  beszegődik cselédnek. 
Huszonkettőbe (1922-ben) elszegődtem a 
mo ro vici határba, a Süket Oblák szállására.

elszegődtet i: szegődéses viszonyba jut-
tat. A szülők arra kényszerültek, hogy alig 
nyóc-tíz éves gyereküket elszegődtessék ka-
násznak, libapásztornak. ☐ 1918 tavaszán, 
Szen György napján anyám elszegődtetett 
megint, amojan kisbéresnek.

eltökít i: 1. úgy eltesz valamit, hogy nem 
lehet megtalálni. 2. eltulajdonít, eloroz

eltörik i: darabokra hullik. Ha má el tö -
rik (a kender), akkor má az én apósom gere-
benyező vót, az gerebenyezte.

elül i: 1. új helyre ül. Elült mellőle. 2.   pi-
henőre tér. Elülnek a verebek. 3. tyúk el-
kotlik. Elült a tyúk. 

elvállal, elválal i: kötelezi magát vmilyen 
munka, feladat elvégzésére. Az urasági disz-
nók – az vót kötelező, a cseléddisznók, az má 
csak ojan jószándékbú vót, édesapám elválóta. 

elvesz i: 1. vmit vhonnan magához emel. 2. 
vkit vmitől megfoszt. 3. varázslattal elapaszt-
ja a tehén tejét. Elvette a tehéntül a tejet. ☐ 
Vót ojan bűbájos öregasszony, hogy el tudta a 
tehéntül a tejet venni.

elveszik, elveszlik i: (állat v. gyerek) úgy 
elkóborol, hogy nem találják, nem tudnak 
ráakadni. A libák elmentek, nem talátuk, 
elvesz lettek.

elveszlik → elveszik
elvet i: 1. elhajít, eldob. Elvetette a sujkot. 

2. ledől, elterpeszkedik. Elvetette magát a 
vackon. 3. (Ha) megellik, akkor utána nem-
sokára elveti a pokláját.

emberpiac, emberpijac fn: 1945 előtt az a 
hely, ahol a napszámot, munkát vállaló   fér-
fiak szegődtek – ez Pacséron a községháza 
udvarának a bikaistálló előtti része volt. Le 
szok tunk oda menni, ott eláni, a pijacon, azt 
mink em berpijacnak híttuk. ☐ Akinek még 
nem volt valami biztos hele, az járhatott az 
emberpijacra.

emberszámba hsz: olyan állapot, amely-
ben már a teljes értékű férfi munkát is vállalni 
kell. Még a izére, nem teszik meg az ember-
számba, kívít hánni, mer annak kötelező vót 
a zsákhordás is, akki mán emberszámba állt. 
☐ Először válaltam felnőtt emberszámba 
munkát. 

épp, ipp ~ ippeg hsz: éppen
éppen, ippen ~ ippegen hsz: a beszéddel v. 

a szóban forgó cselekvéssel, történéssel   egy-
idejűleg. Én akkó szalmás vótam ippen. ☐ 
Nagykabátot kéne venni, de ippen nincsen 
pízük. ☐ Nem ippen heles dolog, de nincs mit 
vele vesztenem.

ér, ír i: 1. mozgás közben eltalál, érint 
vmit, eljut vmeddig. Mikor érünk a vígire? 
☐ Szh.: Úgy kirúg ja, hogy a lába se éri a fő-
det. 2. (nap, fény, levegő) érinti, átjárja. Ezt 
valami érte! ☐ Tán nem ér a szél? 3. értéke, 
érvénye van. Hat ökörhő a compók nem ír 
semmit. ☐ A ház – tudtuk – jóval többet érő, 
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de hát nagy gondot is vett ű magára. Ik: átér, 
beér, beleér, elér, felér, hazaér, hozzáér, ideér, 
kiér, leér, odaér, összeér, ráér, utolér, visszaér

eresz → ragalj
érez i: érzékel. Én nem is tudom, de vala-

hogy oan nem jó érzem magam. Ik: megérez
erős mn: 1. nagy a testi ereje. Te meg nagy, 

erős ember vagy, osztán hát…☐ Oan erős, 
fi jatal banda törte ott, enné a Pásztor Bálin ná. 
☐ Erős fájú ember vót, sűrű, de igen szegíny 
ember. 2. (étel, ital) csípős. Erős paprika. Ö.: 
bivajerős.

erősödik i: fokozatosan erőssé, erősebbé 
válik. Nemhogy erősödne, hanem még gyen-
gébb ez az én kisjányom.

estende hsz: esti időben, este. Harminc 
mennyi keresztet estende összeraktunk.

etet i: 1. jószágot élelemmel ellát. Kísőb-
ben én is felkeltem, mer vót akkor is tehenünk, 
hogy etetek. 2. cséplőgépbe kioldott kévéket 
ereget. Ijesvalami baja vót, hogy az árpával 
sántított, azt nagyon óvatosan kellett etetni. 
Ik: feletet, megetet

etető fn: az a cséplőmunkás, aki a kibon-
tott kévéket a dobba eregeti. Az etetők is két 
mérést lejeresztettek, akkó váltották egymást. 
☐ Ment a géphő etetőnek.

éves mn és fn: egy évre szóló, egy évre ér-
vényes (szegődés). Mindennap be kellett neki 
(a csordásnak) menni etetni, hát ű éves vót, 
nem csak ez a fél év, vagy mennyi vót a kihajtás.
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fagy1  i: 1. a hőmérséklet 0 °C alatt van 2. 
a víz jéggé válik. Sz.: Majd, ha fagy. Ik: át-
fagy, befagy, elfagy, meg fagy, összefagy, ráfagy 

fagy2 fn: olyan alacsony (0 °C alatti) 
hőmérséklet, hogy a víz jéggé válik. Nagyon 
nagy fagy vót. ☐ (A cukorrépa) bangétokba 
vót felhalmozva, és a fagy ellen főddel leta-
karva.

fájintos mn: finom, nagyon jó. Ugyan-
csak fájintos.

falka fn: egyfajta állatból álló kisebb 
cso port. A süldője, göbéje ment ki a falkával 
a legelőre.

falufarka fn: pletykálkodó, folyton a 
falut járó nőszemély. Zsuzsa igazi falufarka, 
sosincs itthon.

farkashurok fn: hurokfajta. Farkas hu-
rokkā kötik rá az ustornyélre a szíjjat. 

farsróf fn: az eke szabályozását lehetővé 
tevő csavar. Az eke hátújjába ammi van, 
azok a csavarok, ammivel szabájozzák az 
ekét, míjebb vagy sekéjebb szántásra, az vót 
a farsróf. 

farta hsz: a jászolhoz kötött jószág (ló, 
tehén) felszólítása, hogy lépjen, a farával 
álljon arrébb. Farta, farta te!

fartol i: (jászolhoz kötött) ló, tehén szó-
lításra, érintésre el-, illetve oldalra mozdul. 
Fartójj!

fatty fn: a kukorica oldalhajtása. Sován 
kukoricákon nem szok lenni ez a fatty. ☐ 
Hájde gazdag a kukorica, két-három fatty 
van rajta. 

fattyaz i: (kukoricát) oldalhajtásaitól 
meg tisztít. Tavasszal kukoricát ültettünk, 
később kapáltuk, majd fattyaztuk. ☐ Me-
gyünk fattyazni. ☐ Sok esetbe, ha nem is 
fattyazni mentek, hanem ritkítani, arra is 
rámondták, hogy fattyazni mennek.

favilla fn: fából készült, hosszú nyelű, há-
romágú szénagyűjtő, szalmarakó villa. Két 
kaszás szedte favillával ezt a kapíkhurkát. 

fazék, fazik fn: átmérőjénél magasabb, 
henger alakú, kétfülű edény. Be vót kíszítve 
a fazikba a hús, lé ráöntve oszt betettík a 
kemencébe. ☐ Ojan vászonfaziknak hítták 
ezt ezelőtt. Ojan rígi fazik, oan cserípfazik. 
Vót, amék mázos is, meg vót, amék nem is vót 
mázos. Ojan fazikba tették be a kemencébe. 
Ö.: cserípfazik, vasfazik, vászonfazik

fazik → fazék
fecstej, föcstej fn: az a tej, amelyet a tehén 

az ellés utáni első napokban ad. Én nem is tu-
dom, minek is mondja az uram: fr öcstej, föcstej?

fedő fn: fémből készült, középen füllel 
el látott kerek lap edény befedésére. Lecsu kom 
a fedővel, akkor az ott ojan szépen megsül.

fehérít, fehírít i: fehérré tesz. Fehírítettük 
a vásznat. Itt a vőgyön, szíp, gyepes ríszen 
szá ringattuk, locsolgattuk, fehírítettük. Ik: 
kifehírít 
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fehírít → fehérít
fej1  i: 1. állat tőgyéből tejet nyom ki.   Mi-

re mink keltünk, édesanyám meg fejt. 2. (á. é.) 
vkit, vmit fej. Addig fejte a vackot (fekhely) 
az az atyafi, meg bekötötték a ló lábát ruhá-
val. Ik: kifej, meg fej. 

fej2 fn: 1. embernek legfelső, állatnak elül-
ső testrésze. Dagadt oszt a gyerek feje, keze, 
mindene. 2. növénynek kalászos v. gömböly-
ded termése. Csak egynek (egy kévének) van 
lent a feje a fődön. ☐ Én mingyá úcs csinátam 
(a kötelet), hogy megterült az a szalmás rísze, 
oszt akkor takarta a fejeket. ☐ Hozzá fel két 
fej hagymát! 3. tárgynak, eszköznek felső v. 
elülső része. Gombostűnek, harapófogónak, 
kalapácsnak, szegnek a feje. Sz.: Vaj van a fe-
jin. ☐ Mossák a fejit szappan nékül. K.: Fejitül 
bűzlik a hal. Ö.: fejadag; buzafej, hagymafej, 
kápusztafej, kézfej, lábfej, mákfej, tökfej

fejlő fn: a ló fejére illeszhető szerszám, 
amelyhez a gyeplőt csatolják. A fejlőt rá-
tesszük a fejire. ☐ Bent kell a fejlőt rátenni. 
Vö. kantár 

fejő I. mn: aki fej. A tehenet fejő asszony. 
II. fn: edény, amibe a tejet fejik; sajtár. 
Hozzad a fejőt!

fejőgulyás, fejősgujás fn: a borjas tehene ket 
felügyelő és a fejést végző gulyás. Vót   ojan, 
amejik csak őrözte a marhákat, de a fejős gu -
jások, azok még felmosták a placcot is az istá ló ba.

fejőke → fejő
fejőre hsz: fejés céljából, fejés szándé-

kával. Oan istáló vót, hogy itt nem vót bent 
jószág, csak fejőre. A tehenet bevezettík fejőre, 
aztán megin ki az akolba.

fejősgujás → fejőgulyás
fejőstehén fn: az a tehén, amelyet rend-

szeresen fejnek. Má most nem is vesződök 
fejőstehénnel.

fejül → felül
fékető → főkötő
felberzenkedik i: 1. (állat tolla, szőre) 

az ingerültségtől felborzolódik. 2. (ember) 
fölidegesedik. Az öreg hetvenvalahány éves 
korával új életet akart kezdeni. Hozott egy 
asszont Moravicárul. Ezen oszt a fija annyira 
felberzenkedett, az apját az úgy meggyűlölte, 
hogy mingyá ki is zavarta a házbú. 

feles I. fn: aki a termés feléért műveli a 
földet. A feles az igencsak úgy vót, hogy – mán 
szóval a megegyezís – hogy ráruházott a gaz-
da mindenféle kiadást, ű felit tisztán kapja 
az össztermísnek. II. mn: a termés feléért 
megmunkált (föld). A buza harmados lesz, 
a kukorica meg feles.

félfordító fn: záróeszköz. Vö.: görbölő 
felgúgyelláz i: (kócot fonáshoz) felköt. 
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A kócot gyalogropkán fonták. Összeszettík, 
felgúgyellázták, kihúzták egy kicsit, hogy 
szálára ájjon.

felhágó fn: 1. a kocsi fellépő vasa, a   fel-
hérc része, amelyre, a kocsira szálláskor   fel-
lépnek. 2. létra 

felhérc, ferhéc fn: a kocsi elején keresztbe 
odaerősített, megvasalt fa, húzórúd, ame-
lyen a hámfák lógnak. Amihez hozzá vannak 
kötve a hámfák, azt ferhécnek híjják.

féljog fn: a földes jog fele, vagyis fél lánc, 
azaz 10 kvadrát

felkel, felkél i: (ébredés után) elhagyja 
fekvőhelyét. Felkelt édesanyám megin a   haj-
nallal. 

felül, fejül hsz: a lentebbhez viszonyítva 
fentebb. A patán fejül nyő neki ecs csomó.

fenék fn: 1. edénynek, kemencének, fo-
lyónak, tónak, gödörnek az alja. Betette oda 
ja kemence fenekire. ☐ Odateszem a sporhetra 
a lábast, akkor abba teszek csak egy ojan kis 
zsírt, nem ojan sokat, csak úgyhogy ellepje a 
fenekit.

fennálló, fennáló fn: szekrény. Öreg-
anyám az még fennálónak hítta.

fényeske, fínyeske fn: váladék, takony. 
Nr: Kisgyereknek mondják, ha taknyos az 
orra: Kiűtek a fínyeskíjík, oszt várják a szip-
pan tyújékat.

féreg, fíreg fn: apró, kártékony, élősdi 
állat. Ház körüli kártíkon fírgek.

ferhéc → felhérc
férj fn: a feleség házastársa. A férj főnevet 

a férjhez ad, férjhez akar menni, férjnél van 
kifejezésekben kizárólag fírhe alakban hasz-

nálják. Könnyen beszíl, fírhe atta a jányát. ☐ 
Ott is vótak fírhe családtagok.

fertály, fertáj fn: 1. negyed. 2. a telek   ne-
gyed része, 9 lánc föld. Az annyának vót 
egy fer táj fődje. ☐ Aszongyák a moroviciak, 
hogy Pacsíron azír van kilenc lánc főd egy 
fer tájba, mer kicsik a düllőutak, szóval, hogy 
keskenyek. Pedig hát itt is csak ojanok, mint 
Moro vicán.

fészek, físzek fn: 1. a madár lakóhelye. 2. 
szalmából készített keltetőhely a baromfiak 
számára. Mikor úgy, kezd kottyogni az a 
tyúk, akkor a gazdasszony megcsinájja neki 
a físzket. 3. kisebb emlősállatok, főleg mezei 
vad és ház körüli kártíkon fírgek búvóhelye, 
ahol kölykezni is szoktak. Összegyöttünk 
hát villákkal, botokkal, oszt körülkaptuk 
a szalmakazlat. Szíthántuk. Az utolsó vil-
lával mikor emelte le, akkor ugrott ki a 
nacs (nagy), csunya giríny. Benn vót egísz 
a falná a físzke. 4. földbe vájt kis mélyedés 
az ültetendő magok számára. A dinnyének, 
annak csinájuk a físzket. 5. (tréfás, bizalmas) 
fekhely. Bújj ki má a físzkedbül! (Kelj már 
föl!) Ö.: darázsfíszek, koszfíszek 

fészekre csal, físzekre csal i: férfi nőt sze-
relemre csábít. Ha valamejjik megesik vele, 
akkor asz mondják, hogy físzekre csalta. ☐ Az 
nem hagyja, ha csak teheti, az físzekre csajja.

fészekre esik, físzekre esik i.: tyúk elhányja 
tollát, elkotlik. Mikor físzekre esik, szóval 
elhánnya a tollát – errül lehet megtunni, hogy 
físzekre esett – akkor (a gazdasszony) meg-
csinájja neki a físzket szalmahordó kosárba.
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hogy bátyámat ne kőccsem föl, elfúvom hát 
azt a tizenkettőt. 2.  állatot igavonásra elő-
ké szít. Mikó gyön a fogás ugyi, gyön az ű 
gazdája, a parádés: – Bóni, fogunk! ☐ A két 
tinót előre fogták. 3. visszatart. Mindég úgy 
kellett űket fogni szárba, hogy maj lehúztak 
a kocsirul. 4. foltot hagy, befest. Ik: átfog, 
befog, elfog, felfog, hozzáfog, kifog, körülfog, 
lefog, meg fog, nekifog, összefog. 

fog2 fn: embernek, állatnak harapásra,   rá-
gás ra szolgáló csontszerű képződménye. A  fo-
gunkkal egyengettük, hogy egyenlő (vastag) 
legyen a fonál.

fogas I. mn: 1. olyan tárgy, eszköz,  amely-
nek fogai vannak. 2. fejtörést okozó, ne-
hezen megoldható; fogas kérdés II. fn: 1. 
ru haakasztó. Akaszd a fogasra! 2. a föld 
por hanyósítására, gyomirtásra használt, éles 
fogakkal sűrűn ellátott talajművelő eszköz. 
Csak fogast neki! Ez a főd mindene, meg a 
henger. ☐ A fogas, az szíccsupájja a fődet, egy 
kicsit meglazítsa, szítberheli. Ö.: fogasfa 

fogasfa fn: négy karika segítségével a   fo-
gasra akasztható, kb. 2 m hosszú erős rúd, 
amelyre ellenkező oldalán a kisefát akasztják. 
A fogasfán van nígy karika, amit ráakaszta-

fészer fn: nyitott elejű, féltetős gazdasági 
épület. Nagy istálló vót ott meg egy nagy   fé-
szer. ☐ A fészer is ojan, hogy nálam van ojan 
meg Pap szomszídná, máshun az utcába 
senkiné. ☐ Teli is lett neki mindene: kamrája, 
gang ja, fészerje. Ö.: kocsifészer

fiadzik, fijadzik i: kisebb emlősállat ki-
csinyeket hoz a világra. A disznó az fi jaddzik.

fias, fijas mn: olyan nőstényállat, amely-
nek kölykei, kicsinyei vannak. Édesapám   hiz-
lalta az uraság disznajit, mink meg hát 
őröztük a meddőket, fijasokat meg a süldőket 
a legelőn.

fijadzik → fiadzik
fijas → fias
finyeske → fényeske
fíreg → féreg
fírhe → férj
físzek → fészek
f langíroz i: f langál, kószál, céltalanul jár-

kálva lopja a napot. Itten ű elmín flangírozni, 
oszt a rész meg jár neki, hát azt má nem!

fódoz → foldoz
fog1  i: 1. szorítva tart, markol. Fogom 

a dudát, oszt akkó férébb megyek egy kicsit, 
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nak a fogasra épített kapocsra. Nr.: A fogasfát 
gyakran nevezik ferhécnek is. 

fogasol i: fogassal porhanyósít, gyomtala-
nít, illetve magot földbe kever. Kalmárnéná 
ijen gyerekík fogasoltak. ☐ Két ökörrē fogasol-
ta a vetíst. Ik: befogasol, meg fogasol

fogaz i: disznónak letöri a metszőfogait, 
hogy ne harapdálja az akol deszkáját, az ól 
falát. Drótozza ű, meg fogazza, de nem so-
kat ír.

foglaló I. mn: olyan, aki foglal vmit. II. 
fn: adásvételkor az eladónak adott előleg. 
Avval nyút a zsebébe, oszt adta ki a foglalót. 

foglalóz i: foglalót ad. Ik: lefoglalóz
foglalózás fn: foglalóadás. Megvót a fog-

lalózás, elgyött az első törlesztís, mer kétszeri 
fizetésre vettem.

fogy i: 1. anyag tömegéből egyre veszít, 
mindig kevesebb és kevesebb lesz. 2. ember, 
állat veszít a súlyából, soványodik. Haza-
gyövünk, de csak fogy, soványodik.

foltoz, fótoz ~ fódoz i: 1. vmire foltot varr. 
2. a ritkásan, hiányosan kelt vetést pótolja. 
Vetik úgy fótozásul, ahogy fótozzák a nípek 
a vetíst, azt a sárga, kis putyikukoricát. Ik.: 
befótoz, meg fótoz

folyat, fojat i: tehén párzásra hajlandó, 
illetve párosodik. Ik: meg fojat

fon i: szálakat úgy sodor, hogy fonalat 
kapjon. Egísz nap a kerekes rokka mellett 
ült, oszt fonta a kendert. ☐ Nagyon kevés ka-
szásra lehetett itt mondani, hogy nem tudja 
fonni a kötelet. Ik: befon, egybefon, körülfon, 
meg fon, összefon 

fonál fn: kender v. gyapjú szálaiból so-
dort vékony, szálszerű anyag. Itt is van még 
egísz csomó fonál. ☐ Ki kell mosni jó azt a 
fonalat. ☐ Ojan fonalat hoztam, hogy el-
etettem mésszel. 

fonogat i: lassan, illetve hosszasan, meg-
megismételve fon. No oszt akkó felhúztuk 
azt a kötelet (kötélnek való búzaszálakat), 
levertük a fődet, elkezdtük fonogatni. 

fór → forr
fóráz → forráz
forgó I. mn: aki v. ami forog. II. fn: 1. 

Izület. A forgómba nyilalt. 2. a szántóföld 
vége, ahol az ekével, gépekkel megfordulnak. 
Fembakná, ottan, ha kapátunk, vótak ijen 
huppujok: A forgót jó megvágni! ☐ Kis Lajos 
bácsi mámma is, ahogy kapátunk: a forgót jó 
megvágni! Há, mondom, ezt onnan hozta az 
öreg, ű meg ott vót cseléd akkó.

forr, fór i: 1. folyékony anyag hevítés foly-
tán rotyogni, bugyborékolni kezd, illetve 
rotyog, bugyborékol. Fór a leves, a kávé, a tej, 
a víz. 2. must, bor v. egyéb gyümölcs erjed. 
Így ősszel, amikor szüret után fórnak a borok. 
Ik: befór, elfór, felfór, meg fór

forráz, fóráz i: 1. forró vizet önt vmire. 2. 
disznóvágáskor a leszúrt disznót forró vizzel 
szőrétől megtisztít. Nem fóráztak abba az 
időbe. Ik: agyonfóráz, lefóráz

fortély, fortíj fn eljárási titok, furfang. 
Hát van annak fortíjja…

fortíj → fortély
foszt i: 1. érett kukoricacsőről lefejti a 

csu hét. Akkor az úgy vót, hogy a kukoricát 
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hazahozták hajassan, akkor körülültük, so-
kan, mindenki, férfijak, nők, öregek fijatalok, 
akkor fosztottuk a kukoricát. 2. liba- vagy 
kacsatoll száráról letépi a pehelytollakat. 
Nem bánom, aszongya, még ha tollat fosztat 
velem, de akkor se hagyom ott. Ik: kifoszt, 
lefoszt, meg foszt

fosztó I. mn: aki, ami foszt. II. fn: 1. az 
a személy, aki a fosztást végzi. Bevitték az 
udvarra a kukoricát, hajassan garmadába 
hánták, osztán este gyöttek a fosztók: rokonok, 
jóismerősök, szomszédok, és nótaszóval fosz-
tották a kukoricát. 2. fából, csontból, fémből 
készített hegyes végű szerszám, amellyel ku-
koricatöréskor a száron megkezdik a csövet 
borító héjat. A fosztó egy a csuklónkon lógó 
kihegyezett fadarab vagy marhalábszárból 
szépen kidolgozott alkalmatosság volt. ☐ 
Vót nekik fosztójuk. Avval hasították ki a 
kukoricacsüvön a haját, a levelit. Nr.: Fém-
ből, korábban fából, csontból készített 15–16 
cm hosszú, 1–1,5 cm átmérőjű, egyik végén 
hegyes, másik végén füllel, hurokkal ellátott 
eszköz, amellyel kukoricatöréskor megkezd-
ték, megbontották, meghasították a csövet 

borító csuhét, a kukorica haját. Két fajtáját is 
használták. Az egyik, a csontból vagy a fából 
faragott fosztó volt. Ennek a tompa végébe 
lyukat fúrtak, a lyukba madzagot fűztek, 
amelynek a két végét olyasforma távolságon 
kötötték össze, hogy a keletkezett karikán, 
hurkon a kezük feje átférjen. Munka köz-
ben a hurkot a csuklójukra húzták, hogy a 
fosztó, ha ki csúszik is a tenyerükből, le ne 
essen, mindjárt elkapható legyen és a munka 
egy pillanatra se veszítsen a lendületéből. A 
másik – ez már inkább fémből készült, de 
készülhetett csontból is, fából is. Ennek a 
szár részére bőrből olyan fülfélét, nyüvedzőt 
varrtak, esetleg madzagból hurkoltak, hogy 
a két ujjukat beledugva végezhessék a mun-
kát. Vö.: nyüvedző 

fosztogat i: huzamosabb ideig foszt. Este 
nagy nótaszóval fosztogattuk le a kukoricát.

fótoz → foltoz
föcstej → fecstej
fő i: nyers élelmiszer forralás folytán el-

veszti nyers voltát, elkészül, és fogyaszthatóvá 
válik. A vaslábon főtt valami paprikásféle, 
mellette, a tűz mellé állítva cserípfazikba a hús-
leves. ☐ Azután az a kis víz ottan elizél, fövi, 
akkor szépen megsül, ojan szép pirosra. ☐ A 
konyha felőli sarokba a búbos kemence, mellette 
a tűzhej, ahol fő a leves. Ik.: elfő, meg fő, szítfő

főd → föld
főkötő, fékető ~ fíkető fn: 1. (régen) asz-

szonyokat megillető, a férjes nőt jelképező, 
fejet borító öltözetdarab. A fikető fölött, 
alkalomtól függően, fejkendőt is viseltek. 2. 
Az újszülött fejfedője, amelyet szalaggal 
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az álla alatt megkötnek, s a fület is takaró 
részével a fej védelmét szolgálja. Nagymama 
a fíketőt kilugbacaknizta. 

föld, főd fn: 1. a lábunk alatt levő szilárd 
felület. 2. termőföld. Meg lett az a főd jó ga-
nézva. 3. A talaj szétmáló anyaga. Még attul 
is függ, hogy mijen fődbül verik a falat. Mer, 
mondjuk rá: fekete főd, az se jó, a sárga főd, az 
se jó, ennek leg jobb a kevert főd. 4. földbirtok. 
Szeretnék fődet kapni nagyon, mer bolondja 
vagyok a fődnek, de szeretnék magam gazdá-
ja lenni. ☐ Én nem hoztam ennyi fődet se a 
házhó, és mámma van kilenc hold fődünk. 
Ö.: fődszűrű; dinnyefőd, krumplifőd, kuko-
ricafőd, szántófőd, szöllőfődek

földes jog fődes jog a faluszéli jogokból 
azok, amelyeket a XIX. századi tagosításkor 
a negyed v. annál nagyobb telekkel rendelke-
zők kaptak, méghozzá minden fertály után 
egy jogot. Akinek vót egy fertáj fődje meg 
háza, az kapta a fődes jogot. ☐ A fődes jog húsz 
kodrát vót. Vö.: jog, kisjog, zsellérjog

földszérű, fődszűrű fn: szántóföldön, 
kertben készített, döngölt talajú szérű. A 
fődszűrűn a ló jobban tud menni, de emitt 
(téglás udvaron) meg könnyebb kicsípelni.

főtt I. mn: olyan étel, amely meg van 
főzve. Főtt ételt ehettünk mindennap. II. fn: 
főtt étel. Valami főttet is egyé!

főz i: nyers élelmiszert tűzön hevítve   ké-
szít. Tudja, hog y hun főztek? ☐ Szegény 
szü lém mindig a kemencébe főzött. ☐ A mi 
anyánk má nem főzött vele, hanem a katlan 
alatt lett eltüzelve. Ik: befőz, kifőz, meg főz

franciás I. mn: olyan ló, amelyiknek a 
lába térdtől kifelé áll. Az olyan ló, amelyiknél 
a térdtül a patájig kifele fordul a láb, franciás. 
II. fn: az ilyen ló. De hisz ez franciás!

frustuk fn: reggeli. A kaparík össze legyen 
szedve frustukra, reggelire.

frustukol i: reggelizik. Úgy nyóc óra tájt 
meg frustukoltunk, kenyeret, szalonnát, vagy 
akinek hát még vót, kolbászt, sonkát.

frustukolás fn: reggelizés. Kötélcsinálás 
után gyött a frustukolás. 

fú → fúj
fúj, fú i: 1. a tüdejéből levegőt szorít ki. 

Nagyot fútt, ahogy felért. 2. mozog, áramlik 
a levegő. Nd.: Hideg szél fú, édesanyám, adja 
ki a kendőt.

funerátor fn: az a presbiter, aki a teme-
tés körüli teendőket intézi. Hőgyi Lajcsi a 
funerátor.

furdancs fn: forgató szerkezettel ellátott 
kézifúró. Dragutin árulta a furdancsokat. 

furkó fn: nyélre erősített nagyobb fada-
rab, bunkó. Valahun az a nád megengedett, 
csurgott, akkor fogták, vót ojan, mint a furkó, 
akkor oszt alolrul alávertík, felvertík. Nr.: 
A furkó a muszkoló mellett a falverés egyik 
munkaeszköze volt, és a föld ledöngölésére 
szolgált, alakjára nézve pedig teljesen más 
volt, mint a nádazók használta munkaesz-
köz. Elöl mén a muszkoló, aki összeveri egy 
kicsit a fődet, utána mén a furkó. 

furkol i: lever, ledöngöl. Mink úgy sze-
ressük, hogy a (savanyú káposzta) úgy van el 
izélve (taposva), hogy nem furkolva.
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furkóz i: földet furkóval lever, ledöngöl. 
Gerendás szobák vótak. Mázlófődet hoztak, 
agyagot, oszt akkor avval (a szoba földjét 
be terítették, és ezt az agyagos mázlófődet) 
le fur kózták.

furkulász i: disznó az orrával túrni kezd. 
Mikor elkezdi a disznó furkulászni a falat, 
drótozza ű, fogazza, de nem sokat ír. 

 fuvaros fn: igával személy- v. teherszállí-
tást vállaló személy. Ha pedig fuvaros kellett, 
akkor is hejt álltam.

fűlik, füllik i: kemence bemelgszik. Mikor 
bedagasztottuk (a kenyeret), akkor mingyá 
elkesztünk fűteni. Mikó má jó füllött a kemen-
ce, akkó kiszakítottuk, oszt egy negyed órát, 
vagy felet kelt, oszt akkor beraktuk.

füllik → fűlik
fű fn: alacsony, keskeny levelű, lágyszá-

rú, télen elpusztuló növény, illetve ennek 
tömege, amelyet kaszálni és legeltetni lehet. 
Ha g yepet vágtunk, füvet vag y muhart, 
akkor lefele kalapátunk. ☐ Erdősített legelő 
ákácfákkal, közte meg fű. Szép füvek vótak.

fülrózsa, fűrózsa fn: a fejlő dísze; kan-
tárrózsa. A gyeplűfejen ammi van, a ló füliné 
ódalt egy kerek, igencsak rézbül csinált vala-
mi, ez a fűrózsa. 

fűrózsa → fülrózsa
fürt fn: 1. szőlőfürt. Nemigen adott a 

gyerekiknek egy-egy fürt szöllőt, hogy ne bánt-
sátok. 2. tincs. Egy-egy kis fürtöt huzgáltak 
ki ebbül. Ö.: hajfürt, szöllőfürt

füst fn: égés közben keletkező gáz. Sza-
badkímíny vót ottan, oszt akkor a kímínbe 
felment a füst. ☐ Gyönnek Csabájék, hozzák 
a kolbászt füstre.

füstöl i: 1. füstöt bocsát ki. Nem íg, csak 
füstöl. 2. húsfélét füstön, füsttel, füst által 
tartósít. Télen meg odaakaszgatták a sonkát, 
kolbászt, oszt akkor innen füstölték a pad-
kárul. 3. füstöt bocsát vmire. Ik: befüstöl, 
felfüstöl, kifüstöl

füstölő fn: 1. a húsfélék füstölésére szol-
gáló építmény. 2. a méhek füstölésére alkal-
mazott szerkezet

füstölt mn: füstöléssel tartósított, ízesí-
tett. A krumplival, káposztával mindég sült 
néhány szelet füstölt szalonna vagy füstölt 
ódalas.
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G

gabalyodik, gabajodik i: nagyon szerel-
mes lesz vkibe. Úgy egymásba gabajottak…

gabona fn: 1. búza, rozs, árpa külön is, 
együtt is. Nagy gabona vót, úgyhogy a fejünk 
felett össze tudtuk kötni a Fembak Károj 
buzáját, ojan nagy buza vót. 2. ezeknek a 
szemtermése. Azelőtt, akiknek kocsija, lova 
vót, Bajára vitték a gabonát. ☐ Igencsak két 
kocsi gabona gyött onnan.

gácsér, gádzsír fn: a kacsa hímje. Mikor 
elmúlik az ültetés ideje, akkor megtömik a 
gádzsírt, oszt levág ják.

gacsos, I. mn: (ember, állat) nem rendes 
járású, csámpás. Amejjik ló járás közbe össze-
vissza dobájja a lábát, nem rendes lípísű, az 
gacsos. II. fn:

gádzsír → gácsér
gané → ganéj
ganéj, gané fn: trágya. Egy kicsit kapátunk 

neki vagy ganét szórtunk.
ganéz i: 1. földet trágyáz, trágyával meg-

terít. Meg lett az a főd jó ganézva. 2. jószág 
alól kihordja a ganét. Ganézd ki az ólat! Ik: 
kiganéz

ganézik i: állat székel. Az istállóba alud-
tak, oszt meg is kérdezték, hogy mé alszanak 
űk ott, ahun a jószág ganézik.

gang fn: folyosó. Vigyítek el ezt a szekrínt, 
úgyis itten a gangba szítrepedezik, szítszárad. 
☐ Az ajja mind leomlott, a hátújja. Az eleje, 
hát az eleje, mondjuk rá, nem, mer gang vót 
vagy valami.

garaboly, garaboj fn: kosár. Hozd ide a 
garabojt!

garádics fn: lépcső, illetve lépcsőfok.   Kint 
ülünk a sarkon, ott Dáncsó előtt, azon a gará-
dicson. ☐ Malterozta a garádicsot.

garmada fn: szemesgabona, kukorica, 
kukoricacsövek kúp alakú halma, csomója. 
Rígen, még mikor garmadába törtük a kuko-
ricát, akkó addig szedtük a zsákot, míg teli 
nem lett. Mikor tele lett, akkor a közepire gar-
madát, oszt odaöntöttük a zsákbul. ☐ Min-
den garmadáhó oda kellett vinni a mázsát. 

gatya fn: deréktól térdig vagy régebben 
bokáig érő, közvetlenül az alsó testen viselt 
férfi ruhadarab. Akkó hát ezek a paraszt-
emberek abba a nagy, hosszi gatyákba… Ö.: 
gatyakorc, gatyamadzag, gatyaszár

gaz fn: lábon álló gabona, főleg búza   szá-
ra, szalmája. Ojan gazza vót ennek az Imré-
nek (Imre búzájának) hogy negyven kereszt 
(lett) láncán. ☐ De nagy az a gaz, meg egy 
kicsit még nyers is ugyi, úgy értve, hogy ződes 
a szalmája. ☐ Hát megindútunk kaszáni. 
Nagy, nehíz gaz, ugyi, nem lehetett rálátni 
a tetejire.

gazda fn: 1. tulajdonos, birtokos. Hétköz-
nap nem birtam én itten, akkor a gazdájét 
kellett csináni. ☐ Hát vótak ottan jobb 
gazdák is. 2. a maga földjén gazdálkodó, 
önálló földműves, birtokos paraszt. Vótak 
ojan gazdák, akkik nagyon szerettík ócsón 
elcsípeltetni… hogy nagyon ócsón menjen oda 
ja gép. 3. a ház feje, házigazda. Jó napot! Mēre 
van a gazda? 4. uradalmakban gazdasági 
felügyelő. Odahajtottak legeltetni, ahova a 
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gazda ērendelte. 5. munkáltató, munkaadó. 
Itt a marikverők is igencsak úgy szerettek 
men ni, hogy a gazda (a kaszás) gondoskodjon. 
Ö.: gazdalegíny, gazdaember, bandagazda, 
nagygazda, parasztgazda

gazdálkodik, gazdákodik i: földmű-
veléssel, állattartással foglalkozik. Ezek a 
Káplár Kis Sándorék, jobban az apja, de 
hát a gyerekik vótak kint a tanyán, szóval 
ott vótak bérlők, ott gazdákodtak. ☐ Nagy 
Béla bácsitul vette az meg a szállást, osztán 
pár hold földdel ott gazdálkodik.

gazdálkodó, gazdákodó fn: gazdálkodás-
sal foglalkozó. Azelőtt hát Bajára jártak ezek 
a pacsíri gazdákodók.

gazdaság, gazdaság fn: birtok, uradalom. 
Ojan vót az a gazdaság, mint a zsebóra.

gebeszkedik i: ágaskodik, kapaszkodik. 
Hijába gebeszkedik, csak nem íri el.

gebeckél, gebeckél ~ gebickél i: 1. gebesz-
kedik. Hijába gebickéltem, nem értem el a 
cse resznyét. 2. magasabb rangra, beosztásra 
tö rekszik. Ez is jó fölgebickélte magát. 3. 
munkában igyekszik. A vágónak ugyancsak 
gebeckélni kellett, hogy le ne maradjon.

gebickél → gebeckél
gémeskút fn: kút, amelyből a vizet a 

kútágasra szerelt gém segítségével húzzák 
fel. A közepin vót egy nagy gémeskút.

gép fn: 1. cséplőgép. Vót akki hát többre 
níszte a gépet, avvégett, hogy ott fére lehet áni. 
2. általában minden, a munkát gyorsabbá, 
könnyebbé, hatékonyabbá tevő szerkezet, 
mint pl.: vetőgép, varrógép, morzsológép 
stb. A gép (morzsológép) is rossz vót. Fél ko-

sárral, mennyivel lehajtottunk, maj megdög-
löttünk. Ö.: gépálás, gépálomás, géplakatos, 
gépszíj; aratógép, cséplőgép, fejőgép, lerakógép, 
mosógép, repülőgép, varógép 

gereben, gerebeny fn: kender fésülésére 
használatos eszköz. A gerebeny az kihúzta 
a kócot, és aztán maradt a szálakender. ☐ 
A gerebeny az kiszedte a kócot, és kiszedte a 
szöszt. Háromfele osztotta el a kendert: szá-
la, szösz, kóc. Nr.: A kenderszálak további 
tisztítására, fésülésére, a rostszálak szétha-
sogatására szolgáló eszköz. Egy méternyi 
hosszú, 20–25 cm széles, fából hasított, fa-
ragott deszkalap, amelynek a közepén egy 
tányérnyi területű deszkakorongba olyan 10 
cm hosszúságú, hegyes acélfogak vannak igen 
sűrűre egymás mellé verve, a két végén pedig 
kengyelszerű kivágás a kézzel való megmarko-
lás, illetve a lábbal való megtámasztás számá-
ra. A vele való munka, vagyis a gerebenyezés 
ugyanis úgy történt, hogy a gereben egyik 
végét bal kezükkel fogva a másik végét a 
földre támasztották, a földre támasztott végét 
bal lábukkal jó erősen leszorították, majd a 
töréssel, tilolással, dörzsöléssel megpuhított 
kendercsomót jobb kezükben tartva végig-
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csapkodták, húzták, húzogatták a gereben-
ből kiálló hegyes acélfogakon. 

gerebenel, gerebenyel  i: gerebenez 
gerebenelő, gerebenyellő fn: gerebenező. 

Csak a leg java hossza szálak maradtak meg 
a gerebenyellőnek a kezibe.

gerebenez, gerebenyez i: kendert gere-
be nen fésülve tisztít. Az emberek azon (ge-
rebenen) gerebenyeztek. ☐ Mikor elősször 
gerebenyezi, akkor az kóc, ami lehullik.

gerebenező, gerebenyező fn: aki gere-
benez, gerebenezéssel foglalkozik. Ha má 
eltörik, akkor má az én apósom gerebenyező 
vót, az gerebenyezte.

gerebenezés, gerebenyezés fn: a kender 
ge re benen történő kifésülése. Így ment a 
gerebenyezés…

gereblye, gerebje fn: 1. fanyélre erősített, 
vas ból készült, fésűszerűen fogazott kerti 
szer szám a felásott föld elegyengetésére. Egy 
darabot felás, akkor a gerebjével elegyengeti, 
el gerebjézi. 2. fából készült, fafogakkal el-
látott gazdasági eszköz a széna, a kaparék ösz-
szegyűjtésére; nagygereblye, bőgő. Kaparni 
nem kellett. Gerebjét hát nem kellett vinnünk, 
mer nagygerebjével (lógereblyével) kapar-
tatta az uraság. Ö.: lógerebje, nagygerebje, 
rugdalógerebje

gereblyéz, gerebjéz i: 1. gereblyével egyen-
get, eligazít. A kertbe gerebjéz. 2. ge reblyével 
összegyűjt, összekotor. Nem ge reb jézte fel a 
fődet, csak körül a szílit, hogyhát az ű jószágja 
felegye a kaparíkot. Ik: begerebjéz, elgerebjéz, 
felgerebjéz, körülgerebjéz, meggerebjéz, össze-
gerebjéz

gerendely, gerendej ~ göröndöj fn: az ekét 
az eketaligával összekötő rúd 

gernács fn: kapálóeke. Amik mámma a 
kapálóekék, azok valamikor jobban gernácsok 
vótak 

gernácsol i: gernáccsal gyomtalanít,  la-
zít. A krumplit is gernácsolták. ☐ Gerná csó-
ják a kukoricát. ☐ Előbb a kukorica közit 
meggernácsóták, aztán kapáták. Ik: meg-
gernácsol

gezemice fn: száraz növényi hulladék,  ág-
törmelék. Összeszettem az udvarba a geze-
micét, oszt jó bekollantottam vele. 

giríny → görény
gombóc fn: gömb alakú főtt tészta. Egy 

szombaton az egyik kaszás ebéd alatt a vel-
lájára szúrt egy gombócot, osztán ment sorba, 
olvasta, hogy hánynak küldtek gombócot. 
Tizenníg y kaszásnak krumplis gombócot 
küldtek ebédre.

góré fn: csöves kukorica tárolására szol-
gáló, lábakon – leginkább a disznóól felett 
– álló, fedett, szellős, lécfalú építmény.   Fel-
hordta a pallásra, mer hát nemigen vót gó-
rénk. Ö.: kukoricagóré

górés fn: a kukoricatörők közül azok, 
akik a kukoricát nagykosarakban a góréba 
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hordják. Minden reggel a három górés, meg 
aki megyen ebídír, meg a bandagazda maradt 
bent. ☐ A kocsisnak mink, a górésok…

górézik i: góréba hordja a kukoricát. A 
bandagazda az nem górézott. ☐ Azí kellett 
három embernek benn lenni, hogy azok min-
gyá górézták, tettík a helire. ☐ Két nap törtek, 
egy nap góréztak.

göbe fn: anyakoca. Ha van ojan jobbálású 
nyőstín disznó, akkor azt megbúgassák, akkor 
osztán abbul lesz a göbe. ☐ Hozta azt a göbét 
is, mer elíg jó malacozó göbe vót. Vö.: magló

gömbölyű, gömbölű ~ gömböjű mn: ke-
rek. Rígebben gömbölű kapák vótak. ☐ Egy 
ekkora gömbölű fa. ☐ Az a régi fajta, kis, 
gömböjű szemű, pattogatni való kukorica.

gönc fn: értéktelen ruhanemű. Annyi a 
gönc ebbe a szekrínbe, hogy nem fír be a ren-
des ruha.

görbölő fn: ajtó- vagy ablakszárnyra  ráfor-
dítható, annak bezárására szolgáló  kal lan tyú. 
Hát ojan nagyon akkor még nem vó tak ezek 
a ládák lakatolva, hanem csak ojan sróff  al, 
görbölővel rácsavarva.

görény, giríny fn: baromfiakban kárt tevő 
ragadozó állat. Akkor ugrott ki a nacs csu nya 
(nagy, csunya) giríny. 

görgő fn: lóval vontatott fahenger a szán-
tás göröngyeinek szétzúzására, illetve a föld 
sűrítésére, tömörítésére. Falusi embernek 
a görgőt úgy kellett felcibálni a kocsijára; 
mikor kijért, akkor megin egy dolog vót azt 
levonszolni a kocsirul, összerakni, a görgő-
rámát rátenni a hengerjire. Vö.: henger Ö.: 
görgőráma

görgőzik, görgőzik i: görgővel dolgozik. 
Jobban tavasszal görgőznek, mikor a fődek 
kírgessek, göringyessek a tavaszi szántástul. 
Vö.: hengerez 

görgőzés fn: a görgőzik igével végzett 
cselekvés. Az őszi szántások nem kívánták 
a görgőzést, mer azok úgyis elíg sűrűk a hólé 
meg az esőtül.

göringy → göröngy
göringyes → göröngyös
göröngy,  göringy fn: csomóba összeállt 

földdarab. Ott meg má a nagy göringyekkel 
teli főd várt bennünket. 

göröngyös, göringyes mn: rögös felüle-
tű. Pistával nagy élvezettel cirkalmaztuk a 
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göringyes fődet. ☐ Göringyessek a tavaszi 
szántástul. 

gudella fn: szösznek, kócnak süvegszerű 
csomója. A kócot, azt meg csak úgy becsavar-
ták, gudellának mondtuk. Hán gudella van 
szösz, hán gudella van kóc? Vö.: gugyela

guggol, guzsgol i: térdét behajlítva, alsó 
tes tével majdnem a sarkát éri. A sorokat kis-
ka pával kapáltuk. Először guzsgolva, majd 
térdelve, ülve, végül már fekve kapáltunk.

gugyela, gúgyella fn: szöszből, kócból 
csomóba tekerve annyi, amennyit egyszerre 
kötnek fel a rokkafára. Mikor megvót, akkor 
úgy összecsináta, ojan kerek gúgyellába, akkor 
úgy kötötte fel a rokkájára. Vö.: gudella

gulászta, gurászta fn: 1. forralt, ellés utá-
ni első tej. Apám mindig azt mondta, hogyha 
meg fejjük a tehenet, csinálunk gurásztát, mer 
az első tej még nem fór fel, az összemegyen, 
mikor fóralják. 2. forralás közben összement 

tej. Mikor a tejet is fóraljuk, oszt összemegyen, 
annak is azt mondjuk, hogy gurászta.

gulya, guja fn: (egy gazdához, gazdaság-
hoz tartozó) szarvasmarhák nagyobb cso-
portja. A csorda a köznípeké vót, de a guja, 
az valamejik uraságnak a gujája. ☐ Mintegy 
ötven darab volt a gujám.

gulyás, gujás fn: a gulya őrzője, pásztora. 
Hajt ki a gujás. Ö.: fejőgujás 

gúnya fn: viseltes, mindennapi használat-
ra felvett ruha. Odament a gúnyákhó, osz tán 
szít csu páta ezt az ű tarisznyáját. ☐ Hogy oszt 
sok gúnyánk vót-i, vagy pedig sok hétig nem 
mosott az anyám, már pontosan nem tudom, 
de reggeltől estig mosott.

gurászta → gulászta
guzsaly, guzsaj fn: Nem ismerik, nem 

használják, helyette lásd: gyalogrokka.
guzsgol → guggol
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Gy

gyalászka fn: nyélre erősített kaszadarab 
kender, nád, szár vágására. Vót itten egy 
szárvágó, egy darab kasza. A kovács levágta 
az oromját, hogy jobban csússzon, oszt avval 
vágták a szárat. Oan könnyen vágta az a szá-
rat, hogy éntülem is megkérdezte a cimborám, 
mé nem csinász ijen gyalászkát, mé kínlódsz 
avval a kapával.

gyalog hsz: 1. saját lábán. Hát haza is  gyöt-
tünk, gyalog hazakutyagoltunk. ☐ Odaöntöt-
tük a zsákbul, akkör gyöttünk vissza gyalog. 
2. nem lóval végzett munka. Én gyalog is 
dógoztam náluk. Ö.: gyalogmunka, gyalognap-
szám, gyalogösvíny, gyalogrokka, gyalog ropka

gyalogmunka fn: kézi erővel végzett  me-
ző gazdasági munka. Én a lómunkát elví-
geztem, ű meg megcsináta a gyalogmunkát. 

gyalognapszám fn: gyalogmunkáért járó 
napszám 

gyalogösvény, gyalogösvíny fn: dűlők 
között átvezető keskeny út, ösvény, ame-
lyen csak gyalog lehet közlekedni. Az urak 
szőllejibe vezető útrul egy gyalogösvínyre 
fordult.

gyalogrokka fn: széles talpon álló, ki-
emelhető vékony rúd, amelynek a végére 
tekerik a megfonni való kócot, szöszt; gu-
zsaly. Akkó még ahogy kihullott ez a kócca, 
mikor kigerebenyezték, akkor azt az emberek 
meg fonták ojan gyalogrokkán. ☐ Ojan gya-
logrokkájuk vót. Egy ijen fa, belefúrva egy 
rúd, oszt ráültek, oszt úgy cibálták, oszt oan 
orsóval pedrettík. Vö.: gyalogropka 

gyalogropka fn: gyalogrokka, guzsaly. A 
kócot gyalogropkán fonták. ☐ Egy madzaggal 
rákötöttík arra a gyalogropkára, oszt akkor 
fonták.

gyenge mn: 1. erőtlen. De mindennap 
gyengébb lett, de mindennap gyengébb. Ahogy 
az inekciót vette fel, nemhogy erősödne, ha-
nem még gyengébb. 2. zsenge. Nagy bográcsba 
meg főzték, aki vót gyenge kukorica. ☐ (Az 
ellés utáni tej) az oan gyenge tej. 3. erélytelen

gyep, (ritkábban) gyöp fn: füves terület. 
Annak (az uradalomnak) vót több ijen gyepje, 
ahun lehetett marhákat őrözni. ☐ Legeltet-
tem a disznókat a gyepen meg a tallón.

gyeplő, gyeplű fn: a ló irányítására szol-
gáló szíj v. kötél. Na most a rúdhoz kive zes-
sük, akkor mingyá az ember iparkodjon, hogy 
a gyeplűt húzza be neki, nehogy elmenjen 
az a ló. ☐ Oda vót az ekeszarvára kötve 
az a g yeplű… Ö.: g yeplűszár, g yeplűszíj, 
gyeplűtartó

gyeplű → gyeplő
gyerek fn: kiskorú személy, elsősorban 

fiú. Én is akkor még gyerek vótam. ☐ Szalad 
oszt a gyerek be. ☐ Látom, hogy mín neki a 
gyereknek. ☐ A gyerekik itt bebúkátak, oszt 
bent megtámadták a szöllőt, hát, mint a 
gyerekik, ugyi.

gyócsa fn: kisgyereket hátára vesz, és úgy 
visz. Vigyé gyócsát!

gyön → jön 
gyöngyös I. mn: gyöngyökkel díszített. 

Gyere hama, meg fogtam egy gyöngyös nyakú 
fürjet! II. fn: gyöngytyúk. A gyöngyösök 
éktelenül rikácsoltak.
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gyöp → gyep
gyöszmékel i: ok v. cél nélkül jön-megy, 

járkál; gyüszmékel. Vót egy óra ebédidő, de 
(a téli hidegben) senki se ült le enni, csak úgy, 
gyöszmékelve ettük meg a kenyeret, szalonnát 
vagy kóbászt egy fej vereshagymával. 

gyújtat, gyútat fn: egyszeri tűzgyújtásra 
elegendő szalma. Hozzá egy gyútat szalmát 
a vaskaszró alá.

gyútat → gyújtat 
gyűjt, gyűt i: egy helyre hord, összeszed. 

A míhecskék ott nagyon tudtak gyűteni. Ik: 
begyűjt, egybegyűjt, összegyűjt

gyüszmékel → gyöszmékel
gyűt → gyűjt
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H

hacuka fn: viseltes női ruha
hagyma, (régebben) hajma fn: 1. étke-

zési célokat szolgáló, csípős ízű, aprításakor 
szemet könnyeztető konyhakerti növény 
(Allium cepa). Hagymát tesz a levesbe. 2. 
bizonyos növények (pl. tulipán) gumószerű 
föld alatti része. A tulipán hagymája.

haj fn: 1. emberi fejet borító szőrzet. Hát-
ra fésült hajjal, fülünkre húztuk a hajat és 
kontyba vót. 2. a kukoricacsövet borító levél; 
csuhé. Aztán fosztották meg a kukoricát a 
hajátul. 3. héj (kenyéré, gyümölcsé). Mink 
má nem nagyon esszük meg a kenyír haját, 
levág juk az alsó, felső haját. ☐ Evés után 
össze szoktam aprítani, kockára összevágom 
a dinnye haját, akkor el birják nyelni.

hajadonfőtt, hajdonfejt hsz: fedetlen  fő-
vel. Ezek oszt elkaptak egy-egy szál – mer 
haj don fejt vót – egy-egy szál haját.

hajaz i: asztagot bevégez, tetőz, vagyis a 
ké véket kalásszal lefelé úgy rakja, hogy az 
eső lefolyjon róluk

hajazás fn: az asztag betetőzése. Mikor 
elíri azt a magosságot, hogy még két ijen ma-
gos lesz, akkor megkezdi a hajazást, kifele for-
dítani a (kévék) fejit. ☐ Emēre megyen szípen 
a hajazás, így kifele borítva a kalászokat. 

hajazat fn: az asztag felső, tetőként szol-
gáló része. Mikor tetőzünk, ottan mindenütt 
hajazata van, ez van kint. ☐ A csonoplaji 
fődön igencsak egy sor vót a hajazat.

hajcihő fn:  1. hűhó, felfordulás. 2. cse-
tepaté, zűrzavar.

hajcs msz: elbeszélésben a menekülés, 
a megfutamodás gyorsaságának érzékelte-
tése. Ez meg oszt hajcs, ki a falon! ☐ Hajcs 
kifele…☐ Oszt má úgy (fölmérgesítette), 
hogy egyszer hajcs, fogatott be a tanár, hogy 
azonnal megyen be Topojára.

hajcs ki hajcs. Egyszer elkapja a (kakas) 
nyakát. – Vaú! – nagyot ordít a kakas. Hajcs 
ki a másik ajtón, az udvar felül, hajcs ki 
azon…

hajdonfejt → hajadonfőtt
hajigál, hajingál i: többször, ismételten 

hajít
hajingál → hajigál
hajint → hajít
hajít, hajint i: nagy erővel messzire dob
hajma → hagyma
hajnal fn: a napfelkelte körüli napszak. 

Hozzáfogtak vagy szárat kötni, vagy mit 
tudom én, csinátak ott hajnalba valamit. ☐ 
Hajnaltól késő estig dolgoztam. 

hajnali mn: a hajnallal egy időben. Vót 
úgy, hogy a holdvilágnál hajnali 3–4 órájig 
is dolgoztunk. 

hajnallal hsz: hajnalkor. Felkelt édes-
anyám megin a hajnallal.

hajsz msz: igába fogott ökrök irányításá-
ra szolgáló kifejezés. Hajsz hó!

hajt1 i: 1. állato(ka)t terel. Az asszonyok 
eresztették ki a disznókat, mink meg hajtot-
tuk űket. 2. befogott állato(ka)t menésre 
ösztökél. Hát nem mennek a lovak sehova, 
de hajtaná, de nem mennek a lovak. ☐ Kettőt 
így a nyakára ütött, aszongya, na most hajts, 
fi jam. 3. fogatot irányít. Jó két lovat hajtott. 
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Sz.: Asszony hajt, eső lesz. 4. folyamatos  moz-
gásban tart. Néha fél órát is hajtottuk neki, 
mer szerettem hallgatni a meséjét. 5. gépet, 
szerkezetet működtet. Gyertek, hajtsátok mán 
egy kicsit a rokkát! 6. a) munkát meghatáro-
zott irányban végez. Ezt az előt behajtottuk, 
aztán meglíptük, körülbelül mijen hosszú, ak-
kor emez vígirül is líptünk annyit, oszt onnan 
meg hajtottuk ide. b) a munkát meghatározott 
számú soron végzi. Két sort hajtottunk. 7. siet-
tet, sürget, hajszol. Álandóan hajt bennünket. 
8. siet, iparkodik, töri, hajszolja magát. Mink 
hát törő emberek vótunk, részesek, mink hát 
ugye magunknak iparkodtunk, ha hajtottuk 
magunkat. 9. szöveget folyton, megállás 
nél kül ismétel. Hajtod ám, mint német a 
tral lalát. Ik: behajt, kihajt

hajt2 i: hajlít, lapoz. A válára hajtotta 
a fejit. ☐ Hajtsd ide a fejedet az ölembe, 
kisfijam! ☐ Vigyázz, kettőt hajtottá! 

hajt3 i: elvetett mag kikel; növény zöldell-
ni kezd; bokor, fa virágot, levelet, új ágat 
nö veszt. Szépen hajt má a buza. ☐ Hajt ám 
a szilvafa, csak győzzük irtani! 

hajtó fn: aki (állatot) hajt, terel, irányít. 
Az meg ide vót, a közepire, a hajtónak…

hal1  i: ember megszűnik élni; meghal, 
éhen hal, szomjan hal. Ik: belehal, meghal 

hal2 fn: vízben élő kopoltyús, pikkelyes, 
gerinces állat. Ma sült halat ebédeltünk.

halhé fn: gabonakévéknek keresztbe ra-
káshoz két, párhuzamosan haladó, tövükkel 
befelé, kalászukkal kifelé álló, hosszú sora; 
halhéj. Ebíd után, hogy le van nyelve a falat, 
rögtön fel, oszt hordani össze a kíviket úgy 

halhéba. ☐ Megkezdtük a kívíket halhéba 
hordani. Ö.: halhésor

halhéz i: gabonakévéket halhéba hord
halhézás fn: a kévéknek halhéba való 

hordása. Mire elvígeztük a halhézást, az 
arcunk meg a kezünk, illetve karjaink tele 
vótak veres pettyekkel a sok szúnyogcsípéstül. 

hall i: hangot fülével felfog, érzékel. 
Hallottad? Nem, nem hallottam. Szh.: Na-
gyot hall, mint nyáron a mónár tyúkja. Ik: 
meghall

hallatszik i: (hang, zaj) hallható, hallani 
lehet. Hallatszott, ahogy a kocsi ment. 

halott I. mn: személy, aki már nem él. 
Nem hallottad, ki a halott? II. fn 1. meghalt 
személy; énekes halott; halottak napja. ☐ 
Halottra harangoznak. 2. holttest, tetem. 
Mikor hoztam ezt a halottat, majnem usto-
rozni kellett űket. 

hám fn: lószerszámnak a szügyet és a tör-
zset körülfogó része, ehhez vannak erősítve 
a vontatást lehetővé tevő istrángok. Fogunk, 
hozd a hámot! ☐ Van a hámon, itten a szügy-
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ellőn, húzószíjon egy karika. Ö.: hámfa, 
hám táska

hámfa fn: kampójával a felhércre akasztha-
tó fa, amelynek két végére vetik az istrángot. 
Ami a kocsira van akasztva, amin húzza a ló 
a kocsit, amire az istrángok mennek rá, az a 
hámfa.

hamis mn: 1. nem valódi; hamis húsleves 
2. (kutya) harapós. Nem vónának ezek ijen 
hamissak, hanem (a gyerekek) a kapu alatt 
dugdossák be a lábukat, akkor hát persze ezek 
a kutyák haragszanak. Ö.: hamiskártyás

hamu fn: tömörebb szerkezetű anyag (pl. 
fa) elégetése után visszamaradt szürke, por-
szerű anyag. A rendes budár még azt is meg-
mondja, ha elígetik a venyegít, a hamubul, 
hogy mijen szöllő vót. Ö: hamutartó

hancsik fn: földterület határát jelölő 
kisebb halom, földkupac. A hancsik az lehet 
többféle. Ha a fődet egyenesíti valaki, ak kó a 
főd végin leszúr egy karót, oszt ahhó nézi a 

mezsgyét. Kis gödröket csinál, mind a pucog-
dúrás, igenyessen, oszt ez a hancsik vagy csóva. 
☐ A főd vígin, mikor felhancsikóják a fődet, 
hogy oda nem szabad menni, azt mondják 
hancsiknak. 

hancsikol i: földterület határát kisebb 
halmokkal, földkupacokkal kijelöli. Mikor 
őriztük a libákat, mink is, no ide nem szabad 
hajtani, felhancsikolták. Ik: felhancsikol, 
kihancsikol

hány i: 1. dobál, dobva továbbít. Én kint 
hántam a kívíket a kocsira. 2. ember, állat 
lenyelt ételt visszaökrend. Mind kihánta az 
ebédet. Ik: behány, elhány, felhány, kihány, 
lehány, széthány, végighány

harmados I. mn: a termés harmadáért 
megmunkált (föld). A buza harmados lesz, a 
ku korica meg feles. II. fn: 1. az, aki a termés 
har madáért műveli a földet. Har ma dos sak is 
vó tunk. Mindenek vótunk. Sár közivel har ma-
dos vótam. 2. munkatárs, aki a munka ráeső ré-
szét a kereset harmadáért végzi. Nálunk az vót 
a divat, hogy nem harmados vót a marikverő, 
hanem itten kialkudott bére vót. 

hármasfa fn: három ló befogására alkal-
mas hámfa. A hármasfát ojankor hasznájják, 
mikor három lovat akarnak befogni. A hár-
masfa egyik vígire akasszák a kisefát, a másik 
vígire meg akasztanak egy hámfát a lógósnak. 
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hasgat → hasogat
hasló fn: a hám összecsatolására szolgáló, 

a ló hasát átfogó szíj. A hátszíj meg a haslóval 
van körülvíve a ló.

hasogat, hasgat i: 1. több darabra hasít.   Az 
elhasznált régi rong yokat, ami össze vót 
hasgatva, azt tekertük rá, és azt szűtték bele a 
fonálba. 2. vmely testrészében éles fájdalmat 
érez. Hasgat a hátam.

határ fn: 1. terület széle, szegélye. 2. két 
birtok, ország közötti választóvonal. 3. (dol-
gok közötti) választóvonal. 4. a falut körül-
vevő, hozzátartozó gazdasági földterület. Az 
csípelt legutójjára a határba.

hatodos mn és fn: a termény hatodáért 
végzett v. vállalt munka. Ősszē meg vót egy 
kis kukorica, hatodos. Azt kétszer ingyen 
kapátuk. De akkor is, a hatodik hamarabb 
vót, mint a tizedik. 

hátszíj fn: a hám része, amely a ló hátára 
kerül. A hátszíj, ami van a lónak, az az egyik 
víge, a másik meg megyen a hasa alatt, az a 
hasló.

havas mn: 1. hóval borított. 2. olyan idő-
szak, időjárás, amikor havazik. (Szombaton) 
csuda idő vót. Havas esső, hó, még vasárnap 
is látszott a hó.

havazás fn: hóesés. 1929-be, január, feb-
ruár meg márciusba ojan nagy havazások 
vótak, hogy én is két hónapig hánytam a havat 
a vasúton napszámba. 

havazik i: esik a hó. Télen, ha havazott, 
eltakarítottuk a ház körül a havat, utat 
csináltunk a kútig, az volt az egész napi dol-
gunk. Ik: behavazik

havivak mn és fn: lóbetegség. Azír mond-
ják, hogy havivak, mer mikor a hód újjul, 
akkor nem lát. 

ház fn: lakóhelyül szolgáló épület. Amaz 
házná is nagyon jó vizünk vót. ☐ A ház – 
tudtuk – jóval többet érő, de hát nagy gondot 
is vett ű magára. Ö.: alsóház, bakterház, 
kisház, kórház, nagyház, présház, szegényház

házal i: házról házra jár. Mert én azt a 
pénzt nem birom előteremteni, hát hova há-
zaljak, bank nem ád pízt ijeneknek.

házilag hsz: saját szükségletére, saját 
eszközeivel, saját személyében v. hozzátar-
tozóival, alkalmazottaival. Fembakná vót 
konkojozó gép, osztán a magokat megtiszto-
gatták, de csak úgy, házilag.

hé isz: a férj megszólításaként felesége 
részéről. Akkor szegény szülém mondta, hogy 
hát nem tömhessük meg, hé, ezeket a ludakat. 
Vö.: hékám

hebrencs mn és fn: hebehurgya, szele-
burdi. 

hederint → hederít
hederít, hederint i: ügyet se vet rá. Rá 

se hederint.
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hegytipró mn és fn: rendellenesség a ló 
lábán. Amejjik lónak a lábfeje jobban befele 
van, az hegytipró. 

hej → hely
hejette → helyette
hékám fn: házastárs megszólítása, meg-

nevezése a feleség részéről. Az én hékám is 
hozott belülle. ☐ No, hékám, hozd ki azt a 
pízt! ☐ Aranyos hékám, ērohad mind. Vö.: hé

hel → hely
helette → helyette
hely, hel ~ hej fn: térnek meghatározott 

része. Akkor is hejt álltam. ☐ Ojan nagy 
hejen, ahun nyóc-kilenc kasza ment egymás 
után…☐ Azok mingyá góréztak, tették a 
helire. ☐ Egynek vót három-nígy-öt helen is 
fődje. ☐ Tanyán hát jobb hele vót a törőnek. ☐ 
Ott állt a helin, az álásba. ☐ Igen, ha vót hej, 
mer vót ám annyi, hogy néha várni kellett. 
☐ Mingyá bekötözni két helen, három helen, 
mekkora vót a kender.

helyette, helette ~ hejette hsz: az előzmé-
nyekből ismert személy, tárgy v. dolog he-
lyett. Benn maradok helette. 

henger fn: lóval vontatott fahenger a  szán-
tás göröngyeinek szétzúzására, illetve a beve-
tett föld lenyomtatására. Csak fogast neki! Ez 
a fődnek a mindene, meg a henger. ☐ Nagy 
darab kerek fa, van neki rámája, rúdja, ló 
húzza, oszt a fődet vetís előtt lehengereli meg 
vetís után is. Vö.: görgő

hengerel i: szántóföldet hengerrel simít, 
egyenget, tömörít. A fődet vetís előtt lehen-
gerelik, meg vetís után is. ☐ Szép, ha le van 
hengerezve, de nem ippen azír hengerelik, 

hanem sűrítik a fődet, hogy ne száradjon ki 
ojan hama. Ik: lehengerel

 hengerez i: hengerel. Az ember kimín 
hengerezni, vagy baronába, vagy mit tudom 
én mibe, akkor ezt (a hámfát) a ferhécrül 
leakassza, és teszi a boronába, fog bele.

here fn: 1. talajjavító takarmánynövény 
(Trifolium). A herét lehet vetni tavasszal, 
mikor kienged az idő, de lehet vetni május-
ba is. ☐ Egy fél jogom vót herével bevetve. 
2. ivarmirígy. Amit kiherílnek, kivesznek 
belülle, azt is mondják herének. Azír is 
mondják azt, hogy herílik, mer here, herínek 
mondják. 3. a nem dolgozó, hímnenű méh. 
A míhecskík közt, amejikek nem mennek 
dógozni, azok a herék. 4. ingyenélő, mások 
munkájából élő. Te nagy here! – mondják a 
dologkerülő emberre. 

herél, heríl i: ivartalanít. Én jó magam 
is heríltem. Sok malacot kiheríltem. Nr.: 
Rígebben leginkább csak nagypinteken heríl-
tünk. 

herélő, herílő I. fn: aki vállalni szokta 
az állatok herélését. Ű vót a herílő. II. mn: 
heréléssel kapcsolatos. A nagypinteki nap 
oan herílő nap szokott lenni. 

heríl → herél
herílő → herélő
herpitél i: (tyúk) nehezen lélegzik
hét1 szn: hét. Ha hét asszon gyön össze, esső 

lesz – mondják tréfásan, ha véletlenszerűen 
több asszony csoportosul, találkozik össze 
valahol. 

hét2 fn: 1. hétfőtől vasárnapig tartó idő-
tartam. Egísz héten krumplipaprikást ettünk 
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mi cselédek négyen. ☐ Hogy a hét útójján 
hogy néztem ki, nem tudom, mer nem néztem 
tükörbe. 2. egymásra következő hét napból 
álló időtartam. Minden két hétbe mentem 
haza tisz tákodni. ☐ Ez előleg a jövő hetekre. 
☐ Megkesztük egy hetfüi nap, és pont három 
hét mul va szombaton, szombati nap végeztünk.

hetes fn: 1. a) egy hétig soros, ügyeletes   va-
la milyen szolgálatban. A bíresek közt, kocsisok 
közt vót mindig egy hetes is, aki éjjel felügyelt 
az istállóba levő jószágokra, nappal pedig meg-
húzta a vizet, megkente a szekeret. b) ügyeletes 
tanuló az iskolában. Büntetésbül három hétig 
ű vót a hetes.

hétfő, hetfü fn: a hét első napja. Nem va-
sárnap, hanem hetfün lesz a vásár. ☐ Hetfün 
má mink munkát otthon nem kapunk.

hétfői, hetfüi mn: Megkezdtük egy hetfüi 
nap, 1928-ba.

hetfü → hétfő
hetfüi → hétfői
heverőmarha fn: a gulyának az az állo-

mánya, amelyet se nem fejnek, se nem  fog-
nak igába. A heverőmarhákat nem is ab ra-
kóták. Azok szárat meg töreket kaptak. 

hevít i: aludt tejet langyosít. Mikor túrút 
akarunk csináni, akkó hevítünk. Ik: kihevít

hí → hív
hív, hí i: 1. szólít, kéret, vmire kér. Hínak 

bennünket tárgyallásra. ☐ Hínak bennünket 
öttől fél hétig. ☐ Hítták is ijen borosgazdák 
itt a faluba. 2. vhogyan nevez. Asz mink 
emberpijacnak híttuk. Ik: áthí, behí, elhí, 
hazahí, odahí, összehí

hizlal i: 1. állatot úgy etet, hogy mindin-
kább kövéredjen, súlyban minél gyorsabban 
gyarapodjon. Disznókat hizlaltam. ☐ Az 
édesapám hizlalt évente négy-ötszáz darab 
hízót az uraságnak. 2. öntözéssel jeget vas-
tagít. Ahogy meg fagyott, lékeket vágtunk a 
jégen, és lapáttal hántuk a vizet a jég tetejire, 
hizlaltuk. ☐ Télen meg a jeget hizlalták 
benne a kocsmáknak. Ik: felhizlal, meghizlal

hizlalgat, hizlagat i: kicsiben, szerényen 
hizlal. Egy-két hízót hizlalgattunk. 

hízó mn és fn: hizlalásra fogott, illetve 
a már meghízott (disznó). De, mondom, 
hetven–nyócvan darab hízó vót, hát az egy 
nígy–öt méter morzsolt kukorica mindennap 
csak a hízóknak. ☐ Vót nekünk két anyakoca 
és két hízó disznó az uraság kosztján. ☐ Csak 
nem vótak jó értesülve, mer nem abba az ólba 
vótak a hízók.

hód → hold1
hódos → holdas 1. 
hódvilág → holdvilág
hóka I. mn: 1. homlokán fehér foltos; 

hókafejű. 2. sápadt, halvány. De hóka színed 
van! II. fn: 1. állat (leginkább ló vagy nyúl), 
amelyiknek a homlokán hosszúkás fehér folt 
húzódik az orráig. Amejjiknek van ez a fehír 
csíkja, az hóka. 2. maga a fehér folt. Vö.: lisza 

hol, hun hsz: a hely után tudakozód-
va: melyik helyen? Hun tartsa a kocsis az 
ustorát?

hold1, hód  fn: égitest. Meg így minálunk 
szóbeszídbe vót, hogy Szen Dávid hegedül a 
hódba. Ö.: hódvilág
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hold2 fn: 1. területmérték, 16 kvadrát, 
1600 négyszögöl. Holdjátul egy métert, ez 
vót a szerződísbe. ☐ Nekünk vót ötven-hat-
van hold buza. 2. határrésznév, illetve az I. 
világháború után itt kiosztott ingyenföldek. 
A holdakat ócsóp pízír adták el, mint emezt 
a saját (nem ingyen kapott földet). 

holdas1, hódos mn: 1. hóbortos, hebe-
hurgya, habagajsz (ember). Áj, de hódos egy 
ember! 2. (fn is) a rendestől eltérő viselke-
désű (pl. harapós, ijedős, rúgós ló). Hódos 
ló. Nem ojan rendes, igás ló, mint amijennek 
kéne lenni, nem indít vagy harapós, arra 
mondják, hogy hódos. ☐ Amejik mindentül 
fíl, megijjed, az hódos.

holdas2  I. mn: 1. a Holdak határrészben 
levő, illetve ott birtokos. 2. bizonyos számú 
holdból álló, holdnyi, hold nagyságú. II. 
fn: az I. világháború után földhöz juttatott 
személy. Az első világháború után a szerbek 
az ő népeiknek fődet osztottak. Azokat nem 
is mondják máskíppen, csak holdasok, meg 
a holdak.

holdvilág, hódvilág fn: a hold fénye,   vi-
lágossága. Nem vót hódvilág, setít vót, de 
annak el kellett lenni boronálva.

holt mn és fn: személy, aki már nem él; 
halott. A gazdám holtan feküdt bent.

hólyag, hójag fn: 1. bőrön felpúposodott, 
levegővel, vérrel, gennyel teli dudor. Csupa 
hójag lett a keze. 2. levegővel teli buborék 

hord i: 1. a) rendszeresen visz v. hoz vmit 
vhova. Ha elgyött a tavasz, a koratavasz, ak-
kor trágyát hordtunk. ☐ Nócinak hordta a bort 
innen a menzárú oda a kuglihó. b) terményt a 

földről betakarít, hazaszállít.  No most ezt (a 
kukoricát) hordtuk mink a Radvánszki maga-
zinba. ☐ A törők (törik a kukoricát), az uram 
meg hordja. c) a keresztekben álló gabonát a 
szérűre vagy egyenesen a gép mellé szállítja. 
Hordtunk itt a báró úrnak, hordtuk össze a 
kereszteket nagy asztagba. ☐ Nem vártunk itt, 
hogy hordjon valaki, má a gép át ki a jogra, 
oszt akkó oda hordtak mellé. 2. magával ragad, 
visz. Ojan vastagon gyött (az árpaszem), hogy 
a kanál nem győzte hordani. 3. (ruhát, díszt) 
visel. Ojan hosszi szoknyát hordtak még mikor 
én varrni jártam is, hogy még varrtunk az 
ajjára ezt a koptatót. 4. (eszközt) visz, hordoz. 
Hát nem tudod te a kaszát hordani.

hordás fn: a keresztekben álló gaboná-
nak a szérűre történő szállítása és asztagba 
rakása. Ha száraz idő ígírkezett, aratás után 
pár napra megkesztík a hordást.

horpasz fn: emlősállatok hasának a bor dák 
és csípő közötti behorpadása. Min degyiknek 
van horpassza. A jobb ódalán, egísszen fent, 
ott van a horpassza. A bal óda lán is van, de az 
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oan kicsi. Nr: Mikor még nem volt a faluban 
állatorvos, a felfúvódott tehénnek kiszúrták 
a horpaszát, hogy a sok fölgyülemlett leve-
gő, gáz távozhasson. Ott a horpasszáná, ott 
szúrják ki.

hosszi → hosszú
hosszú, hosszi mn: 1. (vízszintes irányban) 

nagy, a megszokottnál nagyobb távolságra el-
érő. Hosszi vót; vót, hogy ojan hosszi, mint ide 
a kút. ☐ De én hosszi újút akarok! 2. (időben) 
egyfolytában sokáig. Mer napfelkeltí tül nap-
lementíig elég hosszi vót a nap.

hoz i: a beszélő irányába, a beszélő tartóz-
kodási helye felé visz. Hát én hoztam be a 
pusztárul ide a faluba.

húg fn: fiatalabb nőtestvér. Vettem két 
méter piros mintás anyagot a tíz évvel fija-
ta labb húgomnak. Ö.: unokahúg

hun → hol
huppuj fn: olyan megbízott, aki parancs-

ra, esetleg a felettes személynek kedvét keres-
ve túlbuzgóan felügyel, ellenőriz. Fem bak ná, 
ha valamit csinátunk, kapátunk, vetettük a 
kukoricát, utánnunk vótak ijen huppujok, 
annak híttuk ugyi.

hupikék, kupikík mn: rikítóan kék (de 
meghatározhatatlan színűre is mondják)

hurka fn: 1. a disznó egyes részeinek (fej, 
máj, tudő, hájkerület, bőr) vagdalékából 
régebben kásával, újabban rizzsel készült, 
és a megtisztított vastagbélbe töltött étek. 
Akkó még csináták ezt a kásás hurkát, ku ko-
ricakásábul. 2. az elhullott kalászok tarló 
szélességében, nagygereblyével (bőgővel) 
összehúzott, tekercsszerű csomója. Két ka-
szás szedte favillával ezt a kaparékhurkát, 
mer azok osztán hurkák vótak, gép húzta 
össze. Ö.: kaparékhurka

hús fn: 1. izomzat emberi és állati test-
ben. 2. ilyen állati szövet mint táplálék. 
Adok főtt ételt, de abba hús nem lesz. 

húzat i: 1. eléri, hogy vki húz vmit. Fogat 
húzat. 2. állati v. gépi erő alkalmazásával el-
éri, hogy gép, jármű egyik helyről a másikra 
kerüljön. Kihúzatta két ökörrel a gépet. Ö: 
behúzat, kihúzat

húzatás fn: cséplőgépnek az egyik szérű-
ről a másik szérűre, illetve egyik helyről a 
másik helyre történő vontatása. Húzatáskor 
ott állt a helin, az álásba. Ö: behúzatás, 
ki húzatás
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összeszedne. II. fn: igásállatokkal foglalkozó, 
dolgozó személy

igenyes → egyenes
igenyessen → egyenesen
igéz i: szóval vagy szemmel elbűvöl, meg-

ront, beteggé varázsol. A keresztúton nem 
szabad fölvenni semmit se, mer az meg van 
igézve. Ik: megigéz

ígett → égett
iksni → ikszni
ikszni, iksni fn: L alakú épület udvar felö-

li tetősíkjának összetalálkozása. Az iks nibe 
becsurog.

ín fn: ködmönféléken (piros) szegőcsík. 
Ijen kis piros íne vót. ☐ Fehír presnyáknak 
piros íne.

ing fn: közvetlenül a testen viselt, köny-
nyű, mosható anyagból készült fehérnemű. 
Kivarott, válon gombos ingünk vót sifonbul. 
☐ Én mikor férhez mentem, kaptam tizenkét 
inget, négy ágyhuzatot…☐ Az ing ojan kis ing 
vót, majnem mind a férfiing, csak nem vót 
nyakas. Ö.: ingvál; hálóing

ipa fn: após. Eg yszer szótak, hog yhát 
vasárnap dílután két órára gyerünk oda az 
ipamékhó. ☐ Ahogy engem kinevezett, azt 
mondja az apósa, az ipa…

ipp ~ ippeg → épp
ippen ~ ippegen → éppen
irhás gombóc fn: a hajában főtt krumpli 

tréfás neve
iromba mn: tarka, cirmos (macska)
irt i: 1. a haszonnövény közt kikelt gazt 

kivágja, kicsupálja. Mácsonyát irt. 2. kárté-
kony állatot kipusztít 

I, Í

íberbán fn: csomó a ló lába szárán. Az 
íber  bán, oan csomó a lába szárán. Arra is 
meg fog sántulni, arra az íberbánra. 

íberbános mn: olyan ló, amelyiknek az 
első lábán van daganat

íccaka → éjszaka
iccés fn: olyan kocsmáros, aki nem a saját 

borát méri, hanem a másét, és ez után száza-
lékot vagy valamiféle fi zetséget kap. Eps táj-
nénak vót az iccése sokájig. ☐ Totyó is vót iccés.

ides fn: a régiek nyelvében az édesanya 
meg szólítása. Az én apám is azt mondta az 
anyjának, hogy ides. 

ídes → édes
ífél → éjfél
íg → ég1

iga fn: 1. befogott teherhúzó állatpár  (ökör, 
ló) szekérrel vagy más gazdasági eszközzel 
együtt. Uraságokná, itten naplementekor benn 
vótak az igák. ☐ Ha kintrül hordtunk be a 
faluba, akkó hát hét-nyóc keresztet is, hogyha 
jobbak vótak az iga, a kocsi is meg a lovak is. 
2. (á. é.:) Mindig igába van az ember maga is. 

igás I. mn: 1. olyan állat, amelyet igába 
fognak. Vótak parádés lovak, meg vótak 
igáslovak. Az igáslovak vótak azok, amikkel 
dógoztattak. 2. a) fn: 1. igába fogott állattal 
vontatott. Igás szekér. b) igásállattal dolgozó. 
Igás kocsis. 3. olyan, illetve az, aki parancs, 
felszólítás nélkül teljesít. Arra oszt nem vót 
senki igás, hogy kiterigessen. 4. (rosszalló:) 
túlbuzgón igyekvő, harácsoló. Áj, de igás vagy 
te is mindenre! ☐ Igás egy ember, mindent 
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irtás fn: az irt igével kifejezett cselekvés. 
Ezelőtt a buzákba… gabonákba nagyon sok 
mácsonya, tüske előgyött. Akkó a buzafőd 
tulajdonossa fogadott napszámosokat, akik 
ezt a mácsonyatüskéket kivág ják. Ez vót az 
irtás. Ö.: patkányirtás

 irtó fn: a gabonavetés közt kikelt gaz 
kiszúrására alkalmas szerszám. Valamikor 
vótak ojan irtók, ojan kis ásóféle, de kicsibe, oszt 
hosszú nyélen. Mink acatolónak is mondtuk. 
☐ Ezt a szerszámot irtónak hítták, amivel 
kivagdalták ezeket a mácsonyákat. Vö.: acatoló

istálló, istáló fn: lovak, marhák tartására 
való épület. Nagy istálló vót ott, meg egy nagy 
fészer. ☐ (A lovak) saját maguktul bementek 
az istállóba. Ö.: bikaistáló

istráng fn: 1. hámot a hámfával összekötő 
kötél. Felveti az istrángokat. ☐ Szedte le az 
istrángokat, vezetgette a lovakat, osz dörzsöl-
te, mer hát igencsak habossak vótak. 2. kötél

iszák fn: (bőr)tarisznya v. általvető. Sz.: 
Kirágta az iszákot. Jelentése: eljátszotta a 
becsületét, elcsapták a szolgálatból, valami 
miatt kinézik, kiutasították a házból.

itt hsz: a beszélőhöz közeli helyen. Ű nem 
bir itt maranni a behordásra. ☐ Ez mind 
itt a falu körül. Ö.: emitt, emittend, imitt, 
ugyanitt

itten, ittend hsz: itt. Van is ittend egy he-
len 18 kvadrát. ☐ Meg nem vártunk ittend 
órák hosszát egyre! ☐ Ittend egyikünk ko-
csisnak kell, az egyik cimbora, a másik meg 
kívehányónak, ittend… itt nem lesz segítsíg.

ittend → itten
ízék, ízík fn: olyan kukoricaszár, amely-

ről a levelet már leette a jószág. Evvel az 
ízíkkel, evvel fűtöttek ezelőtt a banyake-
mencékbe.

ízékel, ízíkel i: kihordja az ízéket. Ízíkej 
ki! Ik: kiízíkel

ízík → ízék
ízíkel → ízékel
izzasztó fn: 1. a hám része; a ló hátán fek-

vő hátszíj vastag posztóból készült alátétje. 
Hogy fel ne törje a hám a hátát, azír tesznek 
izzasztót alá. 2. izzlap. A nőji ruhákba is 
tettek izzasztót.
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J

jány → lány
jár i: 1. lépkedve a helyét változtatja. Vót, 

hogy mink is jártunk köszönteni. ☐ Hat ke-
reszt hosszan jártunk. 2. halad, közlekedik. 
Az urasági csősznek kocsi, ló vót, hogy ne 
gyalog járjon. 3. vmiben, vhol, vmin halad. 
Rossz úton jár. 4. vki, vhol, vmilyen céllal, 
szándékkal megfordul. Ott mán jártak a 
hívogatók. 5. vhova meghatározott céllal, 
rendszeresen megy. Pijac se vót itt közel, 
gabonapijac, hát Bajára jártak ezek a pacsíri 
gazdálkodók. ☐ Oda (a csordakútra) járt a 
nép is ivóvízír. 6. folyamatos mozgásban, 
üzemben van. Mikor má járta egy darabig… 
☐ Felesleges vót tovább járni. ☐ Lökje le a 
szíjjat, járassa a gépet! 7. valahogyan mű-
ködik, vmilyen állapotban van. Nem jár az 
óra. 8. haladásában vhol tart, halad, múlik, 
éppen soron van. Kísőre jár mán az idő! 
9. (személy) vmilyen helyzetbe, állapotba 
kerül. Szerencsétlenül járt. ☐ Mink jó jár-
tunk – azt mondja. Azt akartuk elkerülni, 
hogy ne menjünk bele a tűzbe, mint tik, és mi 
kerültünk bele. ☐ Elmentem a házeladóhoz, 
és mondom neki, hogy jártam az egyik sógo-
rommal.10. megilleti vmi, jogosult vmire. 
Ahogy összeadtuk ezt, hogy egy embernek mi 
jár, még két méter valamennyi kimaradt. ☐ 
Itt még tíz-tíz kila jár egy embernek…☐ Én 
se mondtam neki, hogy nekem ennyi jár. ☐ 
Nem jár neki. 11. a) udvarol neki. Sokájig, 
tán három évig is együtt jártak, mégse vette 
el . b) vhol (iskolában, munkába menet, 

egy letben, bálban stb.) együtt, egy időben 
szokott lenni vele. Iskolába is együtt jártak. 
Ik.: átjár, bejár, hazajár, kijár, meg jár, ösz-
szejár, rájár, visszajár

járás fn: 1. lépkedés, menés. Amejjik 
ló járás közbe össze-vissza dobájja a lábát, 
nem rendes lípísű, az gacsos. 2. az a mód, 
ahogyan jár. Ojan vót a járása, hogy min-
denki megnízte. 3. az a távolság, amelyre 
vki bizonyos ideig járva eljut, illetve amelyet 
bizonyos idő alatt meg lehet tenni. Egy óra 
járásra van a szálás. 4. az a hely, ahova haj-
danán a jószág legelni járt. Azelőtt járások 
vótak a falu körül: ürüjárás, csikójárás.

járat i: 1. gondoskodik arról, hogy a) vki 
rendszeresen járjon vhova. Eridj, jányom, 
iskolába, mer maj szemrehányást teszel, hogy 
téged nem járattunk. b) vmi rendszeresen 
járjon. Ujságot járat. c) nyomtatáskor a   lo-
vak hosszabb ideig járják az ágyást. Még 
egyszer meg járatták, akkor a szalmát tejjesen 
levették. 2. szerkezetet működtet, üzemben 
tart. Rázogattuk, törögettük, annyi idejig 
járattuk, még csak nem láttuk jónak, hogy 
no mos mán, no mos mán jó lesz. Ik: bejárat, 
kijárat, meg járat 

járgány fn: hajdan a mezőgazdaságban 
használt fogaskerekes szerkezet, amely a ló 
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húzóerejét vitte át a munkagépekre (morzso-
lókra, darálókra). Nekünk vót járgányunk, 
de darálásra. 

járóka → álló
járom fn: ökrökrnek párban való befo-

gására szolgáló eszköz; iga. Felemeltük a 
jár mot, oszt mondja neki, hogy tedd bele, 
Csákó, osztan belebúttak. Akkor bedugtuk 
a járomszeget, és má mehetett is. Ö: járom-
szeg. Nr.: Ökörnek, bivalynak párban való 
befogásához használt, fából készült eszköz. 
Legfontosabb részei: az állatok nyakára 
illeszthető íves kiképzésű járomfő és a nya-
kat alulról záró aljfa (3), továbbá a kettőt 
összekötő bélfa (1), ami egyúttal az állatok 
közötti távolságot is biztosította, valamint 
az oldalra való kibúvást megakadályozó 
járomszeg (2). A járomfő közepén látható 
vaspántra fekszik a rúdvég, amit a nyakszeg 
(4) kapcsol össze a járommal. 

járomfő → járom
járomszeg fn: a járom tartozéka, amivel 

az ökör nyakát a járomba zárják. Az ökrös 
bí resek vittík a vakarót, a tarisznyát, akkor 
odaakasztották a járomszegre.

járt mn: letaposott (út, föld). Anélkül is 
hát járt udvar vót. Km.: Járt utat a járatlané 
el ne hadd.

jászol fn: ló, marha takarmányozására 
szolgáló, lábakon álló, az istálló falához rög-
zített vályúforma etető. Az istálóba van a 
jászol. Ö.: jászolkarika 

jég fn: megfagyott víz. A kocsmárosok-
nak, mészárosoknak vágtuk a jeget. ☐ Fogtuk 
el a vizet, és csinátuk a jeget. Ö.: jégcsap, 
jégeső, jéghideg, jégverem, jégvirág

jog fn: 1. a faluszéli, a falu körüli földek 
neve. Mikor itten, a falu alatt, a jogokba csí-
pelt, akkor hazamentünk. ☐ Jobb gazdák nak 
vót itten egy-két jog ja. 2. az egyes parcellák 
neve egykori tulajdonosuk után. Kókai-jog. 
☐ A Takács-jogon át (állt) a Bertalan gépje. ☐ 
Ezek a jogok Bak-jogok vótak, Bak nevezetűjé 
vót. Nr.: A XIX. század utolsó harmadában 
végrehajtott tagosítás alkalmával a faluszéli 
közlegelőket, a járásokat felmérték. A vala-
mikori közösből mindenkinek joga volt ré-
szesülni. (Innen is ered ezeknek a földeknek 
a jog szóval való megnevezése.) Persze nem 
egyenlő mértékben. A földdel rendelkezők 
kapták a nagyobb területű földes jogot, a 
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földnélküliek pedig a fele akkora zsellérjogot. 
Egy fertáj főd után járt egy jog. Ahány fertáj 
fődje vót, annyi jog ja vót. A földes jog területe 
1 lánc, vagyis 20 kvadrát, a zsellérjogé pedig 
ennek fele, vagyis fél lánc, azaz 10 kvadrát. A 
zsellérjogot, illetve az olyan jogokat, amelyek 
valami oknál fogva kisebbek 20 kvadrátnál 
hívják még kisjognak is. A földes jogot pedig 
nagyjogként is emlegetik. Vö.: nagy földek

jogos mn: 1. törvényes, jog szerint jár. 2. 
a jogokban levő földdel rendelkező. Tízjogos 
gazda.

jószág fn: állatállomány, ló, tehén, disznó 
együttvéve. Ha jószággal nem vesződik, nem 

megy semmire. ☐ Nem gerebjézte fel a fődet, 
hogyhát az ű jószág ja felegye a kaparíkot. Ö.: 
jószágálomány; aprójószág

jószágozik i: jószágtartással foglalkozik. 
Hizlaltunk, meg ēre-āra, marhát tartottunk, 
jószágoztunk.

jön, gyön i: a beszélő felé közeledik, ha-
lad. Elmút a február, nem gyön az én sógorom 
a pízzel. ☐ Gyövök, oszt vág juk. ☐ Gyövünk 
kifele. ☐ De hozzám gyött még egy gazda-
ember is. ☐ Nem akarsz gyönni a géphő? ☐ 
Kikkel gyöttetek haza?

jussföld, jussfőd fn: örökölt föld. Vót itten 
egy kis jussfőd is. 
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kabak → kobak
kacs, kaccs fn: 1. Oldalhajtás. Má megin 

rengeteg a kaccs. ☐ Van kaccsa szöllőnek, 
uborkának, kukoricának, dinnyének… 2. a 
kasza nyelén levő fogantyú. A kaszának vót 
nyele, azon egy kaccsa, amivel irányította.

kacsa fn: réce. Kacsát is tartottam. ☐ Sült 
kacsa volt ebédre. Sz.: Kacsára áztunk. (Bőrig 
áztunk.) Ö.: kacsazsír, kacsamáj

kácsingózik i: vágyakozik vmire, sóvárog 
vmi után; ácsingózik. Ott kácsingóznak a 
gyerekik. Vö.: ácsingózik

kacska I. mn: csonka, béna, nyomorék 
kezű, lábú (személy). Kacska kezű. ☐ Kacska 
Zsadányi. II. fn: két végén hegyesre faragott 
12–15 cm-es fadarab mint játékszer; bige

kacskázás fn: ütőfával röptető játék. Nr.: 
Egy kis földbe ásott lyukba a kezdő játékos 
úgy fekteti bele a mindkét végén meghe-
gyezett keményfa kacskát, hogy egyik vége 
kiálljon. A kiálló végére ütőjével, egy 60–70 
cm-es bottal úgy üt, hogy az ütéstől a kacska 
a levegőbe pattanjon. A játék lényege, hogy a 
felpattanó kacskát a bottal még a levegőben 
el kell találni, és minél messzebbre elütni. 

kacsol, kaccsol i: a fölösleges hajtásokat 
leszedi. Álandójan kaccsóják, oszt mégis 
meg fogta a perenesz. 

kacsoz, kaccsoz ~ kaccsaz i: kacsol. Ha 
fölkarózzák és nem kaccsazzák le, nulla lesz 
a termís. ☐ A Vajda-kerbe kaccsaztunk.

kajtat i: keres, kutat, utána jár. Sokat kaj-
tat tam azí a kis pízí is. 

káka fn: vizes, mocsaras területeken élő 
nö vény (Schoenoplectus lacustris). Nd.: Káka 
tövén költ a ruca...

kákabélű mn: 1. fi nnyás. 2. gyönge gyom-
rú

kákás mn: olyan hely, amelyen káka nő. 
A tó széle nádas meg kákás volt.

kalács fn: dagasztott, kelesztett, tepsiben 
sütött tésztaféle; kúcsos kalács, lakodalmas 
kalács, mákos kalács. ☐ De még, tudja, mijen 
kis – régi szóval – kalácsot is szokott sütni? Oan 
kis, üres kalácsot. Hú, hát ojan fi nom kis üres 
kalácsok vannak, hogy… azok a kis bukták… 
Még lakodalmas kalácsot is szokott sütni. 

kalamol i: hadonászik. Addig kalamol 
a kezivel, míg le nem üt valamit. ☐ Kikala-
molta a szájábul a cumit.

kalapács fn: kalapálásra, szögbeverésre 
hasz nálatos szerszám. Ha nem ojan jó az a 
kalapács, akkor nem húzza azt a kaszát. Ö.: 
kaszakalapács

kalapál i: 1. kalapáccsal ver, formál, ala kít 
vmit. 2. kalapáccsal (kaszát, kapát, lapátot) 
élesít. Aztán a kaszások, akik dílután kaszá-
nak, azok kalapáták a kaszát. ☐ Reggelibe 
is kala pátunk, meg dílbe, aztán oszt tovább 
kalapálás nem vót. ☐ Dógoztunk itt, enné 
a Betyár Ferkóná, oszt ű minden dílbe, míg 
mink hujásztunk (pihentünk, szundítottunk) 
minden kapát megkalapált. Ik: kikalapál, 
megkalapál 
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kalapálás fn: a kalapál igével kifejezett  cse-
lekvés

kalász fn: gabonafélék fejrésze; gabona-
fej. Ki kell húzni a fődbül tüvessen, akkor 
odaütni a lábhoz, és akkor meg fogni a ka-
lásszát, összetenni, és akkor a szalmájával 
betakarni a kalászokat, és akkor összesodor ni, 
a hóna alá verni és kész (a kötél).

kalézol i: csavarog, tekereg. Kíső estig   el-
kalézol.

kallantyú fn: záró alkalmatosság. Vö.:  gör -
bölő

kám fn. Egy alkalommal egy idősebb  asz-
szony (Kovács Imréné Sándor Kati néni) azt 
kérdezte tőlem, mit jelent az, hogy: Nincs 
már annak kámja se. Ő ezt sokszor hallotta 
az anyjától, de nem tudja, hogy mi az a kám-
ja. Be kellett vallanom, hogy én se tudom, 
de  gon dolom, hogy a szólás jelentése valami 
olyasféle lehet, hogy se híre, se hamva, azaz 
nyoma veszett, nyomtalanul eltűnt. A szólást 
rajta kívül, nemcsak hogy senki mástól se 
hallottam Pacséron, de érdeklődésemre is 
mindig az volt a válasz, hogy még csak hal-
lani se hallották. 

kamangó fn: rokkafa. Na, mikor egy ojan 
jó maroknyi csomó vót, akkor ezt szépen össze-
hajtogatták, akkor függőlegessen a rokkafára, 
a kamangóra felkötöttík. 

kamat fn: 1. kölcsönadott pénzösszeg  hasz-
nálati díja. 2. az a kötelező ingyenmun ka, 
amelyet a részes aratónak vállalnia kellett, 
hogy biztosítsa magának a munkát. (A mu-
hart) azt igencsak kamatba kellett levágni az 
aratónak, amér kaptunk aratást.

kamra fn: raktározó helyiség. Kihozzuk 
a hámot a kamrábul, bevisszük az istálóba, 
rátesszük a lóra. ☐ Teli is lett neki mindene: 
kamrája, gang ja, fészerje.

kan fn: 1. a disznó hímje. Nem vót ak kó  en-
nek kanja, vagy emennek kanja, a köz síg nek 
vótak kanok. 2. a szokásosnál fokozottabb 
nemi életet élő férfi . Kan Majlát, kan Szi lágyi.

kanalas fn: konyhában a falra akasztott 
tartó kanalak, villák, kések számára

kanapé fn: festett, támlás, karfás inkább 
csak ülésre alkalmas, padszerű bútor

kanász fn: 1. disznópásztor, kondás. Az 
én apám pásztorember vót, kanász. Én meg 
hát ka nász bujtár. Legeltettem a disznókat a 
gyepen meg a tallón. 2. a csülközés nevű gyer-
mek játék központi figurája. Ö.: kanász bujtár

kanászállás, kanászálás fn: disznólegelő. 
Itt vót a vasúton, mán a Nagyhídon túl a 
kanászálás. Vö.: koplaló

kanca fn: nőstény ló. Veszett vót az a ló 
(cső dör), úgyhogy hát kanca lóval oszt köze-
libe nem lehetett menni. 

kandi fn: 1. istálló sarkában, gang végé-
ben elrekesztett kis helyiség, kamra szerszá-
mok, egy-két napra elegendő takarmány 
táro lására. Abba a kandiba kíszítette be a 
ta karmányos a szénát. ☐ A kocsisok mindig 
a kandibul etetnek. ☐ A másik kandiba van a 
szerszám meg egy nagy kúcsos láda. 2. asztag-
nak, kazalnak nyúlványa, oldalága. Ha nem 
fér bele az asztagba, amit kezdtek, akkor egy 
kis kandit eresztenek le. ☐ Rakd oda mellé 
egy kis kandiba. ☐ A szalma így gyön, így, 
hátra meg nyútsz egy kandit. 
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kanta → cserépedények
kántál i: 1. karácsonyi éneket énekel. 

Nr.: Reformátusoknál karácsony estéjén a 
fiú gyerekek, 4-5-en összeállnak, és házról 
ház ra járva, ahol világosságot látnak, oda be-
köszönnek, és ha engedélyt kapnak, előadják 
karácsonyt köszöntő műsorukat. 2. megüt. 
Sz.: Úgy megváglak, hogy ārul kántálsz.

kántálás fn: a kántáló gyerekek műsora. 
Mikor víge lett a köszöntísnek – valamikor 
kán tálás vót annak a neve – a kántálásnak, 
akkor elosztottuk a keresetet. Nr.: Négyen–
öten pajtások összeátunk, uccahosszat, ahun 
lám pavilágosságot láttunk, ott mindenhová 
beköszöntöttünk, hogy el-i engedik énekelni 
a karácsonyi éneket: 

– Szerencsés jó estét kívánunk. Elgyöttünk 
karácsony első estéjin egy-pár verséneket 
mondanánk, ha kigyelmetek meghallgat-
nák. Mondjuk-i?

Ha azt a választ kaptuk rá, hogy nem kell, 
ak kor mentünk tovább. Ha azt mondták, 
hogy mondjátok, gyere kik, akkor kesztük: 
„Krisztus urunknak áldott születését…” És 
ezután egy rigmust mondtunk: 

Mosolygás az ajkon, mosoly a szemekbe,
Itt van már, itt van már a karácsony   

                     estéje.
Ó, te jó Jézuska, menj el házról házra,
Vígasztald az árvát, segíts a szegényen,
Őket megáldjad, legyen áldás, békesség 
   az egész világba,

Tiszta szívbül, szeretetbül, ezt kívánjuk.
                      Diksz

Ekkor kaptunk négy-öt dijót vagy tízet, 
vagy abba az időbe egy krajcárt.

kantár fn: lószerszám, amelyhez a zablát 
és a gyeplőt csatolják. Még le nem veszik a 
kantárt, addig nem ál a jászolhó, akármijen 
éhes. Vö.: fejlő

kapa fn: 1. gyomirtásra, talajlazításra  szol-
gáló szerszám. Nekem se vót két kapám sose. 
2. a szár vágására szolgáló, kapaszerű szer-
szám; szárvágó kapa. Nekem vót egy kapám, 
de mind azt vitte. Szít is vertík az ősszel. 3. 
szőlőföldek területmértéke: két kvadrát, 200 
négyszögöl. Egy kapa az két kadrát, kétszáz 
négyszögöl. 

kapál i: 1. kapával dolgozik. A gyerekik 
kin vótak kapálni. ☐ Ló kapáta ekível. ☐ 
Tizenhatezerír kapálták holdját. Ik: bekapál

kapálás fn: 1. az az időszak, amikor ka-
pálnak. A szezon megkezdődött úgy április 
derekán: kukoricavetís, ganéhordás, kapálás, 
aratás, kukoricatörís. 2. a kapál igével kifeje-
zett cselekvést végzi. Beleállunk a kapálásba. 
☐ Nem kellett neki nagy kapálás.

kapar i: 1. körmét, ujját belemélyesztve 
horzsol, váj vmit. 2. füst, fűszer torkot inge-
rel. Csak a füst kaparja a torkom. 3. aratáskor 
tarlón elhullott kalászt nag ygereblyével 
összegyűjt. Kaparni nem kellett, mer (ló 
húzta) nagygerebjével kapartatta az uraság. 

kaparék, kaparík fn: aratáskor a tarlón 
elhullott kalászok összegereblyézett cso-
mója. Mikor kísz vót a kötél, akkor össze-
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szedtük a kaparíkot. ☐ Egy marikverő meg 
a nagygerebjével húzta a kaparík ajját össze. 
Ö.: kaparíkhurka

kaparík → kaparék
kapás fn: 1. az, aki kapál. Ű nem szokott 

lemenni a pijacra kapást fogadni, elment a 
ház hó. 2. (csak tbsz-ban) kapásnövény. A ka-
pások már nagyon kívánják az esőt.

kapásbor → csiger
kapós mn: kedvelt, keresett. Nagyon  ka-

pós sak vótunk. ☐ Akkorra mán annyira kapós 
is vót.

kapta fn: kinövés a ló lábán. A patán fe-
jül nyő neki ecs csomó, azt híjjuk kaptának. 
Akkor arra megsántul a ló, arra a kaptára. 

kaptár fn: a méhek számára készített 
láda. Odamentek közel a kaptárhó.

kapu fn: nyílás a portarészeket, kertet az 
udvartól, udvart az utcától elvásztó keríté sen, 
amely lehetővé teszi a részek közötti  át járást, 
illetve az ezt elzáró lécből, fából   v. az utcait 
újabban már vasból is készített egy szárnyú v. 
kétszárnyú, sarokvason fordítható szerkezet. 
A kilincs fordítva volt a kapura felszerelve. 
☐ A (gyerekek a) kapu alatt dugdossák be 
a lábukat. ☐ A kaput nyitva hagytam, hogy 
beláthassanak. Szh: Ál, mint bornyú az új 
kapu előtt. Ö.: kapuaj, kapubejárat, kapufél-
fa, kapukúcs, kapuszárny; kertkapu, kiskapu, 
nagykapu, vaskapu

kár fn: hátrányos változás, anyagi vesz-
teség. Abbúl neki is kárja van. Ö.: kártojás

karkesztyű fn: aratáskor viselt ruhadarab 
a marokszedő, illetve a kévekötő karjának 
védésére. Meg vót még karkesztyű. Az a kar-

kesztyű két ijen, mint (az) ing újja, ma dzag gal 
összekötve.

karórágó mn és fn: amelyik ló rágja a   sü -
vegfát

kártojás fn: sárgája nélküli tyúktojás. Nr.: 
A kártojást háttal állva át kell dobni a házte-
tőn a szomszédba, hogy ne érje kár a házat.

kása fn: főtt kölesből, árpából, rizsből 
készült étel. Kását főztünk az abalébe. Meg 
még tudja, hogy mit is főztek ezelőtt a régi 
öregek? Köleskását. ☐ Beletette azt a kását, 
és vissza a kemencébe.

kasza fn: 1. gabona, szálas takarmány le-
vágására használatos, hosszú nyelű kéziszer-
szám. Fembakná vót, hogy kilenc kasza vót 
egy bandába, hát kellett bizonyos távolság, 
hogy a marikverő elférjen, bele ne hajtsa a 
kaszába. 2. ennek a pengéje, lapja nyél nél-
kül. Ha igenyessen áll az a kasza, akkó fog ja 
az egíszet, nagyon nehéz (kaszálni). Hanem 
ha nagy kasza, oszt kicsire van (állítva), akkó 
könnyen csúszik a gabonába. Ö.: kaszakű, 
kaszanyél Nr.: Hosszú fanyélre erősített kb. 
egy méter hosszú, enyhe ívben hajló, a nyélre 
erősített végétől a hegyéig egyre keskenyedő 
éles, hegyes, felső ívén orommal rendelkező 
vágószerszám gabona, fű és szálas takarmány 
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levágására. A kaszanyél dereka táján egy fo-
gantyú látható, ez a kacs. A nyélre erősítést 
egy örv és egy ék teszi lehetővé. Ha arattak 
vele, azaz ha kévébe kötendő gabonát kaszál-
tak, akkor csapóra is szükség volt. A csapó 
vagy másik nevén takaró, egy hajlítható ág, 
amelynek egyik végét a kaszanyél kacs fölötti 
részéhez erősítették, a másik végét pedig a 
kaszálandó gabona magasságának megfele-
lően a nyél végéhez hajlították, hogy ezáltal 
a levágott gabonát a még álló részre döntsék, 
csapják, takarják. Kaszálás közben a kaszát 
karban is kellett tartani. Erre szolgát a ka-
szakalapács, az ülő meg a kaszakű. Ez utóbbi 
a derekukra erősített és vízzel félig formán 
teli tokmányban állt.

kaszakalapács fn: a kasza kalapálására 
szolgáló kalapács. A Majlát-kalapács elismert 
kaszakalapács vót, valami acílt tett a vígibe. 

 kaszakalapálás fn: a kasza élének vágásra 
alkalmassá tétele. Nr.: A kasza élesítése oly 
módon, hogy a kaszás a földre ül, megfelelő 
távolságra, kb. a térde magasságában a földbe 
szúrja az ülőt, arra ráfekteti a kasza élét és 

bal kezével a kaszaélt tartva kaszakalapáccsal 
veri, kalapálja, kihúzza a kaszaélt, miközben 
apránként tovább is tolja, csúsztatja azt az 
üllőn. Kalapálni kétszer szoktak: reggel a 
délelőtti kezdés előtt és délben a délutáni 
kezdés előtt. Kaszálás közben már csak fenik, 
kaszakűvel élesítik a kaszát.

kaszakő, kaszakű fn: a kasza fenésére, 
élesítésére szolgáló fenőkő

kaszakű → kaszakő
kaszál i: 1. a kaszálás munkáját végzi, ka-

szával levág. Kettő kaszát, egy kötött. ☐ Én 
inkább kaszálok, minthogy a port nyejjem. 2. 
járás, futás közben úgy rakja a lábát, hogy 
lépésenként félkört ír le. Van ojan ló, amejik 
egy kicsit befele kaszál, összeveri a csánkját. 

kaszás fn: az, aki kaszál, illetve kaszás  ara-
tó. Vót ojan kaszás, aki egy holdat, meg vót 
amék egy láncot is le tudott egy nap kaszáni. ☐ 
Nagyra álítsa az ijen új kaszás, mer azt  gon-
dója, hogy akkor könnyebben kaszál. Ö.:  le-
gínkaszás

kaszró → kasztró
kasztró, kaszró fn: háromlábú vaslábas. 

Bepillésedett a víz a kaszróba. ☐ Még megvan 
most is az a nagy, lábas kaszró, a tyúkoknak 
adok, a tyúkok isznak abbul a kaszróbul. Még 
ojan vas teteje is vót annak a kaszrónak. Ö.: 
kiskaszró, vaskaszró

katlan, katlany fn: vályogból vagy téglá-
ból készült zárt tűzhely a kotla (üst) számára. 
Emitten meg katlany. Ott a nagykatlany, 
itten meg a kis, kasztróskatlany. ☐ A kemence 
szájánál úgy fel vót rakva, így a katlannál, 
ojan padka. Nr.: A katlannak volt/van vas-
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hordóból készült, hordozható változata is, 
ezt inkább üstháznak nevezték/nevezik.

káva fn: ásott kúton az a rész, amely a kút 
gödrét a föld felett körülveszi. A csordakút 
is hát körű vót rakva, nem jut eszembe, nem 
rovás, káva, kút kávája, meg még kerítéssel.

kazal fn: 1. a) szalmából, pelyvából, szá-
las takarmányból összerakott, több méter 
magas, ház formájú halom; A másik a kaz-
lon vót. b) csutkából, tuskóból összerakott 
halom. Az udvaron nagy kazalba raktuk, és 
nekünk gyerekiknek vót a feladatunk, hogy 
az egísz kazal külső részét berakjuk úgy, hogy 
a tuskója legyen kívül, a szára belül. Így a 
tuskókazal nem ázott be, a közepe mindég 
száraz maradt. 2. jelzői használatban: egy 
kazalra való. Lesz ott két kazalra való is. 
3. rendetlenül összehányt nagy kupac. Ö.: 
pévakazal, szalmakazal

kazlas fn: a kazal rakását irányító, a kaza-
lért felelős cséplőmunkás. Amejik elismert jó 
kazlas vót, annak má a gazda, a géptulajdo-
nos mondta, hogy de Pányinak szójá, mer az 

a kazlas. Ö.: alkazlas, főkazlas, pévakazlas, 
segédkazlas, szalmakazlas, vicekazlas

kecskés mn: olyan ló, amelyiknek a hátsó 
lába térdben hajlottabb a rendesnél. A hátul-
só lába térdbe befele hajlik, kecskés. 

kék → kell
kék, kík mn: olyan, amilyen a derült ég 

színe. Azok azt a kík kötőt vitték. Kík kötő 
vót előttük.

kel, kél i: 1. alvás után felkel. 2. (a nap, a 
hold) emelkedni kezd. 3. mag sarjadni kezd. 
4. a kiscsirke kezd a tojásból kibújni. Nincs 
neki se szíkje, se ki nem kel. 5. a bedagasztott 
tészta az élesztő hatására emelkedik, terjed, 
dagad. 6. árucikk iránt kereslet van. 7. régen 
a levelek kezdő formulája. Kelt levelem Bu-
dapesten 1914-ben. Ik: egybekel, elkel, felkel, 
kikel, megkel

kél → kel
keléses, kilíses mn: olyan személy v. test-

rész akin v. amin kelés(ek) van(nak). Meg-
pálcázzák így a háznépeket, hogy kilíses ne 
legyé, kilíses ne legyé.

kell, kéne ~ kék i: szükséges, kívánatos. 
Mos má azt a fődet el kék tán rendezni. 

kemence fn: szobába, konyhába beépí-
tett nagyobb méretű, fűtésre, sütés-főzésre 
alkalmas zárt tűzhely. Minden házná banya-
kemence vót. ☐ Alig lehetett a kemencébül 
kivenni (már ti. a kenyeret, oly magasra fel-
jött). ☐ A kemencének a feneke nagyon fóró, 
tüzes vót. ☐ Mire mink felkeltünk, anyám 
befűtötte a banyakemencét. ☐ A kemencébe 
szárítottunk is. Almát aszaltunk, szilvát. 
A ringlószilva csuda finom aszalva. Olyan, 
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mint a füge. Sz.: Támassza a kemencét, fírhe 
akar menni. Nr.: Szokás volt – különösen 
szállásokon – kinn a szabadban, azaz az 
udvaron is építeni ún. nyári kemencét.

kémény, kímíny fn: a füst szabadba ve-
zetésére szolgáló épületelem. A kímínbe 
felment a füst. Ö.: szabadkímíny

kén, kéneg fn: élénk sárga színű, könnyen 
gyulladó, vízben nem oldódó elem; sulfur. 
Vettem kéneget, maj ánslagozunk.

kender fn: rostnövény (Cannabis sativa). 
Nagyba dógoztak a kenderrel. Mikor az első 
világháború vót, akkor mindenki vetette a 
kendert. Ö.: kenderdörzsölő, kendertörő

kenderáztatás fn: a kenderkévék vízben 
történő málasztása, rothasztása. Na most a 
kenderáztatás úgy ment, hogy egymás tetejire 
rakták azt a kívíket, három vagy nígy sor kívít.

kenderáztató fn: az a hely, ahol a ken-
dert áztatták. A Krivaja fojó mellett vót a 
kenderáztató. 

kendermosás fn: a megázott kendernek 
az áztatás végén, az áztatás során rárakodott 
szennytől való megtisztítása. A kendermosás 
ojanformába törtínt, hogy megkezdtük annak 
a lesározott ágyásnak egyik végit bontogatni 
kifele kévénként, a sarat húztuk le rulla.

kendernyüvés, kendernyüvís fn: a kender 
tövestül való csupálása. Hát bizony ez a 
kendernyüvís az ember tenyeribe, markába 
sokszor sok hójagot csinált.

kendernyüvís → kendernyüvés
kendertörő fn: a kender törésére szolgáló 

eszköz. Vót ojan kendertörő, tudja. Akkor 
úgy, azok így megtörték, aztán meg még 

kigerebenyezték. ☐ Kétfajta törő vót. Egyik 
fajta – tilolónak mondtuk – a tiloló. Az fi-
nomabbra megtörte. A másik vót a törő vagy 
kendertörő. Vö.: tiloló. Nr.: Működési elve az 
egykarúemelőkével azonos. Az egyik végén 
csapszeggel rögzített vágókarjukat fölemelik, 
majd belevágják az alsó, párhuzamos élek 
közé, hogy a keresztbe fektetett kenderszá-
rakat megtörjék, puhítsák, a pozdorját ki-
verjék. A kendertörő élei valamivel nagyobb 
távolságra vannak, mint a tiloló vagy tiló élei. 

kéne → kell
kéneg → kén
kénegez i: kénnel kezel. Mos lett kínegez-

ve. Vö.: ánslógoz
kéneső, kínyeső fn: higany
kenyér, kenyír fn: lisztből kovászolással, 

dagasztással, kelesztéssel kemencében sütött 
ennivaló. Na, gyertek, van itt kenyír, szalon-
na, oszt lakjatok jó! ☐ Kenyírnek lenni kell, 
ha nem is mindennap. ☐ Sijetek kenyírí, mer 
nincs egy falat se reggelire.
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kényes, kínyes mn: 1. (vmely testrésze) 
na gyon érzékeny a külső behatásokra. A lábu-
kon ugye hát, aki kínyesebb vót, annak bocskor, 
akki nem vót annyira kínyes, annak papucs. 
2. nagyon vigyáz vmilyére: becsületére, jó 
hírnevére, ruhájára stb. 3. kevély, rátarti

kenyír → kenyér
kereszt fn: 1. a keresztény vallás szimbó-

luma. 2. 18 kévéből álló, kereszt alakban   ösz-
szerakott gabonarakás. A kereszt tizennyóc 
kí ví bül áll. ☐ Egy ingbe, gatyába aludtunk 
a kereszt tövibe. Ö.: keresztláb

keresztfa fn: 1. A kocsiderékon keresztbe 
helyezett rúd, amely a vendégoldalt tartja.   A 
ven díg ódalt felkötöttík, a keresztfát meg mi-
kor rakodtak, akkor dugták a hejire, mikor 
teli vót a derék, akkor. 2. kenyér-, kalácssütés 
alkalmával a vajlingra, nagytálra helyezett, két 
párhuzamos hosszú léc, melyet derékszögben 
szintén két, párhuzamos rövidebb léc köt ösz-
sze. Régen mindig vót a kenyírsütíshő keresztfa.

keresztláb fn: a gabonakereszt egy-egy ága
keresztút fn: a határban egymást keresz-

tező, keresztben metsző út. Hopp, enné a 
keresztútná én megállítom a lovakat. 

kérődzik, kírődzik i: összetett gyomrú, 
párosujjú patás állat (kecske, marha, birka) 
az egyszer megrágott táplálékot bendőjéből 
szájába felbüfögi, és újra megrágja. Az ökrök 
lefeküdtek, mer azoknak kírődzni kellett. ☐ 
A béresek vakarászták, az ökör meg kírődzött.

kérges, kírges mn: 1. kéreggel bevont, 
megkeményedett. Tavasszal, mikor a fődek 
kírgessek… 2. megkeményedett bőr (tenyér, 
sarok). Kérges a tenyerem. ☐ Az öreg Mado-
csai megpökdöste a kérges tenyerét.

kert fn: a porta veteményes, gyümölcsös 
része. Lett oszt kert másutt. 

kesely, kesej I. fn: olyan sötét szőrzetű   ló, 
amelyiknek a lába a szőrzetével ellentétben 
egy bizonyos magasságig fehér színű. II. mn: 
ke sej lábú 

későn, kísőn hsz: a korán ellentéte: a várt, 
megjelölt időpontnál később. Ezt csak későb-
ben tudtam meg. ☐ Sohase tudhatjuk, hogy 
me jik érkezik későn.

kétasszonynapi, kétasszonnapi mn: a 
Nagy   boldogasszony (aug. 15.) és a Kisasszony 
(szept. 8.) napja közötti idő. Meg így ősszel, a 
kétasszonapi csirkét, asz szerettük.

kéve, kíve fn: learatott gabonának, fel-
nyűtt kendernek, levágott szárnak egybekö-
tött csomója. Egy kíve buzát odatett a háta 
megé. ☐ Ebíd után, hogy le van nyelve a falat, 
rögtön fel, oszt hordani össze a kívíket. ☐ Mi-
kor má kívíbe vót (a kender), aztán lehetett 
áztatni.☐ Egy kocsira felmín száznegyven-
ötven kíve szár is. Ö.: kívehányó, kívekötő; 
papkíve, tolvajkíve
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kévehányó, kívehányó fn: aki a kévéket 
továbbítja. Minden kívehányónak három 
kocsija vót, és semmi pihenés, mer mire az 
egyik kocsit meghántuk, má ott vót a másik.

kévehányó villa, kívehányó villa kétágú 
vasvilla hosszú fanyéllel a kévék adogatására, 
továbbítására

kévés, kívís I. fn: az a cséplőmunkás, aki  a 
kí vín, az asztagon dolgozik. Mink vótunk 
a  szal mán. A kívísek integetnek, haggyátok  ott. 
☐ Kí vi sek nígy, meg az a nígy a szalmán, 
ez  nyóc. II. mn: kévébe kötött. Ráigazították 
a ven díg ódalt, és megkezdték rakni a kívís 
gabonát. ☐ Nd.: Megrakom a szekeremet kívís 
gabonával. ☐ Nr.: A kívísek félnaponként vál-
tották egymást a szalmásokkal, azaz fél napig 
az asztagon adogatták a kévéket, a nap másik 
felében pedig a kazlon túrták-húzták a szalmát. 

kézimalom fn: emberi erővel működ-
tetett őrlőeszköz; sódaráló. Nr.: Hajdanán 
a nagy teljesítményre képes igazi malmok 
mellett – amíg a lakosság széles rétegei inkább 
kásás mint lisztes ételeket fogyasztottak – a 
gabonának étkezésre való elkészítésében a 
kézimalom szerepe is igen jelentős volt. Szer-
kezete a legegyszerűbb malomszerkezet: két 
egymásra, illetve a párkányos foglalatúaknál 
egymásba illeszkedő kőkorong. A felső korong 
lapos vagy kissé homorú, és egy beillesztett 
vaskarral forgatható, az alsó viszont – amely 
a felsőnek megfelelően vagy lapos, vagy kissé 
domború – párkányos és szilárdan áll. A 
felső kő átmérője az alsóénál mindig kisebb. 
A felső kő közepén lyuk van az őrlendő be-
öntésére, az alsó kő oldalában pedig nyílás az 

őrlemény kifolyására. Őröltek vagy inkább 
csak daráltak rajta gabonát, kukoricát, kősót, 
sőt, a fazekasok még az edény bevonására való 
zománcot is ilyenen őrölték. 

Egy ilyen vagy ehhez hasonló kézimalmon 
őrölgetett a XII. század legelején, az esti órák 
békés csendjében, napi teendőinek befejezése-
képpen az a szolgáló is, akinek éneke annyira 
elbűvölte a királyhoz igyekvő csanádi püspö-
köt, a későbbi Szent Gellértet, hogy másnap 
reggel megjutalmazta az éneklő asszonyt.

kéztől ad, kéztül ad i: kínálás során a kí-
náló a saját kezével vesz és ad a kínáltnak.   Kéz-
tül adok. Vö.: ad

kiabál, kijabál i: hosszabb ideig v. egymás 
után többször kiált. Sokszor az uram má az 
ut cárul kijabál. ☐ Hát szoktak, kivált oan pa-
rasz tossakná, mindenfélét kijabálni. ☐ Ojan 
borgőzös álapotba ekezdte kijabálni: – Hej, 
ha gyön nek a magyarok, a fogadáson én mék 
elő a lobogóvā.

kicsap i: 1. ajtót, ablakot hirtelen, nagy 
erővel kitár, kinyit. Nem én, a huzat csapta 
ki. 2. zárt térből gáz, gőz, láng nagy erővel 
kirobban, kitör. Kicsapott a füst. 3. edényből 
(tálból, kádból stb.) víz kivágódik. Kicsapott 
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a víz. 4. iskolából, közösségből fegyelmi úton 
eltávolít. Nem fejezte be a nyócosztájost se, mer 
rossz magaviselete miatt, kicsapták. 5. meszelt 
falon festékporba mártott, majd kifeszített 
zsinór rápattintásával csíkot jelöl ki. Kicsapták 
a fal ajját. 6. állatot felügyelet nélkül kienged. 
A lovakat kicsapták legelni. ☐ Meg fejte, meg-
etette, akkó kicsapta az akolba, oszt nem kellett 
nyáron is mindig trágyázni alóla. 

kifog i: befogott állatot igájától megsza-
badít azzal, hogy lóról leveszi a hámot, ökör-
ről a jármot. Tizenegykor a kocsisok kifogtak, 
egy órakkor pontossan befogtak. 

kifőz i: 1. főzéssel fertőtlenít, megtisztít. 
Hán vízbül ki kellett azt mosni, mire aztán 
odakerült, hogy kifőztük! 2. az uradalmak ban 
aratást vállaló férj és maríkverője számára az 
otthon maradt feleség mindennap, pontos 
időre ebédet főz, azt kosárba csomagolja és 
pontban 11 órára a megadott gyűjtőhelyre 
viszi. Fembak Károj mélságos úrná vótam 
három évig ríszesarató. Nagyon jó vót az 
ottan annak az embernek, akinek hát annyi 
ereje vót, hogy a felesíge ki tudott főzni. ☐ 
Két-három méter buzát el kell adnom, mer 
nem bir az asszony máskíp kifőzni. 

kifőzés fn: a kifőz igével kifejezett cse-
lek  vés Nr.: Hogy mi jaz a kifőzés? Mink úgy 
arat tunk, hogy nem ottand egy vaslábas, 
osztan ott egy kis babot rottyantunk, hanem 
vártuk a jó húslevest hazúrul kifele, csirke-
paprikást, meg hát még székbeli húst, azt is 
szerettük, osztán egy kis fánk, egy kis pala-
csinta, szóval jó ítel kellett, mer erős dolog vót 
az, tizenhat órákat dógoztunk.

kifut i: 1. futva távozik vhonnan. 2. vo nat 
kigördül az állomásról. Kifutott a gyors vonat. 
3. forrásban levő folyadék az edény peremén 
át kiömlik. Nagy láng ne legyen, mer kifut.

kihajt i: állatokat a legelőre terel. Szen 
György-naptul, akkor kezdte kihajtani, áp-
rilis huszonnegyedikén, nem tom, hogy szept-
ember elejíjig, vagyhogy agusztus utójjájig, 
addig hajtott ki. ☐ Kihajtottuk a jószágot 
a legelőre.

kihajtás fn: 1. a kihajt igével kifejezett  cse-
lek vés; az állatok kiterelése. 2. maga a legeltetési 
időszak. Szen György-naptul addig a  szep tem-
ber eggyig vagy meddig, csak ez vót a kihaj tás. 

kihevít i: aludttejet langyosít, melegít, 
hogy a túró kicsapódjon, összeállva elváljon 
a savótol. Mikor túrút akarunk csináni, akkó 
hevítünk, kihevítem a tejet. 

kihevül i: 1. a túró kicsapódik, elválik a 
savótól. Ha a savó elválik, akkor kihevült. 2. 
kimelegszik

kihúzat i: 1. cséplésre felkészített gép 
ki vonul a cséplés színhelyére. 2. intézkedik, 
odahat, hogy vmit kihúzzanak. Négy ökörrel 
nem birták a cselédek kihúzatni.

kihúzatás fn: a cséplésre felkészített gép 
faluból való kivonulása

kijabál → kiabál
kikel i: 1. fekvő v. ülő helyzetéből felkel-

ve kilép. 2. tojásból a csirke, madárfióka   ki-
bújik. Kikeltek a kiscsirkék. ☐ Tavasszal 
jobban kikelnek, mint nyáron. 3. az elvetett 
mag kibújik a földből. Kikelt az hama, a 
kendermag mingyá csirádzik. 
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kikotul i: kiéhezik. A disznótor is csak 
akkó jó, mikó az ember jó kikotul.

kila → kiló
kilíses → keléses 
kiló, kila fn: kilogramm. Megmírtík, 

hogy hán kila, mer az apósom úgy kilóra ge-
re benyezte. ☐ Én nem tudom, hogy vót-i fél 
kila. ☐ Megszedett egy tíz-húsz kila szöllőt.

kilső → külső
kilukbacaknis mn: kilukbacaknizva ké-

szült. Kilukbacaknis párnahuzat.
kilukbacakniz i: díszítendő felületet   ki-

cakkoz, kiluggat, majd kihímez, kislingel. 
Nagymama a fíketőt kilukbacaknizta.

kímíny → kémény
kínyes → kényes
kínyeső → kéneső
kírges → kérges
kírődzik → kérődzik
kisafa, kisefa fn: kettős hámfa. Ha két ló 

vót, akkor kisefán húzott, ha egy ló vót, ak-
kor hámfán húzott. ☐ Egy lovat nem fogunk 
kisefára, csak hámfára.

kisbíró fn: a községi elöljáróság segédsze-
mélyzete az 1960-as évekig, feladata volt a 
különféle hatósági hirdetményeknek   dob-
szóval való közhírrététele, a különféle ha-
tósági küldemények (idézések, határozatok, 

végzések stb.) kikézbesítése, valamint az 
elöljáróság egyéb munkájában való segéd-
kezés. Ippen az ajjat hántam ki, mikor gyött 
a kisbíró.

kisefa → kisafa
kiselevátoros fn: a szalmakazlon dolgozó 

cséplőmunkások közül az, aki az elevátoros 
után áll. Mikor mán én vagyok itt a kiselevá-
toros, akkor má hónap elevátoros leszek. Két 
nehéz nap, mer az a kicsinek is nehéz meg a 
nagynak is. Amit az ledúr, ez mind eltolja 
onnan. Vö.: elevátoros

kisház fn: a háromosztatú végház konyha 
utáni szobája; hátulsó szoba

kisjog fn: 1. a földes v. nag yjog fele, 
vagyis fél lánc, azaz 10 kvadrát; zsellérjog. 
A zsellérjogok vótak a kisjogok, amazok meg 
vótak a nagyjogok. 2. a 20 kvadrátos földes 
jognál, valami oknál fogva pár kvadráttal 
kisebb jog. Ezeknek a Tót Maris nénijéknek 
van itt valahun egy jog juk, ez ojan tizenhét 
kodrát, kisjognak is híjják. Vö.: jog, földes 
jog, zsellérjog

kiskapu fn: a személyi közlekedést szol-
gáló ajtónyi nyilás. A kiskapu ojan, mint a 
többi kiskapu: festetlen, gyalulatlan, az idő 
múlása igen meglátszik rajta. Nr.: A kiskapu 
állhat önállóan is, de lehet a nagykapu része 
is. Ha önálló, az ereszaljba van beépítve, ha 
a nagykapu tartozéka, akkor igencsak magá-
nak a nagykapunak a kisebbik szárnya, vagy 
a kisebbik szárnyába vágott rész szolgálja 
ezt a célt. A belső udvart a hátsó udvartól 
elzáró, leginkább lécből ácsolt kiskaput, 
csakúgy, mint a hátsó udvarból a kertbe 
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nyíló hasonmását mondják még verőcének 
is. Vö.: nagykapu

kismalac fn: a disznó kicsinye hathetes 
ko rig. Vannak kismalacok, választási kis-
malacok.

kisnapszám fn: a teljes napszám fele
kisnapszámos fn: cséplőmunkás (álta-

lában nő, ritkábban fiatalabb, serdülőkorú 
gyerek), aki fél részért dolgozik. Hat kis-
napszámos, ez hát hármat számított. Nr.: 
A kisnapszámosok nehezebb munkát, pl. 
kévehányást, zsákolást nem kellett, hogy 
végezzenek.

kísőn → későn
kíve → kéve
kívís → kévés
klípol i: ver, ütlegel. Este elklípolta a 

gyerekiket, oszt az vót a vacsora.
kobak, kabak fn: lopótöknek a kiszárí-

tott hajából készített vizesedény
koboz i: hangot hallat. Úgy hajjuk, hogy 

koboz má! ☐ Ne kobozz!
kóc fn: a megmunkált kendernek a má-

sodik gerebenezés után visszamaradó, rövid, 
hulladékszálakból álló csomója. Ez vót a 
kendernek a legalsó minőségű anyag ja, a kóc. 
Szh.: Szíjjel van, mint kóc a palláson. 

kocsi fn: négy keréken gördülő, a rúdja 
által kormányozható, leginkább ló vontatta, 
ember v. teher szállítására szolgáló közlekedési 
eszköz; szekér. Mikor megszáradt (a kender), 
összeszedtük, kocsira raktuk, elvittük haza. ☐ 
Igencsak két kocsi gabona gyött on nan. Szh.: 
Áll, mint Bak előtt a kocsi. (Értelme: a mun-
ka egy helyben áll, nem halad előre. A szólás 

keletkezésének magyarázata: Élt a faluban egy 
igen jó hírű, de kocsmázni is szerető kovács-
mester, Bak Lajos. Emiatt sokszor megesett, 
hogy a hozzá vitt szekér javítása túlságosan 
is elhúzódott. A gazda érdeklődő, sürgető 
kérdésére, hogy áll má a kocsi, a mester válasza 
is az volt, hogy áll, áll.) 

kocsis fn: 1. lóval dolgozó uradalmi  cse-
léd. Tizenegykor a kocsisok kifogtak, egy   óra-
kor – pontosan – befogtak. ☐ Két ifi júr vót, 
azoknak vótam a kocsissuk két évig. 2. a 
kocsiba fogott lovak hajtója. A kocsisnak, 
hát annak oda kellett állni. 3. kocsival, lóval 
fuvart vállaló egyén. 

kocsonya, kocsonnya fn: disznórészekből 
(fül, köröm, farok, bőr) bő vízben és kellő 
fűszerek hozzáadásával, lassú tűzön főzött 
egyveleg, melyet tányérokba, tálkákba szűr-
ve hidegre tesznek, hogy megaludjon, azaz 
lágyan rezgő, puha, áttetsző tömeggé mere-
vedjen. Megalszik az az aba, mint a kocsonya.

kojtol i: 1. láng nélkül vagy csak alig lán-
golva füstölög. 2. erősen füstöl. Kojtoltok ám!

kollát → korlát
kollátlan → korlátlan
komendál i: ajánl, javasol, párokat össze-

hoz. Szitás Mári egy zsák buzájé komendát 
valakit össze.

kommenció, komenció fn: egy évi szolgá-
latért járó bér. Ez vót neki az évi komenciója, 
ezér kellett neki évet szógáni az uraságná.

kommenciós, komenciós mn és fn: kom-
mencióért szolgáló. Hát komenciós vót, 
vag y pedig bennkosztos. ☐ A cselédek, a 
komenciósók, azok ugye kapták azt a tizenkét 
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mázsa őszi buzát, nyóc méter tavaszit, meg 
valami kis píz, só. 

konty fn: befont és a fej hátulján felcsa-
vart, feltűzött haj. Fülünkre húztuk a hajat, 
meg kontyba vót.

konyha fn: az a helyiség, amelyben főz-
ni szoktak. Ű meg, mint libapásztor, meg 
pujkapásztor, meg a konyhán is segédkezett. 
☐ Konyha, szoba, minden zsuffolásig vót. ☐ 
Akkoriba még számolt egy kis vőgyes kert, 
hogy ott megtermett ami a konyhára kellett: 
zőccsíg, sárgarépa, borsó, ződbab. ☐ Nekünk 
is abba a házunkba két szoba vót, közepin meg 
egy konyha, de az a szabad, nyitott konyha.

konyhás fn: 1. konyhán szolgálatot tel-
jesítő személy. 2. az a cséplőmunkás, kívís, 
aki a kévéket közvetlenül a dobra juttatja. A 
dobosnak meg adta a konyhás. Úgy hítták azt, 
aki ott át a dobná mingyá, konyhás.

koplaló fn: faluszéli legelő; a községi 
konda, illetve csorda legelője, tartózkodási 
helye. A csorda kilenc órakkor hajtott ki a 
koplalóra. ☐ Nyáron ott őrizte Marton Antal 
bácsi a község marháit, amojan koplaló volt. 
☐ Estefeléjig kint vótak a koplalón.

koporsó fn: deszkából készített, hosszú-
kás, befedhető, olykor díszes láda, amiben 
eltemetik a halottat. Mikor kivittem a ko-
porsó ajját, akkor mind a két ló meg fordult 
és odaállt a kocsihó, és nézték a koporsót. Ö.: 
koporsószeg 

korán hsz: 1. a kora reggeli órákban. Ko-
rán reggel elmentem ivóvízér az ártézi kúthoz 
a szerb templomhoz. 2. a várt, megjelölt 
időpontnál hamarabb

korbács fn: karikás ostor. Vótak ugye 
kor bácsok, a csordásnak is, meg a kanásznak 
is. Rövid nyelű korbács. Ö.: szíjkorbács. Nr.: 
A karikás ostor kifejezést csak hallomásból 
ismerik, és nem használják.

korlát, kollát fn: fából, vasból, téglából 
készült akadály vminek az elválasztására, 
elhatárolására v. kapaszkodásra, fogódzásra, 
leesés elleni védelemre

korlátlan, kollátlan mn: akadálytalan, 
senkitől, semmitől sem korlátozott. A ma-
lomba lehetett kapni – kollátlan – dercéket. 

kormánydeszka, kórmándeszka fn: a  fa-
eke része, amely a felhasított hantot a ba ráz-
dá ba fordította. A kórmándeszkája is fábul 
vót, ami a fődet fordította. ☐ A kór mán deszka 
még nincs lepucolódva.

kóró fn: 1. különféle magasabb szárú 
gyom  növény. 2. kenderszár. Ahogy törtük  av-
val a törővel, a kórója mind kihullott. ☐ A 
belseje kóró.

korpa fn: a búzaszem finomra őrölt hé ja. 
Anyám egy fél szakajtó korpát hozott, kiöntöt-
te a vizet a kűvájúbul, akkor beleöntötte ezt 
a korpát, ez a disznó meg odagyött, mingyá 
neki ennek a száraz korpának, alig tudott 
vizet önteni rá a vederbül.

korty fn: italból az a mennyiség, ameny-
nyit egyszerre le lehet nyelni. A lopóval ki-
húztam egy-két kortyot.

kóstoló fn: kisebb mennyiségű étel, ritkán 
ital, amelyet nagyobb sütés-főzés (disznótor, 
pálinkafőzés) alkalmából küldenek a roko-
noknak, közeli ismerősöknek. Nekik is kűd-
tem kóstolót. ☐ Csak kóstolót kaptam belőle.
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kostökacskó → kostökzacskó
kostökzacskó, kostökacskó fn: a kos he-

rezacskójából készített dohányzacskó. Taj-
tékpipa ezüst kupakkal, kostökacskó jó dohány-
nyal, bor a pincébe, jó íltek azok.

koszorú fn: 1. élő v. művirágból font kör 
alakú füzér. 2. kalászokból font füzér. Ko-
szorút kötöttek, aki hát értett hozzá, buzábul 
a géptulajdonosnak.

koszt fn: 1. élelem. Kosztot, azt nem adott, 
de lovat adott, hogy az ebídet kihozzuk. Az 
is jó vót, főtt ítelt ehettünk. 2. állati eleség. 
A béren felül még két hízó disznót meg két 
anyakocát tarthattunk az uraság kosztján. 

kóter fn: hevenyészve összeeszkábált fészer
kotla fn: leginkább vasból készült, újab-

ban már kívül, belül zománcos, domború 
fenekű, fölfelé szélesedő, kissé kihajló szélű, 
nagyobb, kétfülű edény; nagyobb mennyi-
ségű víz melegítésére, forralására, a jószág 
számára készített dara forrázására, lekvárfő-
zés re, szappanfőzésre, disznóvágáskor abá-
lásra használják, lakodalomban a levest is, a 
paprikást is ebben főzik; kondér, üst 

kotlaház fn: vashordóból a kotla számára 
készített, lábakon álló, az oldalán levő két 
fül által hordozható katlan. A kotlaházba 
van meleg víz.

kotló I. mn: tyúk, amelyik kotlani ké-
szül. II. fn: tojásokon ülő, tojásokat kikeltő, 
vagy éppenséggel már a kiscsirkéket vezető 
tyúk. Nyáron több kotló van, több a kotlós 
tyúk. ☐ Mindennap le szoktuk rakni a kotlót 
enni, inni. ☐ Juliska néninek má van kotlója, 
tegnap kínáta.

kotlós mn és fn: kotló. Nyáron több a 
kotlós tyúk, akkor azoknak nem ojan jó a 
tojássuk, mer azok elszaladnak a kakas elől, 
nem szeretik a kakast. 

kotu, kutu fn: nád töve. Ojan vastag ko-
tukat forgatott fel az eke, mint az ember karja.

kovács fn: az a kisiparos, aki a vasat he ví-
téssel, kalapálással alakítja, formázza. Na gyon 
pofás ez az ekevas, a kováccsal kell kihúzatni 
az élit.

kő, kű fn: kemény, tűzben el nem égő ásvá-
nyi anyag. Ö.: kűvájú; epekű, kaszakű, májkű

köcsög → cserépedények
költ1 kőt i: álmából ébreszt, kelt
költ2 kőt i: kotlóstyúk a tojásokat testével 

melegíti, hogy belőlük kiscsirkék keljenek 
ki. Ezt egy tyúk kőtötte, ez egy tyúkajja? Nem. 
Kettő, ety tyúk annyit nem kőt ki.

könnyű mn: ami nem nehéz. Most köny-
nyű vót a dóga, mer a kúcs rajza megvót.

köpű, köppű fn: szerszámon: ásón, aszato-
lón, kapán, lapáton, villán stb. a nyél számára 
kialakított cső formájú rész. Legyen az kapa 
vagy ásó, vagy lapát, ezeknek mindnek van 
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köppűje. Az a köppű, amibe megyen annak a 
szerszámnak a nyele.

köpül i: vajat készít. A téfelt köpültük. Ad-
dig vertük, még nem totyogott. ☐ Még köpültek 
úgy is, hogy belecsukták valami edínybe, oszt 
addig rázták, még ki nem rázták. Vö.: ráz 2.

köpülő, köpüllő fn: csonka kúp alakú fa-
edény v. hasonló alakú agyagedény, amelyben 
a köpülőfa le-föl irányban való mozgatásával 
a meglang yosított tejfölből vajat köpül-
nek. Minekünk nem vót köpüllőnk, hanem 
duncosüvegbe tette anyám, oszt így ráztuk.

köt i: 1. odaerősít, rögzít. 2. madzaggal, 
vesszővel, kötéllel szorosan átfog, egybefűz, 
egymáshoz erősít. Kettő kaszát, egy kötött. 
☐ Az csak lerakta a markot, nem kötött. ☐ 
Minálunk így vót az aratás, hogy mingyá 
kötni. ☐ A kendert is kívíbe kötik.

kőt → költ
kötél fn: 1. kenderfonálból font, különféle 

tárgyak megkötésére szolgáló eszköz; rudaló-
kötél, ruhaszárító kötél. ☐ Ez a Gyula meg ott 
ült egy sámlin, oszt hajtotta, fonták, eresztet tík 
a madzagot, amibül lesz a kötél. 2. gabonaszár-
ból csavart kévekötő eszköz. Egy kötélre való, 

egy kötéllel átköthető (szalma, széna stb.). ☐ 
Nagyon kevés kaszásra lehetett itt mondani, 
hogy nem tudott kötelet fonni, úgy értve, hogy 
gyorsan. ☐ Egy kötél szalmát rátett a kocsira, 
abba lesz majd visszafele az ebíd. Ö.: pányva-
kötél; kötélcsinálás, kötélcsináló, kötélfonás v. 
kö tél fonyás, kötél te rigetés, kötélterigető

kötélcsináló fn: gabonából kötelet fonó. 
Mer elismert kötélcsináló vótam mindjá az 
elejin. 

kötélfonás, kötélfonyás fn: kötélkészítés 
töves gabonából. Reggel az vót a dógunk, a 
kötélfonyás, mer akkor még fontuk a kötelet.

kötélterítő I. mn: aki aratáskor a kötelet 
teríti. Jányok, kötélterítő jányok, kíszítsetek 
magatoknak kötelet! II. fn: aki a kötelet te-
ríti. Itten kötélterítő nem vót, hogyha ketten 
kaszátunk.

kötélterigető mn és fn: kötélterítő
kötény → kötő 1.
kötet fn: 90 szálból álló fonalcsomó,  ami 

egynegyed rőf megszövéséhez szükséges   meny-
nyiség. Az orsórul a motollára hajtották a fo-
nalat. A motollán, mikor körül ment rajta 
nígyszer, az jelentett egy szálat. Mikor a ki-
lencven szál kivót, az vót egy kötet. Nígy kötet 
vót egy rőf fonál. Három rőf fonálbul kaptunk 
egy zsákot.

kötő fn: 1. a ruha fölött viselt, a test elejét 
takaró és a ruhát szennyeződéstől védő  ru-
hadarab; kötény. Fehír bű gatyák vótak, 
meg ennek a tetejire kötöttek mindig egy 
sár gavászon kötőt. ☐ Meg még a gatya előtt 
vászonkötő is vót. ☐ Vót ojan öregember még 
abba az időbe, aki nappal is vitte. Például az 
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öreg Sós István bácsi, meg az öreg Banai, meg 
Majlát Dávid bácsi, azok hordták, de azok 
azt a kík kötőt vitték. Kík kötő vót előttük. 2. 
az a kaszás, aki a munkavégzés során beköti 
a kévéket, kévekötő. Kettő kaszát, egy kötött. 
A kötőnek a marikverője terítette a kötelet, 
amaz kettőjé meg hordta, rakta bele. 

kötőfék, kötőfík fn: a ló fejét átfogó kö-
télből készült szerszám. A kötőfíkeket ben 
kell hagyni. Uraságná nincsen a lóná kötőfík, 
mikor mennek fogásba. 

kötőfékszár, kötőfíkszár fn: a kötőfék ből 
kiágazó kötél, amellyel bekötik a lovat az 
istállóba. Van ojan ló, aki ērág ja a kötő fík-
szárat, ezt láncra kötik. 

kötőfík → kötőfék
köves, küves I. mn: kövezett, kövekben 

bővelkedő. Ott vót a kocsmája a kövesúton. 
II. fn: kövesút. Nagy Jóska a harangozóház-
nál lemaradt, én meg mentem fel a kövesre.

kövezet fn: kőburkolat. Esténként sokszor 
elnézegettem, ahogy a kövezet a patkó alatt a 
ló minden lépésénél szikrát vetett.

középbarázda, közípborozda fn: a szántó-
föld közepén kialakított barázda. Az a jobb 
paraszt megborozdol, oszt húz ojan kö zíp-
borozdát, hogy lénijával se lehetne különbet.

közípborozda → középbarázda
krumpli fn: burgonya. Mikó má ojan 

vótam, hogy egy krumplit fel birtam venni, 
az én ídesapám kocsira rakott bennünket 
alva, mer vótunk heten, három-nígyet kivitt 
krumplit szedni.

krumplitörő fn: a megfőtt burgonya   ösz-
szetörésére szolgáló eszköz. Nr.: A dísznö-
vényként Európába került burgonyának csak 
a XVIII. században ismerték föl a jelentő-
ségét. Igazából pedig csak a XIX. század 
folyamán terjedt el, és szorított ki jó néhány 
gumós növényt kontinensünkről. Ekkor vált 
csaknem a legfontosabb népélelmezési cikké 
is. Nehezen megszerzett első helyéről azóta se 
hajlandó lemondani, legalábbis nálunk, ma-
gyaroknál nem. Esszük sütve, főve; kockára 
aprítva, szeletelve, de finom péppé törve is. 
Ez utóbbinak az elkészítése során kerül sor a 
krumplitörő használatára. A fémből készült 
gyári törők elterjedése előtt háztartásaink a 
fából készült törőket használták. 

kúcs → kulcs
kúcsos kalács → kulcsos kalács
kufercel i: menekül, elhúzza a csíkot
kuferta → kuverta
kuka fn: 1. horgas, kampós fa a rudalókö-

tél végén. Ű má lássa, hogy hova kell tenni  a 
kukát. 2. marokszedő eszköz. Nekem vót  egy 
ma  rik verőm, ennek vót oan fakukája. ☐ 
Akaszd bele a kukát, mit fílsz tűlle! Nr.: A 
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kulcs, kúcs fn: zár nyitására, zárására szol-
gáló eszköz. Kúccsa vót az örvnek, de a kú  csot 
nem taláta.

kulcsos kalács, kúcsos kalács fn: ablakos 
kalács. Hát nem csinának kúcsos kalácsot?

kuluk fn: (az állam részére végzett, köte-
lező) ingyen munka mint egyfajta adó. Ku-
lukra jártunk két vagy három nap.

kunhátas mn: lusta, dologkerülő. Nr.: 
Ha vki a munkában nem igyekszik, kihúzza 
magát, azt mondják rá, hogy kunhátas.

kunkötés, kunkötís fn: a kötéllel való kö-
tés egyik fajtája. A lovat kunkötísse kötik meg. 

kúp fn: kukoricaszárból, nádból, kender-
ből kötött kévék kör alapú, csúcsosan össze-
rakott csomója. A szárat bekötöttük, kúpba 
álítottuk, ű meg dragaccsal horta. ☐ (Az ázta-
tóból hazahozott kendert) itthon megin csak 
kúpba áligattuk, hogy száradjon. Ö.: szárkúp

kupikék → hupikék
kupujka fn: 1. szalmából (ritkábban gyé-

kényből) font korsó hasú, nyitott v. fedeles, 
fületlen eszköz tojás v. más termék tárolásá-
ra. A kupujkába igencsak tojást tartottak. 2. 
kerek alaprajzú, kúpszerűen záródó tyúkól

pacséri magyarok közül csak kevesen vagy 
talán senki sem használta a kukát. Az ő ma-
rok szedő eszközük a sal ló volt. Vidékről 
sze gődők meg a pacséri szerbek használták 
inkább. 

kukó fn: két végén kiszúrt, belsejétől meg-
fosztott, épen maradt, üres tojáshéj, amelyet 
földdel v. homokkal megtöltenek, a lyukakat 
leragasztják, és csali tojásként a tyúkok fész-
kébe teszik, hogy a tyúkok odaszokjanak;  po-
lozs na. Kukót tett a físzekbe. 

kukorica fn: 1. 1–2 m magasra növő, sze-
mes termést hozó takarmánynövény (Zea 
mays). 2. Ennek vetése, illetve a vele bevetett 
föld; ennek termése. Egy lánc kukorica egy 
nap. Nígyen vótunk, nem tartott egy lánc 
kukorica egy nap. ☐ Azt a nyers kukoricát 
ott morzsóni. ☐ Gyerekkoromba itthon este 
fosztogattuk a kukoricát. Ö.: kukoricalevél, 
kukoricaliszt

kukoricalevél fn: 1. a kukorica szárán le-
vő levél. 2. a kukoricacsövet borító haj; csu-
hé. Akkor annak a levelit, a kukorica haját, 
azt tettík a szalmazsákba. Igen, az vót, nem 
vót, min most ez a madrac meg nem tudom 
mi fene, akkor az vót, kukoricalevél vót. 

kukoricaliszt fn: kukoricából őrölt liszt. 
Úgyhogy a kevís buza mellett kukoricábul, 
ősszel kukoricalisztbül kelletett a kenyeret 
pótolni. ☐ Akinek hát vót egy kis buzája, az ke-
verte: fele buzaliszt vót, fele meg kukoricaliszt.

kukucska fn: az akácfa virága. Ojan jó, 
ídes íze vót valahogy, hogy jó belakmározgat-
tunk mink, rossz kölkek, abbul a kukucs kábul.

kulacs → csutora
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kút fn: földbe ásott henger alakú, 8–10 
m mély gödör, amelyből az összegyűlt víz 
kötél és vödör segítségével felszínre hozható. 
Nagyvizű kutak vótak, ásott kutak, akkor nem 
vót nekünk még fúrott kút. ☐ Húztam vizet a 
kútból, és vittem poharat is a kanna vízhez. Ö.: 
kútfúró, kútvíz; csordakút ☐ Nr.: Vízszerzés 
céljából földbe ásott, rendszerint több méter 
mély, padmallyal kiszélesített, henger alakú 
gödör a hozzáépített talaj feletti építménnyel. 
A kútból a kút mélyén összegyűlt talajvizet 
különféle emelőszerkezettel (gém, csiga, 
ke rekes henger) húzzák, emelik ki. A talaj 
fe letti építménynek a kút szája (nyílása) köré 
eszkábált része a kút kávája. Erre azért van 
szükség, hogy megakadályozzák embernek, 
állatnak, a szél sodorta szemétnek a kútba esé-
sét. A kerekes kút nyílása fölé a kerekes henger 
megtartására a hengert tartó oszlopok fölé, 
védendő a hengert és a hengerre tekert kötelet 
vagy láncot az esőtől, leginkább nyeregtetőt 
szerkesztenek. A kútból a vizet a kerékkel vagy 
karral forgatott henger és a lánc vagy kötél 
végére erősített vödör segítségével emelik ki. 

kutrica fn: az ólnak léccel leválasztott, 
elkerített része. Vót nekünk két anyakoca az 
uraság kosztján, fönt is tartottuk kutricába. 

kutu → kotu

kutya fn: ház- és nyájőrző háziállat. Vót 
két kutyája, nagyon jó két pulikutya. ☐ Ak-
kor itt vannak ezek az én kutyáim. ☐ Maj 
megeszi a Fricka, mer úgy hítták a kutyát.

kutyatej fn: útszéli gyomnövény, szá ra 
tejszerű mérges nedvet tartalmaz (Eu phor bia)

kuverta, kuferta fn: levélboríték. Kufer-
tába vót a píz, a gazda olvasta a neveket, és az 
ablakon adta ki mindenkinek a napszámját. 

kű → kő
kűd → küld
küld, kűd i: 1. távozásra, elmenetelre szó-

lít fel; vkinek megmondja, elrendeli, hogy 
vhova menjen. Heríji, takarmányí ki lett ű 
kűdve, de gabonát kaszáni máskípp kell. 2. 
vkinek vki által juttat vmit. Hát mit mond-
tál, hogy küldsz apánknak egy kis pízt? Ik: 
átküld, beküld, elküld, felküld, hátraküld, 
hazaküld, ideküld, kiküld, leküld, megküld, 
odaküld, visszaküld

külső, kilső 1. mn: vmin kívül, illetve  kij -
jebb levő. A kilső vesszők, a sarkosi vesszők, 
ezek a termőhozók. 2. fn: a kerékpár kereké-
nek a tömlőjét, illetve a futball-labda belső 
gumiját védő burkolat

küves → köves
kvadrát, kodrát fn: területmérték: 100 

négyszögöl, 359,7 m2. Van is ittend egy helen 18 
kvadrát. ☐ Négyfele ment az a 18 kodrát főd.
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L

láb fn: 1. embernek, állatnak járásra  szol-
gáló végtagja. Hát bátya, egy ott taposta a 
lábomat, de egy zsákot, hogy maj felsegít, 
mind ez a zsidózsák, nyócvan kilós zsákok…☐ 
Ha sokájig bent áll az istállóba, nem jár, nem 
mozog, elnyomorodik a lába. 2. a gabonake-
reszt egy-egy ága; keresztláb. Minden lábon 
nígynek (négy kévének) kellett lenni. 

lábas1, lábos mn: aminek lába van, illetve 
ami lábon áll. 

lábas2, lábos fn: 1. fémből készült átmé-
rőjénél alacsonyabb, henger alakú, kétfülű 
főzőedény. A lábosba valami paprikásféle 
főtt. 2. jelzői használatban: vmiből annyi, 
amennyi egy ilyen edénybe belefér 

lábos → lábas 2.
ládafia, ládafija fn: a láda rövidebb belső 

oldalának a felső részén beépített, csuklós 
fedelű rekesz apróbb dolgok tartására. A 
ládafiját osz berhelheti, nem oda tettem.

lajt fn: kerekekre szerelt, hosszúkás, ré-
gebben fa-, újabban vashordó folyadékfélék 
szállítására. Vót neki ojan nagy lajtjai, falaj-

tok, osztán szerződísbe is tette, hogy naponta 
két lajt vizet kihoz.

lakodalom fn: esküvői lakoma, házas-
ságkötést követő vigasság. Vót három ürüje. 
Egyet tartogatott szüretre, kettőt meg majd 
a f ija lakodalmára levág, farsangba. ☐ 
Apánk mondja a bandának, hogy ű nem bir 
itt maranni a behordásra, mer szombaton 
mennek lakodalomba Baranyába. ☐ A re-
zesbanda hajnalba elment a lakodalomba. 
☐ Vasárnap bálat szolgáltak ki, kedden egy 
újabb lakodalmat.

lakodalmas kalács fn: ablakos kalács. 
Megvendígeltík. Egy kis lakodalmas kalács, 
egy kis itóka. ☐ Szoktam azt is sütni nekik, 
meg a tepszibe egy lakodalmas kalácsot.

lamos mn: elhízott, termetes (nőszemély). 
Sz.: Te nagy lamos! Szh.: Ojan vagy, mint a 
lamos ökör. 

lámpa fn: világító eszköz. Este meg, közel 
vót a nap a lemeníshő, hát még lássunk, hogy 
ne lámpáná, mer ott kint nem vót lámpánk, 
megvacsoráztunk.

lámpás I. fn: 1. lámpa. 2. fehér sáv a ló 
hom lokán. Még mondják lámpásnak is. II. 
mn: 1. lámpával ellátott. 2. homlokán, orrán 
fehér foltos. Vö.: lisza

lánc fn: 1. egymásba kapcsolt fémsze mek-
ből álló, kötésre, felfüggesztésre alkal mas 
eszköz. Van ojan ló, aki ērágja a  kötő  fík szárat, 
azt láncra kötik. 2. terület-mértékegy ség: 20 
kvadrát, 2000 négyszögöl. Levágtuk azt a 
tizenöt lánc buzát, mer láncra beszíltünk, 
osz vót még két és fél lánc, itt a falu alatt, jog.
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lány, jány fn: nőnemű gyermek. A jánnak 
is csinátatott bútort, a jis ott vót bent a hátúsó 
szobába. ☐ Előbb szegíny jánt vett el, de most 
megválogatta.

lapicka → lapocka
lapocka, lapicka fn: 1. széles, lapos csont 

az ember és az emlősállatok hátában. Amott 
feljebb meg a lapickája. 2. fából készült nye-
les eszköz. A nyútáshó köll egy ekkora deszka, 
és annak van nyele, azt híjják lapockának. 

laptika fn: kétkerekű, egylovas kocsi. Fél 
tíz fele gyött ki laptikán. ☐ Üzent osztán, 
hogy hozzák a Zafírt, ez vót a laptikás, oan 
kétkerekű laptika vót, két rúd közt egy ló, 
hajcs kifele… Gym.: Kétkerekű laptika, Benne 
ül két csacsika. 

laptikás mn: laptikába fogott ló. Zafír 
meg a Zófi vót a két laptikás. 

lázsiás fn: 1. a XVIII. sz. végén és a XIX. 
sz. elején forgalomban levő ezüstpénz. 2. női 
nyakék. Nr.: Lázsiás volt a neve az olyan nyak-
láncnak, amelyről eredetileg egy vagy több 
keretbe foglalt ezüstpénz (lázsiás) csüngött. 
Később, a XIX. század vége felétől az ezüst-
pénzek helyett inkább már aranydukátokat 
használtak. 

leáztat i: 1. vízbe v. más folyadékba tesz, 
hogy puhuljon, munkálhatóvá váljon. 2. 
áztatással tisztít. Este leáztattuk azt a randa, 
piszkos, fekete gatyát. Oan vót, mind a főd.

lebbencs fn: vékonyra kinyújtott gyúrt 
tészta a tűzhely platniján v. a kemence alján 
ropogósra megsütve; laska. Gyenge, sós víz-
bül, lisztbül gyenge tísztát gyúrunk, víkonra 
ēnyúcsuk és a platnin megpirítsuk. Mikor meg-

pirult, nagyobb darabokra tördelve a közben 
elkészült piros (rántott) levesbe tesszük. 

léc fn: deszkából fűrészelt termék, amely-
nek szélessége nem nagyobb a vastagság 
kétszeresénél. Vót egy ijen keskeny léc. Ö.: 
léckerítés

lecsontol i: élő fáról fölösleges, illetve 
sérült, beteg ágakat, száraz gallyakat levág

lefoglalóz i: foglalót adva leköt, lefoglal 
vmit. Hát ember, hát hogy gondolod te ezt!? 
A te szavadra vettem én meg, foglalóztam le 
azt a házat, mos vesszen ott a foglaló?! 

lefordít i: úgy fordít, hogy ami eddig fö lül 
volt, most alulra kerüljön. Nem vót lefordítva.

legatyásodik i: (tréfás) gyengélkedik, 
betegeskedik. Ejnye, de legatyásodtá!

legel i: állat lassan lépegetve, meg-megáll-
va füvet harapdál. Egy évig pihent az a főd, 
legelték a jószágok.

legelész, legelísz i: lassan, békésen, nyugal-
masan, hosszasan legel. Ez a ló hát ott le  ge -
líszett. 

legelísz → legelész
legelget i: folyamatosan legel. A száláson 

szabadon legelgettek a disznók.
legelő fn: füves, gyepes terület. Erdősített 

legelő ákácfákkal, közte meg fű, szép füvek 
vótak. ☐ Édesapám kikísírt bennünket a le-
ge lőjig. ☐ Itten se legelőt nem talál, se semmit.

legeltet i: állatot – felügyelve rá – legelni 
hagy. Este kilenc–tízig kint a tallón legeltet-
tünk. 

legény, legíny fn: házasságra érett nőtlen 
férfi. Bekopogtunk, ahun tudtuk, hogy legín 
van. Ö.: legínkaszás; vőlegíny 
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legénykaszás, legínkaszás fn: még nőtlen 
kaszás. Hát én még akkó legínkaszás vótam.

legénykedik, legínkedik i: legényéletet él. 
Legínkedtünk, danoltunk…

legínkaszás → legénykaszás
legínkedik → legénykedik
legíny → legény
léha fn: a kukoricaszemet a csutkán   ma-

gukban tartó, vékony, hártyás levélkék,   il-
letve ezeknek morzsoláskor leváló és   össze-
gyülemlő tömege. Ez a Józsi bácsi, ez mindég 
meg ros tátatta (a kukoricát), hogy a léha ne 
legyen benne.

lehajal i: magot külső burkától megtisz-
tít, lehánt. Tudja, még mit főztek? Köles-
kását. (…) le van hajalva (…) Mindenkinek 
tett egy darabka kis kolbászt abba a fazikba, 
babélevelet, sót, vizet, azt a kását, oszt be a 
kemencébe.

lehány i: 1. ledobál. Hányd le magadrul a 
gúnyát! 2. leokád. Lehányt mindent.

lék fn: dinnyén, jégen, hajón, koponyán 
vágott nyílás. Lékeket vágtunk a jégen, és la-
páttal hántuk a vizet a jég tetejire, hizlaltuk. 

lékel i: léket vág vmin. A görögdinnyét, 
azt szokták lékelni.☐ Lékejjem? 

lekombájnyoltat i: kombájnnal learat-
tat, letöret. Ha a szár nem kéne, akkor én is 
lekombányoltatnám, mer az ócsóbba kerülne.

lékri → rékli
lekvár fn: gyümölcsből főzött, sűrű, édes, 

kenhető ennivaló; gyümölcsíz. Örültünk, ha 
a ritkán sült hájas kiflibe került egy kis lek-
vár. ☐ Kint az udvaron főzték a lekvárt. Ö.: 
lekvárfőzés; baraclekvár, szilvalekvár

lekvárfőzés fn: az a folyamat, eljárás, 
ahogy a lekvár készül. A katlan alatt lett 
eltü zelve lek vár főzéskor.

lép i: a lábát kissé megemelve odábbteszi. 
Amaz végirül is léptünk annyit.

lepállik, lepálik i: a megázott kender-
szárról a (megerjedt) szál leválik. Hét-nyóc 
nap kellett az áztatáshó, hogy megázzon az 
a kenderkóró, mer a belseje kóró, akkor az a 
kenderszál lepállott rúlla. 

lepcses szájú mn: mocskos szájú (nő-
személy)

leperkálódik i: szőr, toll leég, leperzse-
lődik. Amejiké egíszen leperkálódik, az hal 
meg leghamarabb. Hát – mondom – mind 
leperkálódik a tüzes kemencébe. És vót, hogy 
nem perkálódott meg.

lépés fn: 1. a lép igével kifejezett cselek-
vés. 2. számnévi jelzővel: a jelzővel meg-
határozott számú emberi lépéssel megtett 
távolság. Körülbelül harminc lépésrül lett 
egy zsákkal.

leppentyű fn: laptika. Gym.: Kétkerekű 
leppentyű / Benne ül egy nat tetű (= nagy 
tetű). 

lesoványodik i: nagyon lefogy. Úgy leso-
ványodott, úgy lerongyolódott, hogy mire ha-
zakerült, nem vót csak harminc valahán kila.

leszáll, leszál i: 1. repülő vmi (madár, lep-
ke, gép) ágra, földre leereszkedik. 2. Leesik. 
Leszát egy abrincs, osztán folyik a hordó. 3. 
vmiről (kocsiról, vonatról) lelép. 4. (a nap) 
lemegy, (az est) leereszkedik 

létére, líttire fn: az előtte álló névszóval 
kifejezett minőségben; mint (afféle…) Gaz-
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dag legín líttire oj smucig, hogy nem mer egy 
liter bort hozatni. 

liba fn: a lúd fiatalabb korában (Anser 
do mes ticus). Eggyátalán nem akarom, hogy 
a gyerekik meg legyenek verve a libájír. ☐ 
Megleptük az egísz izét (tarlót), annyi vót 
ott a liba. Ö.: libapásztor

lilleg i: tengődik, gyengélkedik. Nem 
kí vánta az ember, amit odahoztak, oszt azt 
nem ette, (hanem) valamin lilleg, máson. ☐ 
Aki ojan gyenge, erőtlen, az szokott lillegni. 

lipáncos mn: beteges, húzódzkodó. Tén-
leg ojan lipáncossak vótak a kiscsirkéi.

lisza I. fn: 1. a ló homlokán, orrán végig 
húzódó széles, fehér sáv. A mi lovunknak is 
nagy vót a liszája. ☐ Mondják azt liszának 
is, meg hókának is, meg még mondják lám-
pásnak is. 2. az ilyen ló. Lóba van lisza, 
fekete lisza, sárga lisza. 3. lónév. Még híjják, 
nevirül is szólitsák az ojan lovat, ammejiknek 
van liszája, hogy Lisza, az a neve, hogy Lisza. 
II. mn: homlokán, orrán fehér foltos. Vö.: 
hóka, lámpás, piszre

líttire → létére
ló fn: 1. vontatásra, lovaglásra használt 

há ziállat (Equus caballus). Akármijen szelíd 
az a ló, szójjon az ember neki, mer még a 
legszelídebb ló is megrúghassa az embert, ha 
víletlen megijed. ☐ Mind a két ló meg fordult, 
és odaállt a kocsihó. ☐ Jó, két fi jatal lovam vót, 
ojan háromévessek. 2. annak a kévének a neve, 
amelyet asztagrakás, illetve ágyazás során 
a földre fektetnek, és amelyre a következő 
kéve már fordítva, az elsővel szemben, vagyis 
a kalászokkal az első kéve kalászaira fektetve 

kerül, hogy a földön csak annak az egyetlen 
eg y kévének a feje fekszik. A kívíket lóra 
raktuk, letettünk egy kívít a fődre, a másikat 
meg keresztbe rá. ☐ Az első kívít leteszi, lónak 
mondtuk, a többit meg mind így, erre rá. Csak 
ennek az egy kívínek van a feje a fődön, ez tartsa 
az egísz asztagot. 3. kenderáztatáskor azoknak 
a kévéknek a neve, amelyeket egymáshoz kö-
tözve a kenderáztató aljára helyeznek, hogy 
a keresztben rárakott többi kévét megtartsák, 
illetve, hogy segítségükkel a kéverakást az 
áztató fenekén elcsúsztathassák. Tesznek két 
lovat, akkor rá a kívíket, három-nígy sort is, 
nem csak hogy eggyet. ☐ Mikor elkezdte rakni, 
mindig tolta befele, a kenderáztatóba, lónak 
híttuk azokat a kívíket, amej alatta feküdt. Nr.: 
Lába állása szerint lehet a ló: franciás, gacsos, 
hegytipró, kardlábú, kecskés, papucsos, rok-
kant; színe szerint: almásderes, fehír, fekete, 
pej, sárga, szürke, tarka.

lobogó fn: zászló. A fogadáson én mék 
elő a lobogóvā.

lógós mn és fn: harmadiknak befogott 
ló. (Szoktatás, betörés céljából) lógósra fogták 
be kocsiba, harmadiknak a fi jatal lovat vagy 
csikót. ☐ A lógós, hogyha gyenge, akkor a 
hármasfán a szeget maj húzzák idébb. ☐ A ló-
gós, az dupla hosszi fán húz, mind amaz kettő.

lómunka fn: lóval végzett munka. Én 
a lómunkát elvígeztem, ű meg megcsináta a 
gyalogmunkát.

londzsol i: lovat hosszú kötélszáron  tart-
va körbe-körbe jártat, futtat. Mikor ritkán 
mennek a csikók ki a kocsival, akkor a csikót 
fog ják, kivezetik, hosszi kötéllel egy tágas plac-
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con gazdája körbe-körbe londzsójja, hogy egy 
kicsit lejárja magát. ☐ Még azér is londzsó ták, 
jártatták a csikókat, hogyha sokájig bent áll az 
istállóba, nem jár, nem mozog, elnyomorodik 
a lába. ☐ Jó magam is londzsótam a csikót.

londzsszár fn: ló jártatására szolgáló  hosz-
szabb kötél. Londzsszáron zavarják meg a 
csikót. ☐ Kivezettem hosszi londzsszáron, 
oszt akkó lelondzsoltam, akkó éccaka nyugodt, 
nem dübög.

lopó I. mn: az, aki éppen lop. II. fn: 1. 
tolvaj. 2. lopótökből v. üvegből készült, hosz-
szú csőben végződő, mindkét végén lyukas, 
öblös eszköz, amellyel bort szívnak ki a hor-
dóból. A lopóval kihúztam egy-két kortyot.

lopós mn: olyan, aki szeret lopni, aki 
eljár lopni, aki többször is elköveti a lopást. 
Akkor nagyon lopóssak vótak, szóval nagyon 
mentek.

lóra rak → Vö.: ló 2., 3. 
lőcs fn: a kocsi része; a kocsioldal felső 

részét tartó, enyhén görbülő rúd, amely ka-
rikával ellátott alsó végével a tengely külső 
részére támaszkodik. Az ódalt kitámassza 
a lőcs. ☐ A lőcsöt bognárok csináták, rend-
szerint ákácfábul vagy bármijen más erős 
fábul faragták. 

lúd fn: kifejlett liba; a liba idősebb korá-
ban (Anser domesticus). Öregapám aszonta: 
A ludakat megtömni most, mindet, cakpakk, 
eg y se marad! Akkor asse akarom, hog y 
idesanyja a ludakat őrözze! Öregasszony, 
hogy ki legyen álítva, hogy mos má másra 
nem való, csak ludakat őrözni. ☐ Szülémék 
aszonták: Ug yan már, hát az öreg ludat 
meghagyjuk.

luk → lyuk
lukas → lyukas
lukú → lyukú
lustul i: vmi erejét veszti, kezd kimerül-

ni. De mikor mán a pár kezdett lustulni, 
akkor meg frissítettík. 

lüdöge fn: Csak ebben a szólásban hasz-
nálatos: Iszik, mint a lüdöge. 
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Ly

lyuk, luk fn: 1. kisebb, kerekded nyílás. 
Egy ekkora deszka, azt híjják lapockának, 
azon van tizenkét luk. 2. tárgyon, eszközön, 
anyag felszínén kis öblű bemélyedés. Vágtak 
le a nyélbül, oszt aztán vístik ki ezt a lukat 

rajta. 3. odú. 4. szűk, sötét kis helyiség. Ö.: 
egérluk, gombluk, kúcsluk, ürgeluk

lyukas, lukas mn: olyan, amin v. ami-
ben lyuk van. A szűrkankónak lukas vót az 
újja.

lyukú, lukú mn: lyukkal rendelkező.  Egy-
lukú morzsoló.
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M

ma, mámma hsz: ezen a napon. Mámma 
oszt nem ittunk semmit. ☐ Én mindennap 
megmondtam: mámma kerestünk ennyit…

madzag fn: zsineg, spárga. Ezen át vót 
véve minden madzag. ☐ Hát az (é.: gabona) 
emészti a madzagot, a jó madzagot is, hát 
még a rossz, összekötözött madzagot! ☐ Na-
gyon rossz vót má az a madzag.

mag fn: 1. virágos növény termésében kép-
ződő, a csírát rejtő szaporítószerv; vető mag. 
Fembakná vót konkojozó gép, osztán a magokat 
megtisztogatták, de csak úgy, házilag, nem min 
mámma, hogyhát hunnan hozzák a magokat. 
☐ Abbul hagyott egy kicsit, hogy legyen magja 
jövőre. 2. a tejre erjesztőleg ható anyag. Bele 
kell tenni a magot, egy liter tejhez kell egy jó 
evőkanál tarhómag. 

magló fn: 1. tenyésztésre, szaporításra 
szánt disznó. Adj a maglónak! 2. (jelzői hasz-
nálatban is) Oan jó magló disznó vót. Vö.: göbe

magas, magos 1. mn: függőlegesen nagy 
kiterjedésű, nagy távolságra levő. Három 
méter magos bangétokba vót felhalmozva. ☐ 
Mikor ijen magos vót, akkor így összetekertík. 
2. fn: függőleges irányban föntebb levő hely. 
Gyurgyalagok keringtek a magosba. ☐ Ne 
tedd ojan magosra!

magasság, magosság fn: függőleges irá-
nyú távolság. Mikor elíri azt a magosságot, 
hogy még két ijen magos lesz, akkor… 

magos → magas
magosság → magasság                           

májkő, májkű fn: sima tapintású, sár-
gás színű, jól szikrázó kő tűzcsiholáshoz. 
Régebben nem vótak ezek a jó májküvek. 
☐ Kerestük a vasúton azt a májküvet, ojan 
sárgás, úgy híttuk, hogy májkű.

májkű → májkő
major fn: a határban levő nagyobb gazda-

ság lakóházakkal és gazdasági épületekkel. 
A kaszát minden este be kellett vinni a ma-
jorba. ☐ Mi nem mentünk urasághó szógáni, 
tanyára, majorba.

malac fn: a disznó kicsinye. Adott neki 
két, oan húsz-huszonöt kilós malacokat. ☐ 
A libákat, malacokat lehajtottam a vőgyre, 
és ott pásztorkodtunk, játszottunk estefeléjig. 
Szh.: Úgy összehúztuk magunkat, mint a 
koszos malacok.

malacozik i: göbe malacokat hoz a világ-
ra, fiadzik. Abba az időbe, ha hét-nyóc ma-
lacot malacozott, akkor az jó göbe vót.

malom fn: kenyérgabona őrlésével foglal-
kozó üzem. Rupeknek vót itt egy kis malma, 
ebbe a Klemán közbe. ☐ A malomba lehetett 
kapni – kollátlan – dercéket, vöröslisztet. Ö.: 
gőzmalom, szárazmalom

mámma → ma
manilla fn: egyfajta madzag. Oan manil-

lával, mivel kikötötte a kukoricaszárhó a 
lábukat a tyúkoknak.

mángolló → mángorló
mángorló, mángolló fn: 60–70 cm hosszú, 

10–15 cm széles téglalap alakú fából faragott, 
alsó végén rövid nyéllel vagy valamiféle fo-
gantyúval ellátott eszköz. Nr.: Alja rendesen 
bordázott, oldala, teteje gyakran véséssel, 
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karcolással, faragással díszített.  Ren  del tetése: 
a vászonneműek mosás utáni kisimítása. A si-
mítandó vásznat (lepedőt, párnahuzatot, dun-
nahuzatot, inget, gatyát, pendelyt) be szen  telés 
után kisimítgatták, nyújtófára te ker ték, majd 
a mán gol ló bor dázott felét rányomva görget-
ték az asztalon. Az inggombok divatba jötte 
után a mángorlók alját már nem bordázták, 
mert a bordázott mángorló nagyon törte a 
gombot, a sima aljú viszont nem. 

marék, marik fn: marok. Má dílután be 
kelletett egy marikkal egy kenyírhő meleg 
vízbe áztatni. ☐ Egy jó fél, ijen marikkal ni. 
☐ Két fél marikbul van egy kíve.Vö.: marok 

marékverő, marikverő I. fn: aratómun-
kás, aki aratáskor a kaszás után a markot sze-
di; marokszedő. A marikverő, aki ēszegődött, 
az má tudta, hogyha szól (a kaszás), akkor 
űneki má gyönni kell, kísznek kell lenni. ☐ II. 
mn: A jányok, a marikverők hát külöm átak. 

marha fn: 1. szarvasmarha, főleg ökör  v. 
tehén. Kérem, itt harminc darab disznó, mar-
ha, két darab ló, itt főddel is dógozni, kukoricát 
törni. ☐ Vótak ott göbék, meg vótak marhák, 
lovak… 2. marhahús. Nem vót más, csak mar-
ha, abbul hoztam fél kilót. 3. ostoba alak. A vín 

marhája, a mi fődünket kijadta, Lidusná meg 
töri. Ö.: marhaálás, marhahús, marharépa

marhaállás, marhaálás fn: marhalegelő. 
A marhaálás az emitt vót, ahogy megyünk 
a cigányokná, a Csernók-kertné vót a mar-
haálás.

marik → marék, marok
markol i: marokkal fog, szorít, vesz, me-

rít vmit. Markoltunk így egy marik buzát.
marok, marik fn: 1. behajlított tenyér 

vminek a megfogására, befogadására. Két 
marokra, mer egy marikkal meg se lehet 
fogni. 2. a kaszával learatott gabona sarlóval 
ölbe szedett csomója. Mikor má két markot 
beletett, akkor a kaszás bekötötte. 3. jelzői 
használatban: maroknyi. ☐ Vesznek ki egy 
marik kendert.☐ Má dílután be kellett egy 
marikkal egy kenyírhő meleg vízbe áztatni.

maroknyi mn és fn: annyi, amennyi egy 
marokba belefér. Mikor egy ojan jó maroknyi 
csomó vót…

marokszedő fn: marékverő. Soha nem 
vótam marokverő az életembe. De mikor 
férhöz g yöttem, hát az első évbe ming yá 
marokszedő lettem. ☐ Aratáskor meg marok-
szedő vótam, apámnak a marokszedője. Szh.: 
Úgy elszaladt, mint Ivanyos a marokszedővel.

máshonnan, máshunnat hsz: nem innen, 
hanem valamely más helyről, más irányból. 
Hát én most azt máshunnat nem tudom 
előteremteni.

máshunnat → máshonnan
másodjára hsz: másodszor, másodízben, 

második alkalommal. Kapáltok még? Mos 
má nem, maj csak másodjára. 



■ Pénovátz Antal ■ 422 ■ Pacsér ■■■  

■■■  

másutt hsz: máshol. Lett oszt kert másutt, 
nem vót az baj, csak nem nízte az embersíget.

mázas, mázos mn: mázzal bevont. Vót 
amék mázos is, meg vót amék nem is vót mázos.

mázlóföld → mázolóföld
mázol i: rongyot vízbe mártva, majd kissé 

kinyomva, széles mozdulatokkal átkeni a 
szoba földjét. Mázlófőddel mázóta fel a szobát. 

mázolóföld, mázlófőd fn: mázolásra   al-
kalmas sárgaföld. Minden szombaton máz-
ló főddel mázóta fel a szobát. 

mázos → mázas
meddő mn: terméketlen, magtalan, sza-

porodásra képtelen (nőstény) 
megabál i: az abálást végzi, befejezi. Mi-

kor oszt meg van abálva…
megabrakol i: abrakot ad, abrakkal ellát, 

megetet. Megyek mingyá, csak előbb meg-
abrakolom a lovakat. ☐ Reggelenként 4–5 
óra tájban keltem, az akolból behajtottam 
a fejősteheneket, megabrakoltam őket, majd 
meg fejtem. ☐ Vezesd a lovat az istállóba, oszt 
abrakold meg! 

megáll, megál i: 1. járást, mozgást megsza-
kít, abbahagy. Nem baj – aszongya –, ájjon 
meg! 2. nem dől el. 3. jól teljesíti a feladatát

megaszal i: gyümölcsöt aszalással tartó-
sít. Kemencébe nagyon finoman meg lehetett 
aszalni.

megaszalodik i: gyümölcs hő hatására  ösz-
szezsugorodik. Ott (a kemencében) ojan szé pen 
megaszalodott, úgy megszáradt, hogy igazán. 

megborozdol i: barázdát húz. A jobb  pa-
raszt az ugye megborozdol, oszt húz ojan  kö  -

zép  borozdát, hogy lénijával se lehetne kü-
lönbet. 

megé → mögé
megéje → mögéje
megered i: 1. eső esni kezd; folyadék szi-

várogni, folyni kezd. Az eső közbe megeredt. 
2. elültetett mag, átültetett növény, oltóvesz-
sző gyökeret ver, meggyökerezik, illetve meg-
fogan. Esős nyár vót, megeredt az a tisztes.

megest hsz: újra, ismét, megint. A bátyám 
karácsonyra hazajött megest.

megett → mögött
megette → mögötte
megfolyat, meg fojat i: tehén párosodott. 

Aszongya ez az öreg Cseri Ferenc bácsi: Öcsém, 
ha meg fojat, gyere el. Hát oszt el is ment. 
Aszongya, meg fojatott, Ferenc bácsi. 

megfő i: a fövés befejeződik, végetér. Az 
ojan szépen meg főtt (a kemencében), szeb-
ben, mint itt a sporheton, ahogy rotyogtassuk.

megfrissít i: megújít, ható erejét veszteni 
kezdő párt hatékonyabbá tesz. Mikor mán az 
(a pár) kezdett lustulni, akkor meg frissítettík.

meggebed i: erejét felülmúló munkavég-
zésben megszakad. Meggebed, annyira erő-
ködik.

meghal i: személy megszűnik élni. Szó-
gátam egy gazdáná, és az meghalt közbe. ☐ 
Tizenhét éves korába meghalt. ☐ Ez a fijam, 
aki tavaj meghalt.

meghasgat → meghasogat
meghasogat, meghasgat i: megszaggat, 

apróra, darabokra tép. Szépen meghasgat ták, 
hogy apró vót, nem ojan gorombán rakták bele.
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megkel, megkél i: kovász, tészta erjedés 
következtében megdagad. Egy kis tejjel be-
dagasztottam, egy kis élesztővel, de csak sóval, 
nem cukorral, akkor az egy kicsit megkelt.

meglép, meglíp i: 1. észrevétlenül eltávo-
zik; megszökik. 2. távolságot lépéssel meg-
mér. Ezt az előt behajtottuk, aztán meg líp-
tük, körülbelül hogy mijen hosszú, akkor 
amaz vígirül is líptünk annyit, oszt onnan 
meg hajtottuk ide.

megnyal i: kinyújtott nyelvét végighúzza 
vmin; nyelvével megnyálaz vmit. Na maj ha 
megsül, még maga is megnyajja a száját. ☐ 
Megnyalta a boríték szélit. 

megódalít → megoldalít
megoldalít i: oldalán megüt, meglök.   Én 

oszt akkó, hogy elterejem a figyelmit, meg-
ódalítottam.

megperkál i: megpörköl. Tapló hejett azt 
a rongyot egy kicsit megperkálták, oszt akkó 
az kapott tüzet.

megperkel → megpörköl
megpörköl, megperkel i: disznót megper-

zsel. Agyonszúrták, szalmával megperkeltík, 
akkó megmosták. Nem fóráztak abba az időbe.

megszurkál i: 1. ismételten, többször 
megszúr. Valami villával, mivel meg szur káj-
ja, hogyha nem víres, akkó jó. 2. csöves kuko-
rica v. csutka szállításakor, hogy több férjen 
a kocsira, a kocsi oldalát úgy magasítja, hogy 
hegyével egymás mellé tüzdeli a csöveket, 
illetve csutkát Nem lett az megszurkálva, 
pokróccal le vót terítve, de hát így vót az a 
pokróc, vagy egy kicsit lapos sabban vót a 
pokróc, az nem mindegy.

megtökösödik i: az elvetett mag rossz 
idő járási viszonyok miatt tönkremegy, csíra-
képtelenné válik. Az elvetett mag, ha például 
hideg gyön rá, az megtökösödik a fődbe, nem 
kel ki. Vö.: betökösödik

megy, megyen i: halad valamely irányba, 
de nem a beszélő felé. Ragozása: a) (általá-
nosan) megyek, mísz, megyen. Űhozzá is 
megyek. ☐ Ez oj büszke, hogy még a fejit se veti 
āra, csak megyen. ☐ Akkoriba úgy mentek a 
fő dek. ☐ De nem mennek a lovak, mintha le 
lettek vóna szegezve, se ide, se oda. Akármics 
csi nátak velük, nem mentek azok sehova se. b) 
(ritkábban, de előfordul) mík, mísz, mín. Ha 
nem mík oda, tán szítszedi. ☐ Bemík mer má 
fázok. ☐ Rozi elmín szógáni. Sz.: Mégyen és 
aluszik – mondják az alig haladó, a nagyon 
lassú járású egyénre . Ik.: alámegyen, be-
megyen, belemegyen, elmegyen, felmegyen, 
fél re megyen, hátramegyen, hozzámegyen, ki-
me gyen, lemegyen, nekimegyen, odamegyen, 
összemegyen, rámegyen, szíjjelmegyen, tönkre-
megyen, visszamegyen

megyen → megy
méh, mí ~ míhe fn: mézgyűjtő rovar.  Be -

mentek a gyerekik, próbálgatták, de zúgtak a 
míhek! Hát nem lehet. Beugrott oszt a harma-
dik, ez a Récs, oszt kirántott vagy há rom-nígy 
keretet. De nem hogy kihozta vóna, hanem az 
ott lezuhant a fődre tele mí hé vel. ☐ Trenka, 
Récs, ne maradjatok el, de üssétek a míhét!

méhecske, míhecske fn: méh. Rengeteg 
sok míhecskíje kinn vót. ☐ Üldöztík má a 
míhecskík. ☐ Nem látszott ott a gyerek, csupa 
teli vót míhecskével. 
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méhész, míhész fn: méhek tenyésztésével 
foglalkozó személy. Takács András bácsi 
nagy míhész vót.

mejik → melyik 
mejjedző → melledző 
mék → melyik
melledző, mejjedző fn: szőrrel befelé for-

dított, baloldalon gombolódó v. pertlikkel 
összeköthető, báránybőrből készült, mellény-
szerű ruhadarab férfi ak számára. Vö.: presnyák

melles, mejjes I. mn: 1. nagy mellű, dús 
keblű (nő). Jó mejjes vagy. 2. olyan ruhadarab, 
amelynek a felső része a mellet is takarja.  Mej  -
jes kötő. II. fn: szőrmés bőrmellény. Vö.: 
melledző

melyik, mejik ~ mék ~ mík nm: Na, ne-
ked mík jány tetszik? ☐ Míkötök húz fel egy 
veder vizet?

mennél, menné hsz: a szóban forgó alap-
fok hoz viszonyítva (pozitív és negatív érte-
lemben is) olyan fokozottabb mértékben, 
amennyire csak lehet. Lehetőleg menné vas-
tagabbat. ☐ Menné korábban.

méreg, míreg fn: 1. káros hatású anyag. 
2. nagyfokú bosszúság. Áj, de nagy míreg vót 
egísz nap tüzelni. 

mészárszék fn: bolt, ahol húst árusíta-
nak. A Szávó-féle mészárszékbe.

messze, messzi I. hsz: a beszélőtől nagy 
távolságra. Kinízek, kihajulok: messzi van 
ám a sógor! ☐ De ha messzirül , kintrül 
hordtunk be a faluba. ☐ Nem messzi vót egy 
szálás is. II. mn és fn: távoli. A messzi fődre 
hordjuk a ganét. 

messzel, messzil i: távolinak tart 

messzi → messze
messzil, → messzel
metsz i: szőlővesszőt levág, visszavág.  Níz-

te, hogy ott metszek. ☐ Én nem mondhatom, 
hogy metszettem, de apám az nagyon jó szöllész 
vót. Ik: megmetsz

mí → miért
miért, mír, mí hsz: mely okból. Mí nem 

montad?
mihánst ksz: mihelyt. Mihánst le lett 

arat va, a gép állt ki a jogra, és csípelünk.
míhe → méh 
míhecske → méhecske
míhel → műhely
mík → melyik 
mír → miért
misling fn: sűrün vetett, zöldtakarmány-

nak való kukorica. A misling az oan sűrű 
kukoricavetís, takarmánynak, jószágnak.

molnár, mónár fn: foglalkozásszerűen 
gabonát őrlő mester, malmos. Ojan acilas 
buza vót az a hazaji, hogy a mónárok is azt 
szerettík. Sz.: Nagyot hall, mint nyáron a 
mónár tyúkja.

mónár → molnár
morzsol i: száraz kukoricaszemeket a cső-

ről dörzsöléssel leválaszt. Vót, aki kapát, vót, 
aki morzsolt. ☐ Ha nem lehetett kihajtani 
a jószágot, akkó kukoricát morzsótam. ☐ 
Annak a sok jószágnak ott morzsógatni, meg 
másnapra morzsóni. ☐ Az is jobb vót, mint 
kézzel morzsóni. 

morzsolt mn: a csőről leválasztott (ku-
korica). Nígy–öt méter morzsolt kukorica 
mindennap.
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motolla fn: egy rőf hosszú rúd mindkét 
végén egy-egy keresztfával, amelyek egymás-
sal párhuzamosak, de egyikük a másikhoz 
viszonyítva 90º-ban elfordítva. Akkor vót 
motolla. Egy méteres rúd vót, és az egyik ága 
így vót, a másik ellenkezőleg, emígy, és három-
százhatvan szálat kelletett olvasni, rámotol-
lálni, az vót egy rőf, abbul vót egy rőf anyag, 
mikor megszőtték. ☐ Király öregapám még az 
ezernyolcszázas években csinált egy motollát.

móva fn: ismerősök, rokonok segítő   szán-
dékú összefogása valamilyen nagyobb lé-
legzetű munka ingyenes elvégzésére; kaláka. 
Kis sógor meséli, hogy móvába... egy ono ka test-
vírjiné vertek egy istállót. Hát így a rokonság 
gyött össze, osztán hát úgy, ingyen, móvá ba 
fel mó vázták, felvertík azt az istállót. 

móvázik i: rokonoknál, ismerősöknél 
folyó nagyobb vagy sürgősen elvégzendő 
munkába ing yen besegít. El is mentem 
Ratkai sógorékhó móvázni. 

mozsár fn: különféle magvak (Pacséron 
elsősorban mák) törésére használatos, fából 
faragott, henger alakú, vastag falú, 40–60 
cm mélységű üreges eszköz a hozzátartozó 
80–100 cm hosszúságú törővel. Nr.: A fém-
mozsarak megjelenésével – az I. világháború 
után – egyre inkább kiszorultak a paraszti 

morzsoló I. mn: az, aki morzsol. II. fn: 
olyan eszköz, gép, amellyel morzsolnak. Az-
tán oszt gyött ez a kis, egylukú, kézzel hajtó 
morzsoló.

mos i: 1. ruhát vízbe mártva, beszappa-
nozva, gyakran egy bizonyos ideig tartó  áz-
tatás után dörzsöl, nyomkod, hogy belőle a 
szennyet eltávolítsa. Sok hétig nem mosott  az 
anyám. 2. (testrészt, tárgyat) szennytől, pi-
szoktól vízzel, szappannal, mosószerrel meg-
tisztít. Kezet mos. ☐ Fogat mos. ☐ Űk ketten 
mosták (a kendert). Ik: elmos, felmos, kimos, 
lemos, megmos

mosás fn: 1. általában a mos igével kife-
jezett cselekvés. ablakmosás, fogmosás, haj-
mosás, kézmosás, lábmosás 2. az az időnkénti 
foglalatosság, melynek során a háztartásban 
összegyűlemlett szennyest (fehérneműt, ágy-
neműt, asztalneműt stb.) kimossák; nagymo-
sás. Akkor még a mosások egísz nap tartottak. 
☐ Mosáskor egísz nap kellett tüzelgetni. 

moslék, moslík fn: korpával, darával  ke-
vert híg lé disznók etetésére. A göbének  leg-
inkább oan ritkább moslíkot annak, nem  da-
rávā, hanem korpás moslíkot.

moslík → moslék
mosó mn: 1. az, aki mos. 2. olyan kelme, 

amely mosható. Vót kartonruhánk: mosó, 
cifra, virágos, tunikos. Ö.: mosópor, mosószap-
pan, mosóteknő

mosogat i: piszkos edényeket, evőeszkö-
zöket elmos. Anya örökké csak mosogat. 

mosogatás fn: a mosogat igével kifejezett 
tevékenység. Hátra van még a mosogatás. 
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háztartásokból is. ☐ Anyám egytől vett két 
rézmozsarat. A nagyobbikat kihozta Brazíli-
ába, nem akart megválni a sabáci mozsártól.

mögé, megé nu: Kalapáláskor egy kíve 
buzát tett a háta megé.

mögéje → megéje 
mögött, megett nu: A hátam megett még 

vagy húszan álltak. ☐ A ház megett van egy 
kisutca.

mögötte → megette 

muhar fn: gyomnövény (Setaria italica). 
Egy lánc mu hart igencsak szokott vetni min-
den szálási gazda.

muszkoló fn: hosszú, lapos végű falverő 
eszköz a föld elegyengetésére, összezúzására; 
tömő. Előbb a muszkolóval jó megmunkáták. 
☐ Elöl mén a muszkoló, aki összeveri egy 
kicsit a fődet, utána mén a furkó.

munkál i: földet művel. Fődet munkál. 
Vesz ki árendába, oszt akkor avval dógozik. 
Szánt, vet, munkája a fődet. Nem munkál-
tassa, hanem ű munkájja. ☐ Nem mind saját 
fődünk ez, amit munkálunk.

mutim csak, muti csak i: mutasd csak
műhely, (régebben) míhel, (manapság) 

műhej fn: kisipari mesterség folytatására 
szolgáló helyiség. Hónap reggel a kovácsmíhel 
elé! ☐ A műhejbe több segéd is dolgozott. ☐ A 
Szávó-féle mészárszékbe vót ennek a Csordás 
suszternek a műheje.
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N

nád fn: üreges szárú vízinövény. Nr.:  Hosz-
szú, egyenes szára tetőfedésre, mennyezet 
nádazására (is) szolgál. Valahun az a nád   meg-
engedett...

nagybőgő fn: nagyméretű, mély hangú, 
vonós hangszer. Ha más nem vót, régi ros-
tábul csináltak nagybőgőt.

nagy földek, nagy fődek fn: a határ észak-
nyugati részében elterülő, a falutól legtá-
volabbra eső szántóföldek megnevezése. A 
zsellérjog az fél lánc vót, a szöllőfőd az tizenkét 
kadrát, a fődes jog az má húsz kadrát vót. Ez 
mind itt a falu körül. Aztán kint a nagy fődek.

nagygereblye, nagygerebje fn: 1. fából 
készült fafogakkal ellátott gazdasági esz-
köz széna, kaparék összegyűjtésére; bőgő. 
Egy marikverő meg a nagygerebjével húzta 
a kaparík ajját össze. 2. lóval vontatott 
kétkerekű széna v. kaparék összegyűjtésére 
szolgáló mezőgazdasági eszköz

nagyház fn: a háromosztatú végházak 
utcára néző szobája 

nagyjog fn: a 20 kvadrátos földes jog 
másik megnevezése. Vö.: jog

nagykapu fn: az utcáról befelé, illetve  az 
ut cára kifelé zajló teherforgalom céljait  szol-
gáló, szélesebb nyílás; kapu. Kinyitom a 
nagy kapu kisebbik felét, és a keskeny nyíláson 
kinézek. Nr.: Ahol nincs külön kiskapu, ott a 
nagykapu kisebbik fele vagy a kisebbik felébe 
vágott ajtónyi rész szolgál kiskapuul. Vö.: 
kiskapu

nag ykendő  fn: leginkább g yapjúból 
készült nagyméretű kendő, amelyet a nők ré-
gebben a téli zimankó beálltával háromszög-
be hajtva a vállukon keresztül a hátukra terí-
tettek olyképpen, hogy a háromszög alakban 
összehajtott kendőnek a derékszöget alkotó 
csúcsa a viselő hátán lógott, a másik két csú-
csot pedig vagy összefogta a mellén, vagy a 
mellén keresztezve a karja alatt hátrahúzta, 
és ott derék tájt összekötötte. 

nagymosás → mosás
napa fn: anyós. Pár évre a napam meghalt. 

☐ A napamasszony az igencsak csűvölgetett, 
annak az vót a dóga.

nappal I. hsz: reggeltől estig egyfolytá-
ban. A bíresek közt mindig vót egy hetes is, 
akki éjjel felügyelt az istállóba levő jószágok-
ra, nappal pedig meghúzta a vizet, megkente 
a szekeret. II. fn: a reggel és este között levő 
időszak. Nyáron a nappalok hosszabbak, 
télen meg az íccakák.

napszám fn: 1. egynapi munkáért járó bér. 
Az ablakon adta ki a napszámját mindenki-
nek. 2. napi bérért végzett munka. Minden 
szombaton kifi zetett, ha napszámba vótunk. ☐ 
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Kapálni napszámba ugye úgy szoktunk, hogy 
módjával, rendesen. ☐ Két hónapig hánytam a 
havat a vasúton napszámba. ☐ Aki nem szegő-
dött, akinek nem volt más lehetősége, az nap-
számra várt, napszám által kereste kenyerét. 

napszámos fn: napszámért dolgozó. Föld-
műveléssel foglalkozó napszámos volt az apám 
semmi földdel. ☐ Igencsak minden szegíny 
ember napszámos vót. Annak híttuk egymást. 
Napszámosok vagyunk, mer azok vótunk, nem 
vót mibül megélni, hát napszám által kerestük 
a kenyerünket. Aratással, részmunkával meg 
napszám. ☐ Az év leteltével hazamentem, 
és napszámba jártam dolgozni. Kukoricát, 
krumplit ültetni, kapálni, tőtögetni, aratáskor 
meg marokszedő voltam. Ö.: kisnapszámos

napszámos munka fn: napszámért vég-
zett munka. Szen György napján lejárt az 
évem. Megin kijártam napszámosmunkára. 

negyedes I. mn: olyan munka, melynek 
elvégzését a termény negyedéért vállalják, 
illetve olyan vetésterület, melynek meg-
munkálását a termés negyedéért végzik. 
Oblákná én még vótam ríszes arató, kilenc-
százharmincegybe, ott negyedest adott. Két 
lánc negyedes kukoricát egy aratónak. II. fn 
1. a munkát a termény v. a kereset negyedéért 
vállaló személy. Ha a marikverő negyedes 
vót, akkor a negyedik (rész) a marikverőjé 

vót (abból), amit ű (a kaszás) kapott aratásír. 
2. az a terület v. vetés, amelyet negyedéből 
művelnek. Hát ugye úgy, hogy negyedik sor 
az üvé. De hát nem sorra, mer egyik sor ijen, 
a másik, hanem negyedik kocsi vagy negyedik 
mázsa. Ez vót régebben a negyedes. ☐ Ott 
negyedest adott. 

négyelő, nígyelős fn: négyökrös fogat 
hajtására szolgáló ostor. A nígyelőst elővettük, 
oszt akkó cselihő! Vö.: ökörhajtó ostor

nekidurálja magát, nekidurája magát i: 
a halogatást félretéve, félelmét, félszegségét 
leg yőzve nekifog, belekezd vmibe. Már 
többször nekiduráltam magam.

nekül → nélkül
nékül → nélkül
nélkül, nekül ~ nékül nu: Én rárakom a 

mázsára nálad nekül, te meg szedd le a máz-
sárul nálam nekül. ☐ Meg is vót a tárgyallás 
azok nékül.

nígyelős → négyelő
nő, nyő i: élőlény fejlődve nagyobbodik. 

Kell nekik (a kiscsirkéknek) adni ződet is, 
akkó jobban nyőnek. ☐ A csapokat, ahogy 
nyőnek a tőkén, termőre meg ugarra metszik. 
Ik: felnyő, kinyő, megnyő

nőstény, nyőstíny fn: nőnemű állat. Ha 
van oan jobbálású nyőstín disznó, akkor azt 
megbúgassák, akkor aztán abbul lesz a göbe.
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Ny

nyak fn: az ember v. az állat fejét a törzzsel 
összekötő rész. A nyakába kötötték a lábá ná 
fogva. ☐ Ledobta a nyakábul. ☐ Kettőt így a 
nyakára ütött, aszongya, na most hajts, fijam. 
☐ Azon a nyáron sokszor szóba került a gyön-
gyös nyakú fürj esete. Ö.: nyakleves, nyaksál, 
nyakszíj, nyaktörís 

nyakas mn: 1. nyakkal rendelkező, nyak-
kal ellátott (ing, edény). 2. makacs, önfejű. 
3. (jelzőként:) nyakas nyakló

nyakló fn: a ló nyakát átfogó és a ko-
csirúdhoz erősített széles szíj. Ez szügyellő 
nyakló, de van nyakas nyakló is. Ezek a mi 
parasztjaink mintha többre becsülnék a nya-
kas nyaklót, hogy az nem nyüvi úgy a hámot. 

nyakszíj fn: a hám része. Az első az a 
nyak szíj, amaz meg a hátszíj.

nyál fn: a szájban képződő színtelen, 
átlátszó folyadék. Ha a talló kihasította a 
lábunkat, nyállal mostuk ki egymásét. Ö.: 
békanyál, ényál, ökörnyál

nyár fn: a legmelegebb évszak. Tizennyóc 
nap azon a fóró nyáron, ott arattam. ☐ Nyá-
ron leg jobb tűzrevaló a csutka. 

nyári mn: nyárra eső, nyárra jellemző, 
nyáron történő: Jobban megmaradtak, mint 
a nyári, májusi (csirkék).

nyári kemence fn: szállásokon a nyári 
hónapokban használatos kinti, az udvaron 
épített kemence 

nyél fn: szerszámnak, eszköznek fából ké-
szült, egyenes, kinyúló része, amellyel azt meg 
lehet fogni, kézbe lehet venni. A kaszának hát 

vót nyele meg egy kaccsa, amivel irányította. 
☐ Eperfa meg kőrisfa, ezek a jobb nyelek. ☐ A 
szárat egy kis, rövid nyelű kapával vágtuk. Ö.: 
kapanyél, kaszanyél

nyereg fn: ló hátára erősíthető ülőalka-
tosság. A szarvas nyerget vagy a férfi nyerget 
a kisasszonnak?

nyers mn: 1. a) természetes állapotában 
levő. Nyers hús. ☐ A reggeli egy darab kenyír, 
nyers tej vagy egy kis tarhó. ☐ A sonkát, ha 
nyersen, ha sülve, ha főve, azt inkább meget-
tem. ☐ Abba a nyers tésztába beleszúrta. ☐ 
Megabájjuk azt a bűrt, hogy ne legyen nyers. 
☐ Nyers fődbe, hideg időbe betökösödik a 
mag. b) kellőképpen még meg nem főtt, 
sült (étel). Ez még nyers, még csak főzzed. ☐ 
Rakták bele a nyers tésztákat. 2. kivágott, de 
még ki nem szárított (fa). (Az ákácfát) tűzre 
is, azon nyersen, ahogy kivág ják, mingyá 
lehet hasznáni. 3. még nem teljesen érett (ga-
bona). Egy kicsit még nyers, úgy értve, hogy 
ződes a szalmája. 4. frissen tört, morzsolásra 
még kevésbé alkalmas kukorica. Ősszel azt 
a nyers kukoricát ott morzsóni!

nyes i: 1. talajt kapával csak igen sekélyen 
lazít. Az első kapálást, azt nagyon megkapá-
ták, aztán meg csak úg y nyesőzték, csak 
nyesték, hogy ne legyen gazos. 2. a fának ágait 
levágja jelentésben a csontol igét használják

nyeső fn: kapafajta; saraboló. Nyesővel 
a szöllőt kapálják, napszámba (kukoricát 
kapálni) nem mentek avval.

nyesőzik → nyes
nyit i: 1. (ablakot, ajtót) kitár. 2. az ősz-

szel betakart szőlőtőkéről tavasszal kapával 
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lehúzza a földet. Egy-egy kicsit át is mentünk 
a szöllőt nyitni. Én nyitottam, apám meg 
metszette, mer hát gyerek ahhó nem értett, 
de nyitni, takarni, azt csinátam. Ik: benyit, 
felnyit, kinyit, megnyit

nyitás fn: szőlőnyitás. Nyitáskor is, ha nagy 
a kapa, akkor alámegyen egísz a tőkéjig. 

nyitó I. mn: olyan, aki, ami nyit. II. fn: 
a szőlő nyitását végző munkás. Tavasszal a 
nyitók azt itták, csígert vitt nekik a gazda.

nyom i: 1. vki v. vmi vkire v. vmire ránehe-
zedik. Egísz télen nyomta az ágyat. 2. feszít, 
szorít. Az új cipő nyomja a lábát. 3. átvitt  ér-
telemben is. Nyomába se ér. Szh.: Nyomja, 
mint süket az ajtót.

nyomtat i: a gabona kalászaiból a szemet 
lóval tapostatja ki. Az én apám igen szeretett 
nyomtatni, és mink elég sokájig nyomtattunk. 
☐ Az aratók, aki szeretett így többet keresni, 
az mindég kívánta is, hogy nyomtassunk. Ik: 
elnyomtat, kinyomtat

nyomtatás fn: a nyomtat igével végzett 
cselekvés 

nyomtató mn: aki, ami nyomtat. Km.: 
Nyomtató lónak a száját nem lehet bekötni. 

nyoszolya, nyoszoja fn: fekvőhely, ágy. 
Sarokba nem ment a nyoszoja. 

nyő → nő
nyőstíny → nőstény
nyújt, nyút i: 1. húzással, hengereléssel, 

kalapálással hosszúságában és szélességében 
is nagyobb kiterjedésűvé tesz. Nyútottunk 
rétest. ☐ Nagymama nagyon tudta nyútani a 
rétest, ojan szép vékonra nyútotta, mint a ciga-
rettapapír. 2. hosszabbít. Így ment a főkazal, 

emígy meg lett hátranyútva. 3. szövőszéken 
hosszanti fonalakat (láncfonalakat) felköt. A 
fonalat fölnyúccsa, az lesz a nyútás, a pamut 
meg a bél. ☐ Pamukot felnyútom, lebélelem 
fonállal. Ik.: kinyút, lenyút, megnyút

nyújtás, nyútás fn: szövéskor az az eljárás, 
melynek során a hosszanti láncfonalakat fel-
illesztik a szövőszékre. Nyútásra kiválogatta 
a jobb szálat, a gyengébbet meg a bélnek, 
hogy ott nem szakadt úgy. ☐ A nyútáshó köll 
egy ekkora deszka, azt híjják lapockának, 
azon van tizenkét luk, és a fonalakat abba 
belefüzgélik. ☐ A nyútás, ahogy föl van téve…

nyújtó, nyútó I. mn: olyan, aki, ami 
nyújt. II. fn: a kocsi alkatrésze. Alul van a 
nyútó, azt lehet hosszabbítani. ☐ A nyútón 
vannak lukak, azt húzzák összébb vag y 
szíjjelébb. Ö.: nyútófa, nyujtófa 

nyújtófa, nyútófa fn: méternyi hosszú, 
néhány cm átmérőjű, fából készült henger, 
amellyel a meggyúrt tésztát laposra hen-
gerelik, elnyújtják; sodrófa. Akkor aztat 
kiszakítsa oan kis cipónak, akkor azt egy 
kicsit megnyútsa a nyútófával, akkor haggya 
ott, hogy pihenjen. 

nyúl1 i: kezével el akar érni. Avval nyút 
a zsebébe, oszt adta ki a foglalót. Ik: alányúl, 
benyúl, belenyúl, hátranyúl.

 nyúl2 fn: tapsifüles
nyúlja fn: a disznó hasa két oldalán 

elnyúló és a két első lába között egybefutó 
hosszú, vékony hús. Régen meghagyták a 
nyúlját, a nyúlja fejit meg azt a két szálát, 
lesózták. ☐ Perkelt ojan hordós káposztát, 
oszt akkor avval ettük azt a nyúlját.
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nyút → nyújt
nyútás → nyújtás
nyútó → nyújtó
nyútófa → nyújtófa
nyű i: 1. kendert tövestül tép ki a földből. 

Nem kaszáták, nyűttík a kendert. Agusztusba 
má leginkább nyűttük. ☐ Nehíz vót azt nyű-
ni, mer annak ojan kemíny lett a fődje, mire 
nyűni kellett, hogy alig birtuk felhúzni. 2. 
ruhafélét viseléssel koptat, szaggat, illetve 
szerszám v. tárgy használat által kopik.  Mi-
nek azt nyűni, aszong ya, elnyüvődik az 
otthon is. ☐ Ezek a mi parasztjaink mintha 
többre becsülnék a nyakas nyaklót, hogy az 
nem nyüvi úgy a hámot. Ik: elnyű, felnyű

nyűg fn: béklyóként használt kötél. A 
lovakat kicsapták oda legelni, de be vótak 
nyűgözve, úgy a feje le vót kötve a lábáhó, 
nyűgnek hítták azt. Vö.: béklyó

nyűgöz i: (lovat) nyűgbe köt. A lovakat 
benyűgözték, oszt kicsapták legelni.

nyüst fn: 1. a szövőszék alkatrésze, amely 
a hosszanti láncfonalak egy részét síkjukból 
függőlegesen kiemeli, hogy az így támadt 
nyíláson a vetélő átröpíthesse a vetülékfona-
lat. Vót egy ijen keskeny léc, és ezen át vót véve 
minden madzag, ez a nyüst. 2. a hosszanti 
szálak összessége. Azt a fonalakat mondta 
nyüstnek. 

nyüvedző fn: a fosztó régebben használt 
neve. A kukoricatörésné, vagyis a fosztásná 
hasznáták a nyüvedzőt, avval hasították ki 
a haját. Vö.: fosztó

nyüvés, nyüvís fn: a nyű igével kifeje-
zett cselekvés. A nyüvíse az má leginkább 
agusztusba vót.

nyüvís → nyüvés
nyüzsög → zsünyög
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O, Ó

ocsú fn: gabona- (elsősorban búza) tör-
melék. Malomba is van ocsú. Tört buza sze-
mek meg oan vékony, amibe hát nem igen 
van liszt. Oda szokták adni a jószágnak. ☐ 
Az ocsú a buzának a legszorultabb szemjeji. 

ócsó → olcsó
ócsul → olcsul
odakap i: 1. hirtelen odanyúl. 2. odaég, 

odakozmál. 3. odaszokik 
ódal → oldal
ódalas → oldalas
ódalgós → oldalgós
ódzik i: oldódik
ódzkodik i: húzódozik, vonakodik, sza-

bódik. Ódzkodik má a bocskora!
ól fn: kisebb háziállatok, főleg disznó és 

baromfi tartására való alacsonyabb gazda-
sági épület. Ez a göbe disznó itt kapott enni, 
mer az óljának nem vót akolja. ☐ Nem abba 
az ólba vótak a hízók, amejikbe űk gondóták. 
Ö.: disznóól, kacsaól, kutyaól, tyúkól

olcsó, ócsó mn: olyan, ami nem nagy költ-
séggel jár, nem kerül sokba. Ócsó a disznó, 
meg nagy az adó. ☐ Vótak ojan gazdák, akkik 
nagyon szerettík ócsón elcsípeltetni, hogy na-
gyon ócsón menjen oda ja gép. ☐ A holdakat 
ócsóbb pízír adták el, mint emezt a saját (nem 
ingyen kapott földet). ☐ Mennyivel töritek 
ócsóbban, ha a szárat én lehordom?

olcsul, ócsul i: olcsóbbodik, olcsóbbá lesz. 
Megócsult a szövet.

oldal, ódal fn: testnek, tárgynak, térnek 
a középvonaltól jobbra, illetve balra eső 

része. A jobb ódalán, egísszen fent, ott van a 
horpassza. ☐ Eleje, hátújja sima, a két ódalán 
meg fodor. ☐ Az ódalt kitámassza a lőcs. ☐ A 
konyha jobb oldalán, szintén a kémény alatt, 
széles padka és a kemenceajtó.

oldalas, ódalas I. mn: oldallal ellátott. 
II. fn: disznónak a bordák körüli része. A 
krumplival, káposztával mindég sült néhány 
szelet füstölt szalonna vagy füstölt ódalas.

oldalgós, ódalgós mn: féloldali. Nem baj 
az, ha kis csű is, csak ha nem ojan ódalgós.

olt, ót i: gyümölcsfát, szőlőt nemesít. 
Jó szöllész vót apám, úgy ótotta is szárazba, 
ződbe. Ik: beót

oltás, ótás fn: az olt igével kifejezett   cse-
lekvés. – Ezt a felső, harmatgyökeret elvág-
juk. – Mír, ótás? – Nem. 

orja fn: a sertésnek nyaktól farig kivágott 
hátgerince húsostul. Az orját levettík.

orom fn: vmin hosszában végigfutó ki-
emelkedés, perem. A kaszának vót egy lapja 
és egy orma, ami kemínyen tartotta, hogy ne 
tudjon meghajolni. ☐ Vót itt egy kaszadarab. 
A kovács levágta az oromját, hogy jobban 
csússzon, oszt avval vágták a szárat.

orozva hsz: 1. olyan kiscsirke, amelyet a 
tyúk ismeretlen helyen, a gazdasszony tudta 
nélkül kelt ki. Nekem is kelt nyóc orozva 
csirkém. 2. házasságon kívüli gyerek, faty-
tyú. Ez a gyerek ugyan úgy járt, mint ű. A 
szerbekné, hát ugyi Jugoszlávijába, letőtötte 
a katonaság ját, ez az ű orozva gyereke, aztán 
gyött ez a negyveneggyes háború, akkor hát a 
magyarok is berukkoltatták. 
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orsó fn: 1. fölül hegyes, alul kis korong-
gal ellátott, 25–30 cm hosszú fonóeszköz a 
fonál felsodrására. Az orsó egy tízcentis kerek 
deszka, a közepin kifúrva, egy a felső végin 
kihegyezett pálca volt beleerősítve. Ráültünk 
a rokka talpára, egyik kézzel a kócot húztuk, 
oszt a fogunkkal egyengettük, hogy egyenlő 
(vastag) legyen a fonál, a másik kézzel meg az 
orsót sodortuk, ami egy kis ügyességet kívánt 
meg. 2. a kerekes rokka hasonló szerepű 
alkatrésze. Az orsórul a motollára hajtottuk.

ostor, ustor fn: 1. nyélre erősített szíj, 
madzag v. kötél állatok serkentésére, terelé-
sére. Vót oan ló, amejiknek nem kellett ustor. 

Fembak Károj mélságos úrná nem is szabad 
vót a kocsisnak ustort tartani. 2. csak maga 
a szíj. Tk.: – Hun tartsa a kocsis az ustorát? 
(Válasz:) – A kocsis az ustorát a nyélen tartsa. 
Vö.: négyelő

ostoroz, ustoroz i: ostorral ver, ösztökél. 
Mikor hoztam ezt a halottat, majnem usto-
rozni kellett üket, azok ojan lassan mentek.

oszt, osztand I. hsz: aztán. Nem ottand 
egy vaslábas, osztan ott egy kis babot rottyan-
tunk. ☐ Öntötték a lapátra, oszt be a kemen-
cébe. II. ksz: Perkelt ojan hordós káposztát, 
oszt akkor avval ettük azt a nyúlját. ☐ Be-
lecsukták valami edínybe, oszt addig rázták, 
még ki nem rázták.

osztán hsz: aztán. Osztán ha vót néhány 
lány meg citorás…

osztand → oszt
ót → olt
ótás → oltás
ott hsz: a beszélőtől távolabbi helyen. 

Hát bátya, egy ott taposta a lábomat. ☐ Ott 
kint nem vót lámpánk. ☐ Mos vesszen ott a 
foglaló?! Ö.: amott, amottand, ugyanott

ottan, ottand hsz: ott. Mink úgy arattunk, 
hogy nem ottand egy vaslábas, osztan…☐ 
Szabakímíny vót ottan. ☐ Azoknak bent vót 
ottand a kocsijuk.

ottand → ottan
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kell. Nagy hosszú nyele, osztán hajlott is az a 
nyél valahogy, meg oszt akkorát csörrentett, 
hogy csak, no. 

ökörül hsz: ahogyan az ökrökhöz szok-
tak szólni. Hát én leugrok, oszt vezetem, hát 
én nem tudok cseli hő, meg hajsz hó, meg mit 
tudom én, ökörül. ☐ A rudasok, azok nagyon 
tunnak ökörül. 

ökrész fn: ökörrel dolgozó, ökröt hajtó 
béres. Akkoriba fogtak be az ökrészek, oszt 
hát vótak ott nagy pecsétek. 

ökrös béres, ökrös bíres fn: ökörrel dol-
gozó uradalmi cseléd. Ott kínlódnak vele az 
ökrös bíresek. 

ökrös bíres → ökrös béres
öl1 i: élettől megfoszt, elpusztít. Ik: leöl, 

megöl.
öl2 fn: 1. ülő ember combja és hasa közti 

tér. Ölébe vesz, ölébe ül. 2. kitárt, majd ösz-
szezáródó karok ölelése. Ölbe viszi alvó kis-
fi ját. 3. hat lábnak megfelelő hosszmérték, 
kb. 190 cm. Négy ölet-í, kevesebbet-i zuhant 
le hanyatt. 4. jelzői használatban: ekkora 
hosszúságú, távolságú. Két-három öl hosszú 
ágyások vótak. 

öles mn: egy öl hosszúságú. Nagyon szíles 
árok vót ez az árok. Hatöles-í, többöles-í, csak 
nagyon szíles vót. 

önetető fn: vályúval egybeépített nagyobb 
tartály, amelyből az állatok fogyasztá sának 
megfelelően állandóan ömölhet ki a dara, 
töménytakarmány. Az önetetőkbe viszem a 
száraz darát.☐ Sokszor az uram má az ut-
cárul kijabál, hogy elfelejtettem beletenni az 
önetetőbe, vagy vizet vinni, el ne felejts!

Ö, Ő

ő, ű sznm: egyes szám harmadik személy. 
Hát reggel felkelt ű, hogyhát megyen ki a 
szállásra. ☐ Ű meg aszongya reggel…☐ Ez a 
főd az ű nevin van. ☐ Negyedik sor az üvé.

öblöget i: ismételten, huzamosan öblít 
öblögetés, öblögetís fn: az öblöget igével 

kifejezett cselekvést végzi. Sokszor megkér-
deztük, hogy mégse az öblögetís, mer akkó má 
nem kellett tüzelni.

öblögetís → öblögetés
ők, űk sznm: többes szám harmadik sze-

mély. Azok a lovak… mindég úgy kellett űket 
fogni szárba. ☐ Majnem ustorozni kellett 
üket, azok ojan lassan mentek.

ökör fn: herélt, igavonásra használt szar-
vasmarha. Két ökörje vót, avval szántogatott. 
☐ Kiverte az eszibül azt a két ökröt, hogy 
megmutassa, hogy ű rá mer ütni az ökörre. ☐ 
Nígy ökörrel nem birták a cselédek kihúzatni. 
Az öreg rászólt, aszongyák, kihúzta két ökör, 
két ökörrel kihúzatta. Ö.: ökörtanítás

ökörhajtó ostor, ökörhajtó ustor fn: hat 
ökör hajtására alkalmas ostor. Hat ökörhő a 
compók nem ír semmit, ott má ökörhajtó ustor 
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önitató fn: víz tárolására vályúval egybe-
épített nagyobb tartály

öregbéres, öregbíres fn: a béresek mun-
káját szervező, irányító béres. Első bíres az 
nem vót, hanem öregbíres. Az vót az első, az 
öregbíres. Nr.: Bére másfél kommenció volt.

öregbíres → öregbéres
öregszik i: 1. (ember) korosodik, örege-

dik. 2. (álltában híg étel, pl. mártás) be-, illet-
ve megsűrűsödik. Öregszik az még, ha kihűl.

őriz, őröz i: 1. vkire, vmire (nagyon) vi-
gyáz. 2. legelő állatokra felügyel. No, gyertek, 
van itt kenyír, szalonna, lakjatok jó, oszt 
aztán őrizzítek a disznókat. ☐ A csordás a 
lakosságnak a tehenejit őrözte.

őröz → őriz
örv fn: zárt U alakra kovácsolt vaskarika, 

amellyel a kasza lapját a nyélhez erősítik. 
Kúccsa vót az örvnek, de a kúcsot nem taláta. 

ősz fn: a nyarat követő és a telet megelőző 
évszak. Negyvenhárom ősszin száz pengő vót 
egy holdnak az árendája. ☐ Meg így ősszel, a 
kétasszonapi csirkét, asz szerettük.

őszi I. mn: őszre eső, ősszel szokásos, 
ősszel használatos, őszre jellemző. Az őszi 

szántások nem kívánták a görgőzést. ☐ A 
cselédek, azok kapták azt a tizenkét mázsa 
őszi buzát. II. fn: ősszel vetett gabona

összetör i: két darab, rész, szakasz termé-
sét egybe, egy halomba töri. Két előt össze-
törtünk. 

összevettet i: úgy szánt, hogy az eke befe-
lé, a szántóföld közepe felé fordítja a földet. 
A közepin elmín végig, akkor összedobassa 
kétfelöl a fődet, az egy összevettetís, a közepin 
összevetteti. 

összevettetés, összevettetís fn: az össze-
vettet igével kifejezett cselekvés

összevettetís → összevettetés
ösztöke, üsztöke fn: köpüjével hosszú 

nyélre erősített lapos v. kéthegyű vas. Egy-
pár évbe én is szántottam, de üsztöke ekkó 
má nem vót. Nr.: Amikor még faekével 
szántottak, a faeke előtt összegyülemlett, 
feltorkollott gazt üsztökével távolították el. 

ötödös I. fn: a termés ötödéért kapált és 
letört kukorica. Vót ittend egy Szigeti paraszt-
ember, anná ötödös, öt lánc ötödös kukoricát 
kaptunk, ezír kétszer bekapájjátok, letöritek. 
II. mn: ilyen alapon. Ötödös kukorica.
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P

pacuha mn: rendetlen öltözetű. Áj, de 
pacuha vagy!

padka fn: 1. a kemencét körülvevő pár-
kány, a kemencénél melegedőknek ülőhelyül 
szolgál. 2. a szabadkéményes konyhák idején a 
kemence szája előtti széles talapzat. A konyha 
jobb oldalán, szintén a kémény alatt, széles 
padka és a kemenceajtó. Emellett a külső  sa-
rokban katlan. ☐ Annak a padkának, vót 
alatta ojan hamutartó, a kemencébű oda gyött 
bele a parázs. ☐ Még a padkán is főzött szegény 
szülém.

padlás, pallás fn: a födém és a tető kö-
zötti tér. Van a palláson egy tulipános láda. 

padmaly, padmaj fn: 1. a sírgödör oldalá-
ba vájt üreg, ahova a régi temetkezések során 
betolták a koporsót. 2. az ásott kutak alján 
bevájt üreg, hogy a víz nagyobb felületről 
törhessen elő.

pajta fn: oszlopokon nyugvó tető széna 
raktározására 

pájinka → pálinka 
pakszus → passzus

palánt → palánta
palánta, palánt fn: meleg helyen, ládi-

kában vagy cserépben csíráztatott magból 
fejlődésnek indult növény, amelyet tavasszal 
ebből a fészkéből végleges helyére ültetnek 
át. Nagyon hama kiürültek a pa lánttal teli 
ládák, és hosszi paradicsom-, paprikapalánt-
sorrá váltak. 

palántál i: palántát ültet 
palántálás fn: palántaültetés. Uzsonna 

után fojtattuk a palántálást.
pálinka, pájinka fn: cefréből kétszeri   le-

pár lással készített erős szeszes ital. Azt   a fi-
tyók pálinkát szétosztotta, azt minden reggel 
megadta Bálint bácsi. ☐ Ez rettenete sen sze-
reti a pájinkát! Ö.: pálinkafőző; tör kő pálinka

pálinkafőző I. mn: pálinkafőzésre hasz-
nált. A pálinkafőző kazán kerekekre volt 
szerelve, úgyhogy két ló odahúzta, ahova 
kellett. ☐ Ez a ház a Mike János tulajdona 
a jelen időbe, és pálinkafőző van most itt. 
II. fn: pálinkafőzéssel foglalkozó személy. 
Télen osztán kihívták a pálinkafőzőt. 

pallás → padlás
pállik, pálik i: 1. a száj szögletében repe-

dések, pörkök támadnak. Má megin ittam 
valaki után, pálik a szám. 2. a megázott 
kenderszárról a szál leválik

palozsna fn: olyan tojás (vagy záp, vagy 
kifúrt és földdel, homokkal megtöltött), 
amelyet fészekbe helyeznek, hogy a tyúk 
odatojjon. Záptojást tettek polozsnának. 
☐ Hát mé nem teszel polozsnát, szerteszét 
tojnak. Vö.: kukó
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pányva fn: hosszú kötél, amellyel házi-
állatot karóhoz kötnek, hogy nagyobb kör-
ben legelhessen, de el ne kószálhasson. Ö.: 
pányvakötél

pányvakötél fn: pányva. Nd.: A pányva-
kötél hosszira van eresztve / Régi babám, 
jutok-e még eszedbe? 

pányváz i: állatot pányvával úgy köt   ki, 
hogy legelni tudjon. Ugyehát a jószágot va-
lamikor kihajtották legelni, kipányvázták. 
Levertek egy karót, akkó egy hosszú kötelet 
forgó karikával, oszt akkor ugye a tehén vagy 
az a jószág tekergett, de az a karika forgott, 
úgyhogy nem tekeredett fel. ☐ Még a pujkát 
is ki szokták pányvázni, az anyapujkát, mer a 
pujka az nagyon kutyatermészetű, elmegyen, 
elvezeti a kicsiket. Ik: kipányváz

papkéve, papkíve fn: a gabonakereszt 
legfelső kévéje. …most akkó gyött a papkíve. 

papkíve → papkéve
papramorgó fn: a pálinka tréfás megne-

vezése. Beszegődött egy pálinkafőzőhöz pap-
ra morgót főzni.

papucs fn: bőrből – nőknek bársonyból 
is – készült, férfiaknak sarkatlan, nőknek 
sarkatlan v. alacsony sarkú lábbeli. A lábu-
kon ugye hát, aki kínyesebb (é.: érzékenyebb) 

vót, annak bocskor, akki nem vót annyira 
kínyes, annak papucs. Hát akkó még vót 
papucs. ☐ Leg jobban a papucs vót a divatos. 
Vót ojan magas sarkú papucs, bársony, bőr; 
piros bőr, barna bőr. 

papucsos fn: 1. papucskészítő kisiparos. 
Két és fél évvē vót öregebb, mint én, és papu-
csos vót. 2. az olyan ló, amelyiknek a patája 
kissé roggyant. Amejjiknek a csülkitül a pa-
tájáig nagyon lehajlik az az első csoncsikója, 
azt papucsosnak mondják.

pár1 fn: valamiből kettő. Három pár   ka-
sza ment egy partiba. ☐ Huszonöt kereszt 
páronkint. 

pár2 fn: erjesztett szőlő habjából korpá-
val, kukoricaliszttel készített kovász. Az ojan 
finom kenyír vót, amék pláne friss vót az a 
pár. ☐ Csinátak kukoricalisztbül is párt. Ö.: 
párszárító

paraszt fn: földműveléssel, állattartással 
foglalkozó személy. Aszong yuk, hog yhát 
mindenkor lehetek paraszt. De ojan paraszt 
sohase, mint aki azt gyerekkorába kezdi. ☐ 
Parasztná sokkal nehezebb vót a cselédnek 
a hejzetje. Ö.: parasztember, parasztjány, 
parasztkenyír, parasztlegíny

parasztember fn: paraszt. Hét–nyóc -
száz lánc fődje vót, sok fődje vót, de paraszt-
ember vót.

parasztkenyér, parasztkenyír fn: házike-
nyér. Ijen magos parasztkenyerek vótak, hogy 
sokszor alig lehetett a kemencébül kivenni. 

parasztkenyír → parasztkenyér
parasztos mn: parasztok körében szo-

kásos, parasztra jellemző. Az én anyám az 
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legparasztossabb vót. ☐ Hát szoktak, kivált 
oan parasztossakná, mindenfélét kijabálni.

parasztra őröl szk: durvára, lisztet, kor-
pát egybehagyva őröl. Megőröltük, de csak 
parasztra.

parasztzsák fn: kócfonálból szőtt zsák. 
A kócfonálbul meg zsákot csináltunk. Az vót 
a parasztzsák. Ha egy kicsit megázott, még a 
víz is megát benne. ☐ Csináltam belülük tíz 
parasztzsákot. 

pargét lányok, pargét jányok fn: bizo-
nyos (piroslámpás) kocsmákban pénzért 
szerelemre vállalkozó lányok; sejmes jányok.

párna fn: tollal töltött, szögletes, lapos, 
hu zattal bevont, fej alá való ágynemű; ván-
kus. Két párnát is tesz a feje alá, úgy alszik. 
Ö.: díszpárna, kispárna, tűpárna. Vö.: vánkos

parti fn: részegység. Három pár kasza 
ment egy partiba. 

pásztor fn: nyájat őrző, állatokat legelte-
tő személy. A szűröket leg jobban pásztorok 
viselték.

passzus, pakszus fn: valamely nagyobb, 
eladási szándékkal piacra vagy vásárra haj-
tott, szállított háziállat legális voltát igazoló 
okirat; marhalevél, járlatlevél

patent fn: 1. ruhafélén gomb helyett al-
kalmazott kapcsolódó szerkezet. 2. a disznó 

orrába való rézkapocs. Három-nígyféle patent 
van. Kissebb disznóhó kisebb, mer a nagy, az 
annyira kivan, hogy mindenütt megakad. 

peder i: két v. több szálat két ujja közt 
sodor. Orsóval pedrettík.

pelyhedzik → pihédzik
pelyva, péva fn: a gabonaszemek cséplés-

kor leváló hártyás levélkéi. A pévakazlasnak 
is álandó munkája vót, az csak a pévát rakta. 
☐ Nagyon tudott pévát is rakni.

pelyvakazal, pévakazal fn: pelyvából ra -
kott kazal. Ojan pévakazal nem igen vót a 
határba.

pelyvakazlas, pévakazlas fn: az a cséplő-
munkás, aki a pelyvát kazalba rakja. Apám 
vót a pévakazlas. 

pelyvás, pévás mn: pelyvát tartalmazó. 
Sárbul csinátak, pévás sárbul előtét. 

pempő fn: pépes, ragacsos étel. Ragad-
ványnévben él: pempő Pásztor

pendel → pendely
pendely, pendel ~ pöndöl fn: 1. vászonból 

készült, hosszú, ingszerű ruha. Én mikor 
kisgyerek vótam – úgy mesélték a szülejim 
–, pendelbe jártam. 2. vászonból készült  al-
sószoknya. Szoknya vót rajta három is, de 
legalól vót a pendel. ☐ A pöndöl úgy nézett 
ki, mint az alsószoknya, csak egy kicsit szű-
kebb. ☐ Még az én nagyanyám is, meg az 
én édesanyám is pöndölbe meg ingbe jártak. 

péntek, pintek fn: a hét ötödik napja. Sz.: 
Hosszabb pintek, mint szombat – szokták 
mondani a gyerekek, ha valamelyiküknek a 
felső ruhája alól kilóg az alsóneműje, inge, 
gatyája, kombinéja, alsószoknyája.
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perec fn: 1. ropogós péksütemény. Hát ki-
hozott a báró úr három-három perecet, ojan 
pékperecet. 2. karika alakú kovácsolt pánt. Egy 
vasat összehajt a kovács, egybeveri, és kísz a perec.

perecel i: futva, szaladva menekül. Elpe-
recelt, mer bűnös. 

perkált mn: égett, megpörkölődött. A 
rongyot megígettík egy kicsit, akkó az az ígett, 
perkált rongy tüzet kapott.

perkel → pörköl
pernye fn: laza tömegű anyag (pl. szalma) 

elégetése után visszamaradt anyag; hamu Ak-
kor pernyével is jó megszórták, hogy a főd puha 
legyen. ☐ Akármennyi eső van is, az a pernye 
puhán tartotta, oszt akkó könnyű vót nyűni.

péterke fn: Sz.: Aggyá neki, mer mingyá 
elveszíti a péterkéjét – mondják, ha terhes 
asszony nagyon megkíván valamit. Vö.: petike

petike fn: Csak ilyesféle megfogalma-
zásban: Ne vessze el a petikéjit, hát adtam 
neki. Vö.: péterke

petrence fn: szalmának, szénának, törek-
nek, pelyvának két rúdon egyszerre elvihető 
csomója

petrencerúd fn: hosszabb rúd a petrence 
szállítására. A szalmát lehúzták petrencerúd-
ra, és úgy vitték a kazalba. ☐ A pévát, töreket 
hordtuk petrencerudakon.

péva → pelyva
pévás → pelyvás
piac, pijac fn: kijelölt hely: utca v. tér, ahol 

háztartáshoz szükséges terményeket, termé-
keket árusítanak, illetve az itt folyó adásvétel. 
Még le jis mentünk a pijacra. ☐ Ottan vasár-
nap az embereknek pijacca vót. Ö.: emberpijac

pijac → piac
pihédzik i: puha szőr kezdi borítani. 

Pihédzik mán az ála!
pihőce fn: finom, apró pehely; pihe.  Meg-

áj, csupa pihőce a gúnyád, maj lekefílem.
pihőcés mn: pihés, pihőcével borított. 

Pihőcés apád kalapja, kefíld le!
pilács fn: cilinder nélküli olajlámpa. 

Meggyútották a pilácsot.
pillédzik i: víz fagyni kezd. Egíszen be-

pillédzett (a víz).
pillés mn: pillével fedett (víz). Ojan pillés 

a víz.
pilís fn: az első karaj, amit a kenyérből 

levágnak 
pimpós mn: penészes, romlott. Pimpós 

a túrú.
pince fn: épületnek talajszint alatti, bol-

tozatos helyisége, illetve épületen kívül mint 
különálló talajszint alatti építmény. Néha, 
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ha lent vót dógom a pincébe, a lopóval kihúz-
tam egy-két kortyot. ☐ Hoztuk a krumplit a 
pincébül, mostuk, válogattuk. ☐ Egy megy a 
pallásra, egy a kamrába, egy meg a pincébe. 
☐ Az udvar kerti ódalán téglapince. ☐ Le 
vót bótolva, úgy, mint a pince. Ö.: pinceajtó, 
pincelejáró, pincelépcső; téglapince

pintek → péntek
piszkafa fn: a tűz piszkálására, igazítá-

sára, élesztésére, élénkítésére használt hosz-
szabb-rövidebb bot

piszkavas fn: kályha, tűzhely tüzének 
piszkálására szolgáló rövidebb, rendszerint 
elhajlított végű vasrúd

piszre mn és fn: a hóka, a lisza ritkábban 
használt szinonímája

pocok, pucok fn: vakondok. Puckot fogott 
a Morzsa (kutya). Ö.: pucokdúrás

pofás mn: 1. életlen, elkopott élű (ekevas, 
fejsze stb.). Nagyon pofás ez az ekevas, a ko-
váccsal kell kihúzatni az élit. 2. olyan csirke, 
tyúk, amelyiknek a fejét oldalt, a pofának 
megfelelő részen tollbokréta díszíti. Jaj, van 
közte pofás is! ☐ Pofás csirke is van. Búbos is, 
pofás is, gatyás is. 

pók fn: 1. hálót szövő, ízeltlábú állat. 
2. ló lábán keletkező daganat. Ha nagyon 
meghajtják, sokat erőltetik, akkor az inon 
lessz oan csomó. Két fajtája van: csontpók 
meg vízpók.

pokla, poklája fn: állati méhlepény. (A 
te hén, ló) ha megellik, akkor utána nemsoká-
ra elveti a pokláját. ☐ A disznó az fijaddzik, 
az megin elveti a pokláját. Ha nem veti el, 
akkor álatorvos kell.

poklája → pokla
pókos mn: olyan ló, amelyiknek a hátsó 

lábán van daganat (pók)
polozsna → palozsna
porol i: port ver fel, port csinál. Ott porol 

a leg jobban.
porta fn: telek. Vót ott egy üres porta. ☐ A 

ház emez utcába vót, szíp nagy portával ott is. 
poszeta fn: háznál tartott alkalmi tánc-

mulatság. Téli estéken összegyöttünk, legin-
kább Varga Albertékná, osztán ha vót néhány 
lány meg citorás, akkó ojan poszetát csaptunk, 
hogy néha ífélig is eltartott.

pozdorja fn: törés, tilolás során a kender-
ből kihulló apró, fás rész. Kirázta belüle jó a 
pozdorját, oszt akkor odarakta szípen sorba.

pökdös i: köpdös, egymás után többször 
köp. Az öreg Madocsai megpökdöste a kérges 
tenyerét. Ik: megpökdös

pöndöl → pendely
pörköl, perkel i: 1. tűzön kevergetve pirít. 

Anyám szokta elszeletelni, akkó megsüti, akkó 
perkelt ojan hordós káposztát, oszt akkor av-
val ettük azt a nyúlját. 2. a nap melegen tűz. 
Vót, hogy ojan nagyon nagy meleg vót, hogy 
kilenc óra után má perkelt a nap. 3. disznót 
per zsel. Nem fórázták abba az időbe még, csak 
per keltík, szalmával megperkeltík.

prája fn: nagymosáskor a teknő oldalá-
hoz támasztott és a szenny kidörgölésére 
alkalmas, erős fakeretbe foglalt, hullámos 
bádoglemez 

pregacsa fn: durvább tapintású, sűrűbb 
szövésű anyagból készült, derékon aluli 
kötény
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presnyák fn: birkabőrből készült, ujjat-
lan, szvetterszerű ruhadarab, az alja elől is, 
hátul is lekerekítve, gombolása leginkább 
oldalt a kar alatt történik. Presnyák vót elöl-
gombolós is, meg ódalgombolós is. ☐ Előbb 
kikíszítik a bűrit kéthetes szőrrel, aztán va-
ratták meg a szűccsel presnyáknak.

prézsmitál i: (főleg idősebb személy) zsör-
tölődve (v. csak úgy) hosszasan beszél. Ne 
prézs  mi tájj má annyit!

pruszli → pruszlik
pruszlik, pruszli fn: elöl fűzött, különfé-

le módon díszített, testhez simuló női   mel -
lény féle

pucok → pocok 
pudvás mn: taplós, fás belsejű. Ez (a re-

tek) má pudvás, nincs íze.

pujka → pulyka
pulyka, pujka fn: nagytestű házi szárnyas, 

gégéje tájékáról kékesvörös lebernyeg lóg le.
Még a pujkát is ki szokták pányvázni, az 
anyapujkát, mer a pujka az nagyon kutya-
természetű, elmegyen, elvezeti a kicsiket. Ö.: 
pujkapásztor

puszta fn: nagy kiterjedésű füves síkság. 
Én hoztam be a pusztárul ide a faluba. 

putyi fn: 1. rövid csutkájú, apró, gömbö-
lyű szemű kukorica. Nem vetett csak   pu tyit, 
mégis annyi kukoricája lett. 2. jelzői haszná-
latban: ilyen fajta. Mind az a putyi kukorica 
vót, az a régi fajta, kis, gömböjű szemű, pat-
togatni való kukorica.
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rács fn 1. nyílásokat elzáró, területrésze-
ket körülvevő léckerítésszerű hézagos szer-
kezet; ablakrács. 2. a jászol fölött levő, fekvő 
létraszerű szerkezet a szálastakarmány részé-
re. Akkó nem vót semmi gond, ha vót rács az 
istállóba. De nekem hát nem vót rácsom. ☐ A 
lovaknak adtam a rácsba szénát.

ráf fn: kerékabroncs. Vö.: sing
rafia, rafija fn: kötözésre használt vé-

kony pálmarost. Hát ugyi, rafija vót leg jobb 
sudár…

rafija → rafia
ragaj → ragalj
ragalj, ragaj fn: a tető kiugró része; eresz. 

A ragaj ajját be kell deszkázni. 
rakodik i: szállító eszközt rakománnyal 

megrak. Egyformán rakodtunk. Ik: átra-
kodik, berakodik, felrakodik, megrakodik, 
szétrakodik

randa → ronda
ráta fn: fölosztott földterület, illetve a 

ha tár egy része. A rátán túlra kelletett menni.

rávág i: 1. ráüt, rácsap. 2. gabonát (csapó-
val) úgy kaszál, hogy a levágott részt a még 
talponálló részre dönti. Buzát azt rá, a ga bo-
nára, oda verettük, nem rendre vágtuk. Vö.: 
rendre vág

ráz i: 1. gyorsan, hevesen mozgat. 2. rá zás-
sal köpül. Még köpültek úgy is, hogy a (téfelt) 
belecsukták valami edínybe, oszt addig rázták, 
még ki nem rázták. ☐ Sokszor felibül odadom 
valakinek, hogy rázza ki, oszt hozza vissza 
nekem. Ik: beleráz, felráz, helyreráz, kiráz, 
leráz, megráz, összeráz

rég, ríg hsz: régen
régen, rígen hsz: 1. hosszú idővel ezelőtt. 

Régen három-négy gyerek is aludt egy vackon. 
☐ Rígen nem vikliztek. ☐ Rígen szoktunk há-
rom hejre összejárni. ☐ Mer régen, még az én 
nagyanyám is meg az édesanyám is pöndölbe 
meg ingbe jártak. 2. hosszú idő óta 

régente hsz: a régi időkben, egykor, vala-
mikor. Régente, hogy összejöjjenek a lányok, 
legínyek…

reggel I. hsz: hajnal és délelőtt között, 
főleg a napfelkelte utáni órákban. Oszt ak-
kor hát reggel felkelt ű, hogyhát megyen ki a 
szállásra. ☐ Ű meg aszongya reggel, nem kelek 
fel, aszongya, én nem tudom, édesanyám, úgy 
szédülök. II. fn: a napfelkelte utáni időszak. 
Jó reggelt! ☐ Maga a holnap reggelt má nem 
fog ja itt megérni. ☐ Minden reggel, mire 
mink mentünk (az iskolába), édesanyám meg-
fejt. ☐ Minden reggel templomba is kelletett 
menni, mer a tanító kántortanító vót.

reggeli I. mn: reggel előforduló, reggel 
történő, reggel szokásos. Akkor ugye ez a 
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reggeli vonat, hogy ijen korán megyen, az én 
uram felkelt, hogy megyen a birtokra. II. a 
reggeli órákban elköltött étkezés. A reg geli 
egy darab kenyér, nyers tej vagy egy kis tarhó 
volt.

régi, rígi I. mn: 1. nem mostani. A rígi 
házak náddal vótak, leszűttík náddal, ak-
kor alol letapasztották. ☐ A régi időbe az 
udvarokbul a trágyát nem vitték ki. 2. hasz-
nált, ócska. 3. hosszú idő óta tartó (kapcso-
lat, barátság). 4. a távoli múltból származó 
(tárgy, emlék); antik. II. fn: olyan valakik, 
akik a távoli múltban éltek

rékli, lékri fn: mellényszerű női ruha-
darab; blúz. Adi a lékrim. ☐ Mink má úgy 
híttuk, hogy blúz, de öregannya úgy mondta: 
lékri.

rend fn: 1. olyan állapot, amelyben min-
den a megfelelő helyét foglalja el. Rend a lelke 
mindennek! 2. a lekaszált szálastakarmány-
nak tarlóra fordult és még föl nem szedett 
sora; a gabonának kaszával vágott sora. Mikor 
aztán egy-két rendet kivágtunk, akkor a ban-
dagazda: – Emberek, rá lehet gyútani. ☐ Két 
rendet összevágtunk. Ö.: rendláb

rendláb fn: a gabona még álló része, amely-
re a csapó rádönti a levágott kalászokat. Ha 
jó át (a csapó), akkó ojan szípen odafektette a 
gabonát a rendlábra. Úgy híttuk azt a levágat-
lant, rendláb. ☐ A sallót sokszor beleakasztotta 
a rendlábba, csupa hójag lett a keze. 

rendre vág i: csapó nélkül kaszál, és így a 
levágott szálastakarmány (here, széna) a tar-
lóra fordul. Rendre csak takarmánynövényt: 
herét, szénát szoktak vágni. 

répa, rípa fn: 1. nagylevelű, kúp alakú, 
vastag, húsos gyökerű növény (Beta vul ga ris). 
Azok meg ippen rípát egyeztek, marharípát. 2. 
Sárgarépa. Hozzá fel két répát a levesbe! Ö.: 
cukorrépa, marharépa, sárgarépa

repce fn: sárgavirágú, olajosmagvú nö-
vény (Brassica napus). Árpafődbe lett vetve, 
oszt sok hejt úgy felverte az árpa, hogy kipusz-
tult a repce. ☐ Én is vótam ottan repcét vágni.

rész, rísz fn: 1. az egészet alkotó elemek 
közül egy. Egybe vót szabva az ajja a felső 
rísszel. 2. az egészből vmennyi. Ennek ám 
egynegyed rísze a tijed! 3. terményből járó 
mennyiség, járandóság. Kocsis, etető, fűtő, ez 
mind onnan vette a ríszt. ☐ Igencsak húsz-
huszokét ember dógozott, annyifele ment 
a rísz. ☐ Hát mikor a mi ríszünk gyött, a 
sarog jaláncokat megeresztettük előre, hátúra. 
4. sors, osztályrész. Nem birtam vóna meg-
szokni azt a cselídíletet, osztán hát nem is 
vót benne ríszem. 5. közreműködés, vmiben 
való szereplés. A nyomtatásba nekem ríszem 
nem vót. 

részel, ríszel i: a járandó részt kiméri. 
Hatodik kocsi vót a mijénk, mer avval részelt. 
☐ Ijet többet, Sándor…, ne fordújjon elő, hogy 
maguk itt ríszelnek!

részelés, ríszelés fn: a rész kimérése. Az-
tán gyött a számolás meg a kiríszelés. 

részére, ríszire nu: a névszóval jelölt sze-
mély javára, számára. A szegíny ember csal 
egy kicsit, meg tán a gazda is a maga ríszire. 

részes, ríszes I. fn: 1. az, aki a termés egy 
bizonyos részéért vállal, illetve végez mun-
kát. Mink hát törő emberek vótunk, részesek, 
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mink hát ugye magunknak iparkodtunk, ha 
hajtottuk magunkat. 2. az, aki másokkal 
együtt részesül vmiből, osztozik vmiben. 
Meg is vót a tárgyallás azok nékül, de azok is 
részessek lettek benne. II. mn: 1. ennyi meg 
ennyi részből álló. A kosztüm kétrészes. 2. 
a) olyan, aki a termés egy bizonyos részéért 
vállal, illetve végez munkát. Fembak Károj 
méltóságos úrná vótam három évig ríszes 
arató. ☐ Oblákná én még vótam ríszes arató, 
kilencszázharminceg ybe.☐ Cseke Feriné 
vótunk részes törők. b) részesedés fejében 
végzett munka, részes aratás. c) a részhez 
tartozó, a részre vonatkozó, a résszel össze-
függő. Meg vót má rakva a ríszes kocsi, oszt 
annak a tetejire. 

rí i: sír. Én annyit rítam a napraforgóír is. 
Ērohad mind. ☐ Egyszer Józsi őcsém ēkezdett 
ríni, mer laragadt a jégre a talpa. 

ríg → rég
rígi → régi
rípa → répa 
rísz → rész
ríszel → részel
ríszes → részes
rocska fn: fából készült vödör
rokka fn: kenderszálak fonására szol-

gáló, lábhajtású kerekes eszköz. Hajtsátok 
mán egy kicsit a rokkát, mer mán elfáradt 
a lábom. ☐ Ritka asszony vót, aki ősztül 
tavaszig nem üldögélt a rokka mellett. Ö.: 
rokkafa; gyalogrokka

rokkant I. fn: olyan személy, aki sérülés 
v. betegség következtében csökkent munka-
bírású. Rokkant nyugdíjas. ☐ Százszázalékos 

rokkant. II. mn: az olyan ló, amelyiknek 
térdben előrehajlik az első lába.

rokon, rokony fn: közös elődöktől szár-
mazó v. házasság folytán keletkezett családi 
kapcsolatban levő személy. Este lefeküdtünk. 
Én meg az öreg néni, rokonyom vót, Julcsa 
néném, mi aludtunk a kettős ágyon.

rokony → rokon
ronda, randa mn: 1. nagyon csúnya. 2. fel -

 tűnően, nagymértékben piszkos. Este le áz-
tattuk azt a randa, piszkos, fekete gatyát.

rosta fn: 1. keretbe foglalt sűrű v. ritkább 
dróthálóból v. átlyuggatott fémlemezből 
készült, szitához hasonló eszköz. Egy nagy 
rostát, ami má ojan vót, hogy egy tyúkot se 
lehett beleűtetni, széjjelszedtek. ☐ Ha más 
nem vót, régi rostábul csináltak nagybőgőt 
meg eg y brácsot. 2. kézzel hajtott gép a 
gabonaszemek tisztítására; gabonarosta, 
szelelőrosta. Vót neki nagyrostája, oan kézzel 
hajtó, ez mindég megrostátatta, hogy a léha 
ne legyen benne. ☐ Sok íccaka nem aludtam, 
mer hajtani kelletett a lovakat, aztán meg a 
rostát este tíz-tizenegy órájig. Ö.: gabonaros-
ta, nagyrosta, szelelőrosta 
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rostál i: szemcsés anyagot kézi v. gépi 
rostában rázogatva úgy választ szét, hogy a 
rosta felett a nagyobb, alatta pedig az apróbb 
anyag gyűljön össze. Ha nem lehetett kihaj-
tani a jószágot, akkó kukoricát morzsótam 
vagy a magnak való buzát rostátam. Ik: 
át rostál, kirostál 

rőf fn: 1. hosszmérték: kb. 0,77 m, amellyel 
a takácsok szőtte vásznakat mérték.   Rőf szám-
ra szűtt ű, nem méterre. 2. jelzői hasz nálatban: 
ilyen hosszúságú. 3. az a fonálmennyiség, 
amely egy rőf hosszú vászon meg szövéséhez 
szükséges. Hoztak húsz rőf fonalat. ☐ Három 
rőf fonálbul kaptunk egy zsákot. 4. ilyen hosz-
szúságú mérőeszköz. Vót neki egy rőfj e, oszt 
azt vitte. 

rúd fn: 1. karvastagságú hosszabb egyenes 
dorong. 2. a kocsi irányítására szolgáló szálfa; 
kocsirúd 3. taligarúd. A tajigának (van) egy 
rúdja, egy kis rúdja, ammin húz. Ö: kocsirúd, 
petrencerúd, tajigarúd, vasrúd, zászlórúd

rudalókötél, rudallókötél fn: gabonával, 
szalmával, szárral, szénával magasan megra-
kott szekér lekötésére szolgáló hosszú kötél. 
Csinátat két rudallókötelet, hogy ha rak egy 
kocsi gabonát, hogy átírje a kocsit. 

rudas I. fn: közvetlenül a szekér elé fo-
gott két ökör, illetve az ilyen (ökör). Ren des-
sen ugye elöl vótak a fijatalabb ökrök, hátul 
meg vót két biztos ökör, a rudas ökrök. ☐ Ha 
nígyet fogtak, akkor a két hátulsó, az vót a 
rudas, azokat híjják rudasnak. II. mn: a 
kétlovas szekérbe jobbról befogott ló 

rugdalógereblye, rugdalógerebje fn: a ga-
bonanyomtatás gereblyeszerű munkaeszkö-
ze. Amikó aztán a gazda jóváhatta, hogy hát 
mos má nincs benne szem, akkor vót ojan görbe 
rázóvilla, rugdalógerebje, amivel a szalmát 
magunk felé kellett húzni, aztán jó bele kellett 
rugdalni, és ahogy közbe rángatta az ember, a 
szem lehullott. Nr.: A cséplőgép megjelenése 
és elterjedése előtt a gabonát nyomtatták. A 
nyomtatás során használt munkaeszközök 
egyike a rugdalógereblye vagy másik nevén a 
törekelő. A nyele jóval hosszabb a közönséges 
kerti gereblyéénél és kettős elágazású, a fejébe 
pedig 5 karom szerűen görbülő, kovácsoltvas 
fog van beágyazva.

rúgó mn: ásóra szerkesztett kar, melynek 
segítségével az ásót mélyebbre lehet a föld-
be nyomni. Ha van ez a rugó, akkó le birja 
nyomni egísz rugóvégig, akkor méjebben ás. 
☐ A vőgyes fődet nagyon nehéz vót ásni. Ott 
még rugót is szoktunk hasznáni.

rühell i: restell
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megreszeltük, hogy éle legyen, oszt úgy vágtuk 
vele a szárat. ☐ Mislinget, herét is vágtunk 
sallóval. ☐ A sallót sokszor beleakasztotta 
a rendlábba. Nr.: A marokszedés pacséri 
magyarok által általánosan haszált eszköze, 
de használták szárvágásra, kerítés menti gaz, 
sőt egy-két maroknyi here v. más szálas takar-
mány levágására, le ka szálására is.

sarlóz, sallóz i: 1. sarlóval vág. 2. sarlóval 
mar kot szed. Ottan nem lehetett as sallózni 
(azt sarlózni), csak favillával szedtük.

saroglya, sarog ja fn: a kocsiderék hátsó, 
illetve elülső végét elzáró, fakeretbe illesztett 
hajlított vaspálcákból készült, lánccal fel és le-
csatolható rácsszerű szerkezet. Ö.: sarogjalánc

saroglyalánc, sarog jalánc fn: a saroglyát 
a kocsiderékhoz kötő lánc. A sarog jaláncokat 
megeresztettük előre, hátúra.

sarok fn: 1. az emberi lábfejnek a boka 
alatti hátsó része. 2. harisnyának, zokninak 
a láb sarkát fedő része. 3. lábbelinek a talp 
hátsó végéből lefelé kinyúló része. Má megin 
elkopott a cipő sarka. 4. a) tárgyaknak: asztal-
nak, ládának, háznak, szobának, párnának, 
párnahuzatnak stb. szöglete, csúcsa. Vót egy 
kis bögre úgy a kaszli sarkán, oszt hát abba 
vót úgy apró píz vagy valami. ☐ Sarokba nem 
ment a nyoszoja. b) két utca találkozásának 
a helye. Nem értek el a sarokig, akkorára má 
meghalt. ☐ Ott vót a kocsmája a kövesúton, a 
Kisgödör ucca sarkán. ☐ Odaát a sarokra… Ö.: 
cipősarok, tűsarok, uccasarok

savanyú mn: ecetre, citromra emlékezte-
tő íz. A lángnál megsütött néha két tepsi 
krump lipecsenyét vagy savanyú káposztát. 

S

sajtár → zsétár
sallang fn: keskeny szíjakból font v. cso-

mózott fityegő, dísz ostoron, lószerszámon. 
Menné több vót a sallang, anná szebb vót.

sállik → sárlik
salló → sarló
sallóz → sarlóz
sámfa fn: a szövőszék pedálja. A sámfa, 

amit így lábbal nyomkod. ☐ Ha barackma-
gosra szűnek, akkor négyszer kell azokat a 
sámfákat nyomni le-föl.

sapka, sipka fn: fejfedő. Lesz ojan cifra 
sipkád. ☐ A klumpa hegyitül a sapka sarkájig 
egy únyi jég vót rajtunk.

sarkal i: ember sarkával kukoricát vet. 
Ta vasszal elkezdtek szántani a kukoricának. 
Akkor egy ember két lóval, három lóval szán-
tott, a másik meg sarkalta a kukoricát úgy, 
hogy mindig a borozda ódalába odarúgott a 
lábával, abba két-három szemet odatett, és 
akkor gyött megin az eke, betakarta.

sárlik, sállik i: (kanca) párzásra való kész-
ségét mutatja. Sállik a Tündér.

sarló, salló fn: rövid fanyélbe erősített fél-
kör alakú, belső hajlata mentén élesre kalapált 
v. reszelt penge. Ezt a sallót megkalapáltuk, 
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Sz.: Savanyú a szöllő – mondják, ha valaki 
nagyon szeretne vmit, de sehogy se tudja   meg-
szerezni, és ezért úgy tesz, mintha már nem 
is érdekelné.

sebesszélű, sebesszílű mn: olyan asztag, 
amelynek két vége a háztető oromfalához 
hasonlóan egyenes, és itt a kévék is tövükkel 
kifelé állnak. Mikor tetőzünk, ottan minden-
ütt hajazata van, de ennek a sebesszílűnek 
meg a töve van kint, itt a két végin.

sebesszílű → sebesszélű
segédkazlas fn: a szalmakazlas segítője, 

nevezték még alkazlasnak, vicekazlasnak is. 
A segédkazlas gyön ēre, a főkazlas a vígit rakja.

seggdugasz, seggyugasz fn: kicsike, apró 
termetű. Mit akarsz itt, te seggyugasz?

seggyugasz → seggdugasz
sejem → selyem
selem → selyem
selyem, selem ~ sejem fn: 1. fi nom, lágy, 

sima tapintású anyag. Nem lehetett így  men ni, 
selem strimfl ikbe. 2. a kukoricacső vi rág zata

selymes lányok, sejmes jányok fn: bizo-
nyos (piroslámpás) kocsmákban pénzért sze-
relemre vállalkozó lányok; pargét jányok

seper i: seprűvel tisztít. Az asszon meg az 
udvart sepri. Ik: aláseper, beleseper, elseper, 
felseper, kiseper leseper, összeseper

seprő, seprű fn: borseprő. A bornak a 
seprűjibül is csinátak hozzá. 

seprű fn: cirokból, kóróból kötött, hosz-
szabb nyéllel ellátott eszköz pornak, szemét-
nek egy csomóba való összehúzására. A seprű-
ket mindig én kötöttem. ☐ Ebben az évben 96 
seprűm lett. Ö.: cirokseprű, kisseprű, kóróseprű

serélesztő → sörélesztő
seríny → sörény
setít → sötét
sing fn: a kocsikerék vaspántja, abroncsa; 

ráf. Húzófákkal, kalapáccsal ráverte, ráhúzta 
azt a singet.

sipka → sapka
sódaráló → kézimalom
sonka fn: a disznó füstölt combja. Nem 

számoltam úgy azt a csirkét, vagy sonkát, 
vagy kenyeret, mer az megvót.

sor fn: 1. egymás mellett v. mögött elhe-
lyezkedő dolgok, tárgyak összefüggő, meg-
szakítás nélküli rendje. Odafektetett sorba, 
a derékba bennünket, mer vótunk hatan. ☐ 
Két sort hajtottunk. ☐ Egymás tetejire rakták 
azt a kívíket, három vagy nígy sor kívít. 2. 
folyamatnak, eljárásnak egymásutánisága. 
Annak is van sora. ☐ Aztán oszt így sorba, 
minden dologra: tuskót szedni, libát őrözni. 
Ö.: sorpor, sortávolság; cigánsor, fasor, libasor 

sorol i: 1. kukorica kidugja a fejét, kezd 
látszani a sora. Sorol a kukorica. 2. ügyeletet 
tart. A fészerbe ott vót négy fogatos, kettő hát 
mindig sorolt, az benn vót, azoknak bent vót 
ottand a kocsijuk, de befért oda hat-nyóc kocsi 
is. 3. vhova beoszt, beiktat, beszámol vkit, 
vmit. Ik: besorol, felsorol

soroz i: szolgálatban egymás után követ-
kezik. Esz má (ezt má) tudták is, hogy az idős 
szülőket el kell tartani. Soroztak. Egyikné is 
egy fél évig, másikná is, és az öregek mindig a 
családdā tartottak. (A soron következő   tudta, 
hogy) a sor űrajta van, mos má megy az öreg 
oda.
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sorpor fn: urasági istállókban a lovak pu-
colása során összegyűjtött és a placcon csí-
kokba gyűjtött por. Sorport kellett a lovak bul 
venni. ☐ Három lova van minden cselédnek, 
az harminchat sorpor minden reggel. 

sovány mn: 1. olyan ember, állat, akinek, 
amelynek a testén nincs elég hús. 2. olyan 
vemhes állat, amelyiken még nem v. alig 
észlelhető a vemhesség. Ojan fijatal vemhes 
vagy búgott vót még, ojan könnyű, úgy értve, 
hogy nem sovány, hanem hogy még nem volt 
nehéz. 2. olyan hús, amelyben nagyon kevés 
zsíros rész van. 3. kevés zsírtartalmú, lefö-
lözött (tej). 4. kevés tápértékű, nem laktató, 
szegényes (étel, étkezés). 5. trágyázatlan, 
terméketlen (föld, talaj). 6. csenevész növésű, 
kevés tápanyagot tartalmazó (növény). Sován 
kukoricákon nem szok lenni ez a fatty.

soványodik i: fogy. Hazagyövünk, de csak 
fogy, soványodik. Ik: lesoványodik

soványul hsz: sovány állapotban, sovány-
ként. Megvettük soványul.

söprű → seprő, seprű
sörélesztő, serílesztő fn: sörárpából ké-

szült élesztő 
sörény, seríny fn: 1. a ló nyakán lelógó 

hosszú szőr. A serínnyit befonjuk kukorica-
levélbe. 2. a rendszélek magasabban maradt 
része. Megtörténik előhasi kaszásokná, én is 
úgy kaszátam előbb, mer nem tudtuk, hogy a 
sarkát le kell ereszteni annak a kaszának, meg 
a hegyit is le kell engedni, csak úgy hintáz-
tunk, oszt akkó ijen vágás vót, nagy serínnye 
vót. ☐ Akkor olyan nagy serínnye marad a tal-
lónak. 

sötét, setít I. mn: 1. fény nélkül, világos-
ság nélkül való 2. feketébe hajló, feketés 
árnyalatú (szín). II. fn: a fény teljes hiánya, 
sötétség. Nem batramoskodok én ebbe a 
setítbe. ☐ Nem vót hódvilág, setít vót, de an-
nak el kellett lenni boronálva. Ö.: koromsetít

staférung → stafírung
stafírung, staférung fn: kelengye. Én, 

mikor férhez mentem, kaptam tizenkét inget, 
kaptam négy huzat ágyat…Akkor vótak divat-
ba a kockássak: lilakockás, kékkockás. Fehíret 
is, de az csak egy huzat vót, hanem ez a tarka, 
és akkor ki vót varva a két sarka. Az eggyiknek, 
úg y mondták boszorkányőtíssel . Azután 
kaptam hat vánkust. Akkor nem párnának 
mondták, hanem vánkusnak, és két dunnát. 
Ez vót a stafírung. ☐ Férjhezmenetelekor azért 
követelte a bútort meg a staférungot. 

strajfa fn: a jászolhoz kötött lovakat egy-
mástól elválasztó hosszú, gömbölyű rúd. El 
kell strajfával keríteni. ☐ Lelökte a strajfát.

strimfl i fn: harisnya. Nem lehetett így  men-
ni, selem strimfl ikbe, mer ha ojanba   mentünk, 
meg fagyott vóna a lábunk.

suba fn: a hosszúfürtű magyar juh gyapjas 
bőréből készült ujjatlan, bokáig érő, palást-
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szerű ruhadarab, bunda. Mink meg egy kíve 
szárat magunk alá gyűrtünk, oszt akkó a subát 
ránk húztuk, oszt aludtunk ott, ahun összees-
tünk, a fődön kint.

sudár I. mn: magas, egyenes. Sudár jege-
nyefa… II. fn: az ostor végére kötött, lószőr-
ből, manillamadzagból, rafi ából font pattogó, 
dur ranó rész. Hát ugyi, rafi ja vót leg jobb sudár, 
de csinátuk, erőttettük ebbül a tehénfarok bul is, 
de az nem szót akkorát, mint a rafi ja. 

suprikál i: 1. vesszővel megcsap. Szabad 
suprikálni? – Szabad, csak gyertek! ☐ Akit 
nem suprikálnak meg, az kilíses lesz. Nr.: A 
suprikálás karácsony után van. Akkor men-
nek, aprószentekkor, akkor mennek pálcával 
suprikálni. Hát akkor megpálcázzák így a 
háznépeket, hogy kilíses ne legyé, kilíses ne 
leg yé. 2. elnáspágol. Édesanyám, hogyha 
mink, valamejikünk nem akartunk valamit 
úgy, hogy jó legyen vagy valami, fogta magát, 
oszt akkor egy-kettő má vagy a kisseprűvel, 
vagy a papucsával körül suprikált bennünket, 
oszt el vótunk intézve. 

susnya, susnyája fn: kukoricacsövet borító 
levél; csuhé. Meg kukoricalevéllel is mos ták, 
evvel a susnyájával.

susnyája → susnya
sut fn: a kemence és a fal között levő szűk 

hely; kuckó. Ereggy mán a sutba!
sűdő → süldő

süldő, sűdő fn: egyévesnél nem idősebb 
disznó. Vót mindég nígy-öt darab süldőm, 
hízónakvalóm. 

sütőabrosz fn: kenyérsütéskor a kelő ko-
vász, illetve a kelő tészta letakarására szolgáló 
abrosz. A szálábul türülközőt, meg sza kaj-
tóruhát, meg sütőabroszt szűttek.

sütőlapát fn: fából készült, többnyire ke-
rek vagy ovális, ritkábban szögletes formájú, 
hosszú nyelű lapát, amellyel a kenyeret a   ke-
mencébe bevetik, illetve – miután kisült – 
onnan kiszedik. Akkorára nyútotta el, mint 
az a sütőlapát, amivel beteszik a kemencébe 
a kenyeret. ☐ Vótak ojan sütőlapátok, mind 
a hó hányó lapát, ojan, arra formádzik az, és 
akkor azon (vetették be a kenyeret). Nr.: Amíg 
a kenyeret otthon és kemencében sütötték, 
a háztartások nélkülözhetetlen kenyérsütő 
eszköze volt.

süvegfa fn: a jászol elejének tetején víz-
szintesen futó gömbölyű gerenda. A süveg-
fába vannak a karikák, abba van ez a strajfa 
is, meg ahhó kötik a lovakat.
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Sz

szabadkémény, szabadkímíny fn: a kony-
ha mennyezetébe beépített nyílt, szabadba ve-
zető füstelvezető. Két szoba vót, közepin meg 
egy konyha, de az a szabadkímínyes konyha. 
☐ Szabadkímíny vót ottan, oszt akkor az a 
kímínbe felment az a füst. 

szabadkímíny → szabadkémény
szakajtó fn: szalmából, gyékényből font 

kerek, felfelé kiszélesedő, nyitott, fületlen, 
kosárszerű tartóeszköz. Anyám hozta szakaj-
tóba a korpát, oda hátra. Majd ad a kűvájúba, 
nem bent az ólba. ☐ Vót egy szakajtó lisztünk. 
☐ Szakajtóba tették a kenyeret, akkor az ott 
szépen megkelt, akkor öntötték a lapátra, 
oszt be a kemencébe, úgy a fenekire szépen. 
☐ Nem tudom, van-í míg szakajtó a faluba? 
Ö.: szakajtóruha

szakajtóruha fn: négyszögletű, szélén 
leginkább piros v. kék csíkos, akkora vászon-
darab, amekkora a szakajtót kitölti és a bele-
tett, megkelt kenyérnyi tésztát is beborítja. 
Kaptak belőle szakajtóruhákat. ☐ Hogy mi 
az a szakajtóruha? Ammit szakajtókosárba… 
a kenyereket rakták bele, a nyers tésztákat, 

abba a… sütés előtt abba beleterítették azt 
a ruhát, ezt hítták szakajtóruhának, ezt a 
vásznat.

szál fn: 1. hosszú és igen vékony tárgy,  kép-
ződmény. Hát oszt ezek elkaptak egy-egy szál, 
mer hajdonfejt vót, egy-egy szál haját. 2. fo-
nál, cérna. Háromszázhatvan szál ment bele 
egy rőf fonálba. 3. vastagságához képest igen 
hosszú v. magas, de nem fonalszerű test. Két 
szálával hatták a kukoricát. Ö.: gyertyaszál, 
virágszál

szála fn: 1. kendernek a legfi nomabb rost-
ja. A gerebenyezők külön tudták venni a fi nom 
szálát, a kenderszálat, meg a kócot, meg a 
szöszt. ☐ A víkon jó, annak van jó szála, meg 
erős. ☐ A szála az szép simák hosszik vótak. 
☐ A szálábul türülközőt, meg szakajtóruhát, 
meg sütőabroszt szűttek. 2. fának hosszanti 
irányban futó rostja. Szálával szembe nem jó 
faragni. 3. kötött holminak, szövetnek a szála. 
Erzsi nagyon ügyessen vissza tudja bújtatni a 
szálát.

szálakender fn: kendernek a legfinomabb 
rostja. A gerebeny, az kihúzta a kócot, és aztán 
maradt a szálakender. ☐ A szálakendert az 
asszonyok szípen meg fonták. Vö.: szála 1. 

szállás, szálás fn: a határban levő földbir-
tokon épült lakóház a hozzátartozó gazda-
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sági épületekkel együtt; tanya. Na onnan el-
mentünk egy szerb szálásra, a Csíró-szálásra. 
☐ Az Oblák-féle száláson vette a tehenet. ☐ 
Aszongya, még ijen a szálásomon nem vót. 
Ojan gyönyörű asztag vót. ☐ Mentünk kifele 
a Tokaji-szálláshó.

szalma fn: 1. a gabonafélék szára; a ki -
csé  pelt gabona szára. Szalmával tüzeltünk. 
☐ A disznót agyonszúrták, szalmával meg-
perkeltík. 2. Szalmakazal. Hatan vótak a 
szalmán. Ö.: szalmakalap, szalmakazal. 
Nr.: Kaptár, szakajtó, kupujka , máshol 
tojástartó és egyebek, mind, mind és még 
megannyi társuk (különféle terménytároló 
edények, párszárítók, terményszállító kosa-
rak, kanáltartók, kalapok, székülőkék stb.) 
szalmából készült használati tárgy. Szalmá-
ból a tárgyak az igen ősi fonástechnikával 
készültek. A fonástechnika alapanyaga a 
szalma mellett a gyékény és a vessző is. Ez 
utóbbi kettő a szalmánál jóval korábbi és ta-
lán még manapság is elterjedtebb alapanyag. 

 A szalmából készült tárgyaknak dísze-
sebb, a szépérzék kielégítésére is törekvő 

darabjai voltak a valamikori kézi aratások 
végeztével a marékszedő lányok, asszonyok 
által font és a gazdának átadott – sokszor 
művészi megoldású – aratókoszorúk. 

szalmakazal fn: szalmából rakott kazal. 
Egy hosszi szalmakazal vót hátul. ☐ Az ud-
var másik felibe nagy szalmakazal.

szalmakazlas fn: a kazalrakást irányító 
cséplőmunkás. Két szalmakazlas vót, egy 
vice, alkazlas meg egy főkazlas. ☐ A két 
szalmakazlas örökké a szalmán vót. Ezek 
nem gyöttek soha kívíre, ezek álandóan a 
szalmát rakták.

szalmás fn: az a cséplőmunkás, aki a szal-
mát továbbítja az elevátor alól az al-, illetve 
főkazlasnak. A szalmások fél napig vó tak a 
kívín, fél napig a szalmán. ☐ Én akkó szalmás 
vótam ippen.

szalmavágó fn: köpüjével fogantyús  fa -
nyélre erősített, oldalt taposó karral ellátott, 
U-ra sikerített V alakban elágazó, kétélű vá gó-
szerszám kazalban levő szalma v. széna vágásá-
ra. A neve ugyi szalmavágó vót, de vágtak vele 
szénát is. Nr.: A belterjes gazdálkodás megkí-
vánta, hogy az istállóban teleltetett igavonó, 
tejelő vagy más állatot télvíz idején is rendesen 
ellássák. Ezért a takarmányul szolgáló szénát, 
illetve az aljnak való szalmát kazlakba rakták, 
és etetéskor, aljazáskor onnan használták, de 
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nem ám úgy, hogy a kazlak tetejét egyszerre 
megbontsák, hogy a kitakart kazlakat a csa-
padék átáztassa, rohassza, hanem csak egy 
szeletét, amelyet aztán felülről lefelé haladva 
vágtak, használtak. Voltak gazdaságok, ahol 
szalmavágó helyett horgot használtak, és a 
napi szükségletet horoggal tépték, húzták ki 
a kazalból. A kihúzott vagy levágott meny-
nyiséget szalmahordó kosárban vagy négyágú 
vasvillára szúrva vitték az istállóba.

szálú mn: termetű. Ijen szálú ember, mint 
én is…

szánkó fn: a) havas, jeges talajon használt, 
elöl felgörbített talpakon csúszó, ló vontatta 
jármű. Ha elég nagy vót a hó, akkor vasárnap 
délutánonként befogtak a szánkóba; b) kis mé-
retben a gyermekek számára is készült. Szán-
kót is csinátunk. Két deszkának lekerekítettük 
az egyik végét, két vagy három deszkát keresztbe 
szegeztünk rajta, darab kötelet kötöttünk 
rá, oszt kész is vót a szánkó. ☐ Persze a jobb 
módúaknak szépen kidolgozott szánkójuk vót.

szánt i: földet ekével forgat. Az egyik gye -
rek má szántott. ☐ Itt két lóval nem nya va  jogsz, 
nem szántsz. Ik: alászánt, beszánt, beleszánt, 
elszánt, felszánt, körülszánt, leszánt, megszánt

szántás fn: 1. földnek ekével történő for-
gatása. Harmadik szántás vót a mag alá. 2. a 
fölszántott föld. A szántáson nehezebb menni, 
mint a járt úton. 3. jelzői használatban is. 
Bizon, elíg nehéz azon a szántásfődön egísz 
nap. Belesüpped az ember, a bocskora megme-
rül. Ö.: méjszántás

szár fn: 1. a) növénynek a leveleit, virá-
gait, termését tartó része. Szárába szökkent 

a gabona. ☐ Szárával szedd a meggyet! b) 
kukoricaszár. A szárat vágni kellett. ☐ A hat 
sor szárat aprította, vágta. ☐ Ha a szár nem 
kéne, akkor én is lekombányoltatnám, mer az 
ócsóbba kerülne. Dehát még itt van három 
bornyúm, ennek szár is kell. 2. eszköznek, 
tárgynak, szerszámnak hosszabb része, nyele. 
A pipát letette a pultra, a szárát meg letette úgy 
egy méter távolságra a pipától, és azt mondja 
Ratkainak: – Hát az istenit, mos szídd ezt a 
pipát! A pipa itt van, a szára meg ott. ☐ Toll-
szár. 3. hajtószár, gyeplőszár. Azok a lovak… 
mindég úgy kellett űket fogni szár ba, hogy 
maj lehúztak a kocsirul, és mikor hoztam ezt 
a halottat, majnem ustorozni kellett űket, azok 
ojan lassan mentek. Ö.: szárízík, szárpíz; csiz-
maszár, gatyaszár, gyeplűszár, hagymaszár, 
hajtószár, kötőfíkszár, kukoricaszár, lábszár, 
londzsszár, nadrágszár, pipaszár, tollszár

száraz mn: ami nem nedves. Ojan száraz 
vót a nyár, nagyon lestrapált bennünket. 

szárazkapubejárat fn: olyan módosabb 
gaz daházak kapubejárata, amely fölé a házat 
takaró tetőszéket is kiépítették

szárazmalom fn: állati erővel működte-
tett malom. Vót ottan szárazmalom, mink 
azt úgy híttuk, ojan nagy kerekes, sátor alatt, 
szárazmalom. 

száringat → szárítgat
szárítgat, száringat i: huzamosabb ideig, 

meg-megismételve szárít. Itt a vőgyön, szíp, 
gyepes ríszen száringattuk, locsolgattuk, fe hí-
rítettük (a vásznat). 

szárízék, szárízík fn: olyan kukoricaszár, 
amelyről a levelet már leette a jószág. A tavaji 
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tél ugyancsak hosszi vót, azt a sok szá rí zíket 
mind elfűtöttük. 

szárízík → szárízék
szárpénz, szárpíz fn: a kukoricatörőknek 

a szár lehordásáért kialkudott bére. Tíz dí-
nár vagy hány (vót) az a szárpíz. Annak az 
vót a jelentősége, hogy de a szárat is lehord-
játok! ☐ Mennyivel töritek ócsóbban, ha a 
szárat én lehordom? – Nem adja a szárpízt, 
Gergej bácsi.

szárpíz → szárpénz
szarv fn: 1. párosan kinövő szaruképződ-

mény marhának, kecskének, szarvasnak a  fe-
jén. Hát ugyi az vitte, az vót a díssze az ijen 
szarvasmarhának, ha szíp állású szarva vót. 2. 
talicskának, tragacsnak, ekének stb. markolás-
ra kiképzett fogója. Megkapta az üres talicska 
szarvát, oszt megindult vele. ☐ (Az ekének) 
két szarva van. Akkor abba kapaszkodik, oszt 
akkor, ha ki akar bukni, akkor azt az egyik 
felit lenyomja, hogyhát csak amāra haladjon. 
3. kocsira rakott szalmának v.   szé nának, 
illetve a szalma- v. szénakazalnak gyűréssel, 
göngyölítéssel kialakított sarka, szöglete. Ha 
három jó szarvat gyűr az a kocsis, akkor az jó 
mutat. Ö.: ekeszarv

szárvágó fn: a kukoricaszár levágására  
alkalmas, rövid nyelű, ívelt pengéjű éles szer-
szám. Vót itten egy szárvágó, egy darab kasza. 
A kovács levágta az oromját, hogy jobban 
csússzon, oszt avval vágták a szárat. Nr: A 
szárvágó kapa mellett – ritkábban ugyan, 
de – volt használatban egy sarlószerű, éles 
vágóeszköz is, amit egyszerűen csak szárvá-
gónak neveztek.

szárvágókapa fn: a kukoricaszár levágá-
sára alkalmas, rövid nyelű, kapaszerű, éles 
szerszám. Nr.: Az eszköz megnevezésére 
szinte mindig az összetételt használják, de 
beszédben már csak a kapa, kiskapa megne-
vezés járja. Vö.: kapa 2. 

szarval i: 1. vminek szarvat csinál. Színá-
bú meg szalmábú szoktunk így szarvalni. 2. 
a) vasvillával a rendesnél nagyobb csomó 
szalmát v. szénát szeretne egyszerre felven-
ni. Megszarvalta azt a villát, oszt úgy vitte 
be. b) étkezéskor tányérját (tésztával) jól 
teleszedi, megrakja. De rakja ám, de gyűri 
ám a mákostísztát, szarvalta a tányírt, hogy 
a gazda végül megsokallta: – Szabad még 
egyszer szenni, János. – Akarok is, aszongya. 
Ö.: megszarval 

szarvalás, szarvallás fn: a szarval igével 
kifejezett cselekvés. Ha rakodik az ember, 
nem ijen kívís gabonát, (hanem) szénát, 
szalmát, akkor azt szarvallásra szoktuk. A 
sarkára teszünk egy jó szarvat, oszt akkor 
három szarvallás, jó megterítve, az vót egy 
kocsi. ☐ Van még egy szarvallásra való széna. 
Szój: A papok minden vallást ösmernek, de a 
szarvallást nem ösmerik.
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szedeget i: 1. lassan, egyenként szed. 2. 
tallóz, kalászol. Vót, hogy tizenhat csomót 
szedegettünk. ☐ Sok azír szedegette ezt a 
kalászokat, mer evvel tartotta el a baromfit. 
Ik: felszedeget, összeszedeget

szédül i: személy úgy érzi, hogy minden 
forog körülötte, hog y mindjárt elveszti 
egyen súlyát. Én nem tom, mi történt vele, úgy 
szédült. ☐ Félek elindulni valahová, szédülök, 
és mindég a falakat támogatom az utcán. Ik: 
elszédül, leszédül, megszédül

szegődik i: 1. cselédnek áll. A bíres, az 
egy fokkal lejjebb vót rang szerint, bíresnek 
szegődött. ☐ Mindenszentekre meg kiszegődött 
Szen György-napig cselédnek. 2. szezonális 
mezőgazdasági munkára vállalkozik. Ottan 
vasárnap az embereknek pijacca vót, ott sze-
gődtünk kapáni, ēre-āra, aratáskor ott fogtunk 
munkát. Ik: beszegődik, elszegődik, kiszegődik

szegöl → szögöl
szégyenvirág fn: fehér ernyős virágú nö-

vény; murok (Daucus carota L.). Sz.: Ahogy 
fogy a szégyenvirág közepe, úgy fogy a lányok 
szégyene. ☐ Nincsen a szégyenvirágnak köze-
pe, nincs is a lányoknak szégyene.

szék, szík fn: 1. (általában) négylábú ülő-
bútor. 2. a tojás sárgája. Nincs neki se szíkje, 
se ki nem kel. 3. mészárszék. Amellett még 
sok székbeli hús meg baromfihús kell. ☐ A 
székbeli húst is szerettük.

székű, szíkű mn: Kétszíkű a tojás.
szekér fn: fából készült, vasalással megerő-

sített négykerekű jármű; kocsi. Hát ren des sen 
aztat hítták szekérnek, amit ökör húzott. A 
ló után kocsi vót. ☐ A szekér nagyobb vót, 

meg gorombább minden munkája. K.: Nincs 
ojan rakott szekér, amejikre még egy villával 
ne férne. Ö.: szénásszekér

szél1 fn: 1. a levegő mozgása, áramlása. Ne
 menj ki, nagyon hideg szél fú mámma. ☐ 
Tán nem ér a szél? 2. Szélütés. Szél érte. Ö.: 
szélvihar; forgószél

szél2 fn: 1. szegély, perem. Űjj ide az ágy 
szélire! ☐ A tó széle nádas meg kákás volt. ☐ 
Vettem magamnak egy pörge szélű kalapot. 
☐ Kint a faluszélen jogok vótak. 2. a vászon 
szövési szélessége mint hosszmérték. Szélesre 
csináták űk ezt. Vót ez három-nígy szélbe, ez a 
pendel. ☐ Három gatya,hat szélbül az egyik. 
Ö.: szájszél, útszél

szeles1 mn: 1. olyan időjárás, amikor gyak-
ran fúj a szél. Szeles idők járják. 2. kapkodó, 
szeleburdi. Oj szeles ez a jány! ☐ A lovak 
azelőtt ojan szelessek vótak. 

szeles2 mn: mint mértékegység: vászon-
szélességű, vászonszélességnyi. Négyszeles, 
hatszeles gatyákat viseltek.

szélső, szílső mn: a) vminek a szélén  ál ló, 
szélén levő, szélén elhelyezkedő. Két álás karót 
szúrt a szílső kívík kötele alá. b) sportban: a 
szélen játszó: balszílső, jobbszílső

szem fn: 1. látószerv. Nem tudtunk rá ös-
merni. Azon egy újnyin ált a por, csak a szemje 
meg a fogaji fehíredtek ( fehírlettek) neki. 2. a 
szégyenérzet jelképeként. Nem sül ki a szeme! 
3. a gabona termése. Szorult szem. ☐ Van, aki 
nem bánja, csak má menjen keresztül a gépen, 
akárhova mín az a szem. 4. jelzői használat-
ban: ilyen és általában növények magjából 
egy. Egy szem buza. ☐ Néhány szem kukorica. 
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☐ A borsót is úgy kell vetni, mint a babot, 
három-nígy szemet egy físzekbe. 5. szőlő- és 
ribizlifürtnek egy bogyója, illetve más, kisebb 
gömb v. tojásdad alakú gyümölcsből egy. Egy 
szem szöllő, ribizli, piszke; cseresznye, meggy, 
barack, szilva; dió, mog yoró. 6. láncszem. 
7. apróbb vmik közül eg y. Sz.: Eg y szem 
tepertőjír eladom Jucit! A szólás keletkezé-
sének története: A bölcsőbeli kistestvére 
vigyázását már nagyon unó Káplár Kis Sándor 
kiáltott fel így, amikor meghallotta az utcán 
játszadozó gyerekek gondtalan kiabálását. 8. 
kötött v. horgolt tárgynak a fonál egyszeri 
hurkolásával, áthúzásával létrejött eleme. Két 
sima, egy fordított szem, de a fordított szemet 
nem kötjük, és a szál is a tűn marad. 9. vmiből 
nagyon kis mennyiség, nagyon kevés. Egy 
szemet se aludtam. ☐ Egy szemet se ad. 10. a 
levél tövében található fi atal rügy. Van (sző-
lővessző), amejjiket tejjessen levágnak egy-két 
szemre, de van, amejjiket meghagynak oan 
csapra, hosszú szálra, hogy az úgy terem. 

szemedző, szemeddző fn: a fejlő része; 
szemellenző

szemét fn: piszok. Ha jó a szél, akkor 
ojan szépen kiviszi a szemetet, hogy később 
tisztítani se nagyon kell a babot.

széna, szína fn: lekaszált és szárítással tar-
tósított fű, here, muhar. (Akkor kell vágni), 
mikor megírik színának, mer ugye az nem 
mindegy, hogy mikor vág ják le. ☐ Arra na-
gyon kellett vigyázni a kocsisembernek, hogy 
legyen jó színája. Ö.: szénaforgatás, szénavágó

szénavágó → szalmavágó

szénvonó, szívanyó fn: hosszúnyelű szer-
szám a kemencében levő parázs kihúzására, 
eligazítására. Elígett a szívanyó. 

szerszám fn: 1. munkaeszköz. Az ákácfa 
szerszámnak is nagyon jó meg tűzre is. Azon 
nyersen, ahogy kivág ják, lehet használni. 
☐ Neki is jó szerszámja szokott lenni. 2. 
lószerszám, hám. Vót két kis póniló, ahhoz 
fölszerelís: fijáker, szerszám satöbbi.

szérű, szűrű fn: a falu szélén v. nagyobb 
udvarokban a talaj elegyengetett, ledöngölt 
része, ahol gabonát csépeltek, illetve a korábbi 
időkben nyomtattak. Kint a faluszélen jogok 
vótak, azok szűrűknek vótak meghagyva, oda 
hordtunk. ☐ Sok jog ja vót, felit kijadta szűrű-
nek, mer az egy trágyázást szokott jelenteni. 

szétdobat, szítdobat i: úgy szánt, hogy 
az eke kifelé, a szántóföld széle felé fordítja 
a földet. Ha szítdobat az ember, akkor a két 
szílin megyen, ha összedobassa, akkor pedig 
a közepin megyen. 

szétdobatás, szítdobatás fn: a szétdobat 
igével végzett cselekvés. Amikor pedig körül 
szántsa az ember, a két szélin megyen, ak-
kor van egy borozda a közepin a fődnek, az 
szítdobatás, emez meg összevettetís.

szíj fn: állati bőrnek keskeny csíkra ha-
sított és megmunkált darabja. Ha nem vót 
vágó, akkó kerek szíj. ☐ Szíjat hasítok a há-
tad bul! – fenyegeti az elkeseredett édesanya 
a vmi nagyon rosszat elkövetett gyermekét. 
Ö: szíjjártó, szíjkorbács, szíjkötőfék; derék-
szíj, lábszíj, nadrágszíj

szíjártó → szíjgyártó
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szíjgyártó, szíjártó fn: bőrből való esz-
közök, szerszámok készítésével foglalkozó 
iparos. Akkó lehetett a szíjártókná kapni. ☐ 
Két szíjártó is vót a faluba.

szíjkorbács fn: szíjból készült karikás 
ostor, korbács. Ennek a Cseke Sanyinak vót 
oan igazi szíj, szíjkorbáccsa, végig szíj vót, 
még a nyele is be vót bőrrel…

szíjkötöfék, szíjkötőfík fn: szíjból készült 
kötőfék. Leginkább má most szíjkötőfíkek 
vannak.

szíjkötőfík → szíjkötőfék
szík → szék
szíkű → székű
szilke → cserépedények
szína → széna
szirony, cirom fn: ostor készítésére hasz-

nálatos keskeny, színes bőrszalag. A korbács 
az kötélbül vót, ami pedig szíjbul vót fonva, 
az a cirom.

szironykarikás, ciromkarikás fn: szíjból 
font karikásostor. A ciromkarikásomat hozd 
ide, mondta a bujtárnak.

szítdobat → szétdobat
szítdobatás → szétdobatás
szívanyó → szénvonó
szóga → szolga
szógál → szolgál
szoka fn: gyapjúból készült, meleg téli 

zokni. Ebbül még szokát is kötöttek. ☐ Úgy, 
mint a gyapjúbul, ahogy elkíszítik a szokát. 
☐ Azután vótak azok a strikkelt (kötött) 
szokák. Vö.: bokavédő

szoknya fn: derékban rögzített, lefelé sza-
badon eső, alul nyitott női ruhadarab. Inggel 

kezdte, meg a szoknyával. Ottan bugyi nem vót 
régen. Szoknya vót rajta három is, de legalól 
vót a pendel.

szól i: 1. szót, hangot hallat, beszél, mond 
vmit. 2. hangszer v. más hangot adó eszköz a 
rá jellemző hangot adja. Az (a tehénfarokból 
font sudár) nem szót akkorát, mint a rafi ja. 
Ik: átszól, beszól, ideszól, közbeszól, megszól, 
visszaszól

szolga, szóga fn: háztartásban, gazdaság-
ban megszabott bérért fizikai munkát végez. 
Sz.: Magad, uram, ha szógád nincs. Ö.: isko-
laszolga

szolgál, szógál i: 1. cselédként, szolgaként, 
szegődött munkásként dolgozik. Az apja 
tizenkilencbe kiment szógáni, hogy víge lett a 
háborúnak. ☐ De ekkor má egyik ēre szógát, 
a másik amāra szógát, sose gyöttek össze, úgy 
értve, hogy egyszerre. ☐ Azelőtt szógát, nem 
szerezte be a szerszámot, mer cselédnek az 
nem kellett. ☐ Szabadkán Probojcsevics Jóska 
bácsiná szógátam. 2. katonaéveit tölti. Vígig 
szógátam a katonaságot, hogy Szíp Markos. 3. 
rendelkezik vmivel. Szógátak egy kis tőkévē. 
4. a) a református lelkész istentiszteletet 
tart, istentiszteleti szertartást végez. Vasár-
nap a morovici tiszteletes szolgál. b) zenekar 
rendezvényt (bálat, lakodalmat) muzsikával 
kísér. (A zenészek) vasárnap bálat szolgáltak 
ki, kedden egy újabb lakodalmat. Ik: felszógál, 
kiszógál, leszógál, megszógál, rászógál

szolgáló, szógáló fn: háztartási alkalma-
zott; cselédlány 

sző, szű i: 1. egymást derékszögben  keresz-
tező szálakból vásznat, rongypokrócot készít. 
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Házilag nem sokan tudtak szűni. ☐ Parasztra 
is lehet szűni, meg lehet barackmagosra is szű-
ni. 2. némely rovar (pl. pók, hernyó) testned-
véből hálót, gubót készít. 3. terveket kieszel. 
Ik: beleszű, megszű

szögöl szegöl fn: négyszögöl, kvadrát, 
3,597 m2. Egy hold kétszáz szegöl főd az ű 
nevin van.

szőlész, szöllész fn: aki szakszerűen fog-
lalkozik szőlőműveléssel. Apám az nagyon 
jó szöllész vót, hítták is ijen borosgazdák itt 
a faluba.

szőlő, szöllő fn: 1. ősszel fürtökben érő 
bogyótermés, amelyet gyümölcsként fogyasz-
tanak, illetve amelynek kipréselésével mustot 
nyernek, és abból bort készítenek. Van neki 
ojan szölleje, ami július elejin érik. ☐ Mink 
nem préseltük azt a kis (é.: kevés) szöllőt. Me-
gettük jobban szöllőül. ☐ Gyött ki mindennap 
kosárba a szöllő. ☐ Megszedett egy tíz-húsz 
kila szöllőt. ☐ Nemigen adott a gyerekiknek 
egy-egy fürt szöllőt, hogy ne bántsátok. 2. az 
ezt termő cserje. Vót ottand egy kis szöllő. 
Kétszáz tőke. ☐ Szöllő közzé nem mentek 
lóval, mindent kézzel kapátak. 3. szőlővel 
beültetett földterület. Ahun nagyobb darab 
szöllő vót, hogy munkások vótak, csígert vitt 
nekik a gazda, mer ugyi, aki szöllőbe dógozik, 
annak vizet inni vítek. ☐ Szép szölleje vót ot-
tan fent a felső ríszen. 4. mint mértékegység: 
1200 négyszögöl; szőlőföld. Egy szöllőné nem 
sokkal lehetett több valakinek. Ö.: szöllőfőd, 
szöllőfürt, szöllőkaccs, szöllőkaró, szöllőlugas; 
borszöllő, csemegeszöllő

szőlőföld, szöllőfőd fn: azok a földek, 
amelyek ma már ugyan szántók, de valami kor 
szőlővel voltak beültetve, területüket  még ma 
is a régi mértékegység szerint tartják nyilván, 
ami azonos a magyar hold nagyságával, azaz 
1200 négyszögöl. Árendát két szöllő fődet sok 
évbe. ☐ Hát ugye ennek vót csak külön mére-
te, a többi holdszámra, de ez: egy szöllőfőd, 
tizenkét kodrát, de tizen nígyig elhaladt. De 
tizenkét kodrát vót amúgy hitelessen. ☐ Ha 
szöllőrül vót szó, akkó tudtuk, hogy tizenkét 
kodrát. 

szöllő → szőlő
szösz fn: a megmunkált kender közepes 

finomságú szálainak tömege. Hozott ű szöszt. 
Nem kóc vót, attul egy izével fejjebb, aztán 
gyön a szálakender. ☐ A szöszbül szalma-
zsákot szűttek. 

szövés, szüvís fn: a sző igével kifejezett 
cse lekvés. De evvel a szüvíssel igen sok pízt ke-
resett. ☐ A parasztra szövés az egyszerű egészen, 
csak két levéllel megyen. 

szövöget, szüvöget i: gyakran v. huzamo-
sabb ideig sző. Nem nézte, hogy kilenc óra, 
szövögetett és keresett vele.

szúr i: 1. hegyes tárgyat, eszközt belemé-
lyeszt, beledöf vmibe, vkibe. Két áláskarót 
szúrt a szílső kívík kötele alá. ☐ Egy szom-
baton az egyik kaszás ebéd alatt a vellájára 
szúrt eg y gombócot, osztán ment sorba, 
olvasta, hánynak küldtek gombócot. 2. he-
gyes tárgy, eszköz vkinek, vminek a testébe 
hatolva fájdalmat, sebet okoz. 3. (ember) a 
testének vmelyik részében nyilalló fájdalmat 
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érez. Szúr a hátam. Ik: agyonszúr, átszúr, 
beleszúr, felszúr, leszúr, megszúr, rászúr 

szurdék, szurdik fn: zsákutca; aligucca 
szurdik → szurdék
szurdok fn: meredek falú, keskeny át-

vágás, ahol fogattal nem lehet kerülni; ásás
szurduk → szurdok
szurkáló fn: a kukorica kézzel való mor-

zsolását megkönnyítő, 27–28 cm hosszú, 
hegyes vaseszköz. Meg fog ja azt a csüvet, oszt 
akkor megrögzíti egy másik csűn, még van, 
aztán meg hát megáll az a kukoricán is, osztán 
két-három hejen megkezdi vele, oszt akkor is 
könnyebb morzsolni, mint szurkáló nékül.

szuszék fn: ácsmunka módjára szerkesz-
tett ruhás láda faragott, illetve karcolt díszí-
téssel. Nr.: Egykor – mint a menyasszony 
hozománya, kelengyéjének tartója – nélkü-
lözhetetlen házibútor volt, az utcai szoba, a 
nagyház tartozéka. Aztán, ahogyan a divat 
változott és szerepe, fontossága alábbha-
gyott, egyre hátrébb, kijjebb szorult. Már 
nemcsak ruhatárolásra használták, hanem 

egyéb dolgok, pl. liszt elraktározására is. 
Amikor pedig a kamrába vagy a padlásra 
került, akkor már termények tartására is. A 
képen látható szuszék a XX. sz elején még 
mint vámláda szerepelt Pacsér utolsó szá-
raz malmában.

szű → sző
szűcs fn: prémet, szőrmét feldolgozó 

kisiparos. Előbb kikíszítik a bűrit kéthe-
tes szőrrel, aztán varatták meg a szűccsel 
presnyáknak.

szügy, szügye fn: lónak a két mellső lába 
fölötti izmos mellrésze. Nézd meg, mijen 
szügye van. Ö.: szügykarika, szügylap

szügyelő, szügyellő fn: a hám eleje, a 
ló szügyére feszülő, párnázott széles szíj; 
húzószíj. Van a hámon, itten a szügyellőn, 
húzószíjon egy karika, oszt abba csatójják.

szüg ykarika fn: a szüg yelőbe épített 
karika, amihez a kocsirúd elejét csatolják.

szügylap fn: a szügyelő fi nomkodóbb neve
szüle fn: nagyanya. Annak a nagyon öreg 

szülénknek szót kellett fogadni. ☐ Libája is 
vót az én szüléméknek.

szűr fn: posztóból készült, köpenyszerű 
ruhaféle férfiak, elsősorban pásztoremberek 
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számára. Újatlan szűr vót. A végibe, az be vót 
varva, odatették azt a kosztot meg pálinkát, 
aki szerette, az idősebbek, a szűr újjába. Vót 
annak sisakja is. Cifra, rózsás szűr vót, és 
akkó, ha esett az eső, akkó felhajtotta a sisa-
kot, és nem ázott. Ojan jó, bokáig érő vót ez 
a szűr. ☐ Ami szűr, az nem ruha. 

szüret fn: a) az érett szőlő leszedése és 
levének kisajtolása. Meg kell kezdeni a szü-
retet. b) a szüret szokásos ideje. Így ősszel, 
amikor szüret után fórnak a borok.

szüretel i: az érett szőlőt leszedi. Sándor 
bácsi, én hallottam öregapámtú, hogy vótak 

uraságok, oszt mikor az uraság szüretelt a 
szőllejibe, akkor ezek a jobbágyok kimentek, 
oszt ingyen kellett hordani nekik be a szöllőt. 
Azok szüreteltek neki. 

szűrkankó fn: szegényesebb kivitelezésű 
szűr. A szűrkankónak lukas vót az újja, és 
a hossza is csak fele, háromnegyede vót a 
szűrnek. 

szűrő fn: folyadékok, folyékony anyagok 
átszűrésére használatos, lyukacsos eszköz. 
Ö.: tepertőszűrő, tésztaszűrő

szűrű → szérű
szüvís → szövés
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T

tagosít i: határt úgy rendez, hogy a birto-
kosoknak a szétszórt birtokrészei helyett 
lehetőleg egy tagban azonos v. hasonló   mi-
nő ségű, értékű földet mér ki. Valamikor 
nem vót tagosítva, széjjel vót, egyszer oszt 
tago sítottak. Nr: A XIX. sz. második felében 
végrehajtott tagosítás során a községi földe-
ket, közlegelőket is felosztották, méghozzá 
olyképpen, hogy a földdel rendelkezők egy 
fertály birtokrész után egy jogot, a földdel 
nem rendelkezők pedig ennek felét kapták. 
Egy fertáj főd után járt egy jog. Ahány fertáj 
fődje vót, annyi jog ja vót. Vö.: jog

tagosítás fn: a tagosít igével kifejezett 
cselekvés, eljárás; határrendezés. Mikor vót ez 
a tagosítás, akkor odatettík a szöllőket. Vö.: jog

tahó I. fn: műveletlen, faragatlan, egy-
ügyű ember. Egy úriemberrel társalog vagy 
egy tahóval, az kettő. ☐ Na, begyött ez a 
nagy, szálási tahó. ☐ Ejnye, de nagy tahó ez! 
II. mn: ilyen, erre jellemző

tajiga → taliga
tajtékos, tajtíkos  mn: habos.  Egísz 

tajtíkosra hajszolta a lovakat.
tajtíkos → tajtékos
takács fn: szövőmester. Vótak itten taká-

csok, nem is egy vót Pacsíron. ☐ Az én apám 
takács vót.

takar i: a) fed, borít. b) szőlőtőkét úgy 
véd fagy ellen, hogy ősszel a tőkét földdel kö-
rülveszi. Kiment családostul, oszt akkó egy-
pár nap betakartak. Sz.: Nem loptam, nem is 
takarom. (Hallottam olyan falusiaktól, akik 

a kertjükben levő néhány tőke takarásával 
nem akartak bajlódni.) Ik: betakar, kitakar, 
körültakar, letakar

takarmány fn: állatok etetésére bekészí-
tett eleség. Elgyött az āgusztus , akkor má 
mink is takarmány híjába vótunk. ☐ Heríji, 
takarmányí ki lett ű kűdve, de gabonát 
kaszáni máskípp kell.

takarmányos I. mn: a takarmánnyal  kap-
csolatos. A takarmányos gujások hozták be 
a takarmánt. II. fn: takarmányos béres. A 
takarmányosok kíszítettík be az ajszalmát, a 
színát. ☐ A takarmányos segítsíge vót a kanász. 

takarmányos béres, takarmányos bíres 
fn: az ökrös béresek közül az, aki egy héten 
keresztül készíti be az ökrök ellátására szük-
séges takarmányt, almot

takaró → csapó
tál → cserépedények
talaj fn: a földkéreg művelhető része. A 

talajt megcsinátuk neki jó kellően. ☐ A talaj 
is megázott, könnyebben szakadt (a kender). 
☐ Kicsúszik lába alul a talaj.

talicska fn: egykerekű, ládás, két kézzel 
tolható v. húzható szállítóeszköz. Megraktuk 
az egykerekű talicskát, és feltoltuk a vagonba. 
Szh.: Átesett, mint Madocsaji a talicskán. ☐ A 
szólás eredetének története: (1926 telén a va-
gonba rakodás befejeztével) az öreg Madocsaji 
megpökdöste a kérges tenyerét, oszt megkapta 
az üres talicska szarvát, megindult vele, oszt 
nagy megelégedéssel mondja: na, gyerekik, ezen 
is átestünk. Abban a pillanatban a talicskája 
kereke belezöttyent egy gödörbe, oszt ű meg 
keresztülesett rajta. So ká jig fennmaradt, ha 
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valamit bevégeztünk, hogy na, ezen is átes-
tünk, mint Madocsaji a talicskán.

taliga, tajiga fn: 1. kétkerekű kocsi, kor-
dé. Befogatott a cseléddel a taligába. 2. az eke 
vontatását lehetővé tevő kétkerekű eszköz; 
eketaliga. Az ekéhöz tartozik a tajiga. ☐ A 
vasekének van, vagyis a tajigának egy rúdja, 
egy kis rúdja, ammin húz. A taliga részei: 
vánkus, nagykerék, kiskerék, lánc, tajigarúd. 

talló → tarló
tallóbuktatás → tarlóbuktatás
tallóz → tarlóz
tamáskodik i: kételkedik, hitetlenkedik. 

Én egy kicsit tamáskodok.
tángubál i: tángál, elver, elagyabugyál
tanya fn: 1. földbirtokon épült lakóház 

a gazdasági épületekkel együtt; szállás. Egy 
embernek oan szállás hejin, de nem vót ott 
tanya, má azt leszedte. ☐ Úgy ősszel, Szen 
Miháj fele több tanyán úgy ígve maradt a 
lámpa, elszökött a bérlő. 2. szomszédokból, 
ismerősökből összeverődött, összegyűlt tár-
saság. Ül a tanya, ül a tanya? Jó estét. ☐ Nat 
tanya ( nagy tanya) vót, minden este mentünk 
Tótékhó. ☐ Nagyon-nagyon ment a tanya. ☐ 
Kocsival hoztuk haza a tanyából.

tanyás I. mn: 1. olyan (ember), akinek 
tanyája van, aki tanyát bérel v. tanyán lakik. 
2. olyan hely, vidék, ahol tanya van. II. fn: 1. 
fogadott alkalmazott v. bérlő, aki állandóan 
a tanyán lakik. 2. beszélgetésre érkező, a tár-
salgásban résztvevő személy. Gyönnek a ta-
nyások! ☐ Hán (hány) tanyástok vót az este?

tanyasi I. mn: tanyán lakó, ott található, 
oda tartozó. II. fn: tanyán lakó személy. 

Nem níztek abba az időbe a tanyasijak (arra), 
adtak nekik enni.

tanyázik i: ismerősöknél v. ismerősökkel 
beszélgetve tölti az időt. Átment Ema néni 
a gyerekeivel tanyázni. ☐ Nyáron ugyi kiül-
tek, vótak úgy a ház előtt padok, ott szoktak 
tanyázni. ☐ Elmentünk Örzse nénémékhez a 
Csorda közbe karácsonyt köszönteni. Tanyá-
zunk, tanyázunk…

tanyázgat i: tanyázik. Eccer megin ott 
tanyázgat a bátyám.

tányér → cserépedények
tapló fn: taplógomba, belőle készült a 

tűzgyújtáshoz szükséges, könnyen tüzet 
kapó anyag. A felszabadulás után ētűntek a 
gyufagyárak, akkó elővettük a taplót. Vót jó 
acilunk, a taplót odafogtuk a májkűhő, oszt 
csühögtünk. ☐ Azt is csináták, hogy a rongyot 
megígettík egy kicsit, oszt akkó az szintén 
tüzet kapott, és akkor azt az ígett, perkált 
rongyot hasznáták tapló helyett.

tarhó fn: birkának v. tehénnek frissen 
for ralt tejéből (tarhó)oltó hozzáadásával 
meg alvasztott, kocsonyaszerű, savanykás 
ízű (tavaszi-nyári) ennivaló. A birkatarhó 
az jobb. ☐ Nyáridőbe nagyon jó az, tarhó, 
szalonna meg kenyír. ☐ A reggeli egy da-
rab kenyír, nyers tej vagy egy kis tarhó. Ö.: 
tarhómag

tarhómag fn: a tarhó készítéséhez szük-
séges oltóanyag. Bele kell tenni a magot, egy 
liter tejhez kell egy jó evőkanál tarhómag. 

tarhonya fn: tojással gyúrt lisztből  ké-
szült, rostán kézzel átnyomkodott, átreszelt, 
majd (napon) megszárított, apró göm böcs-
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kékből álló tészta. Borult az idő, nehezen szá-
rad a tarhonya. ☐ Tarhonyát tettem a levesbe.

tarisznya fn: nyakba v. vállra akasztható 
egyszerű vászontáska. Odament a gúnyákhó, 
oszt szítcsupáta ezt a... tarisznyáját. ☐ Mej-
jiknek a tarisznyája van itten? ☐ Nem adott 
ű kenyeret, mink vittünk tarisznyába.

tarló, talló fn: 1. learatott gabonaföld, 
amíg föl nem ugarolják. A nagyobb gyerek 
nyáron ugarolta a tallót. ☐ Gyertek ide, 
találtam egy jó tallót. 2. a learatott gabona 
szárának földben maradt töve. Ha a talló 
kihasította a lábunkat, nyállal mostuk ki 
egymásét. Ö.: tallóbuktatás, tallóvirág

tarlóz, tallóz i: Nr.: Nem ismerik, helyet-
te: böngész, szedeget. 

tarlóbuktatás, tallóbuktatás fn: tarlónak 
egész sekélyen történő felszántása, aláfordí-
tása közvetlenül az aratás után. Ezt híjják 
buktatásnak, hogy csekéjen megszántsák a 
tallót, három-nígy únyira. Tallóbuktatás, de 
mondjuk ugarolásnak is. 

tavaj → tavaly
tavaji → tavalyi
tavaly, tavaj hsz: az elmúlt évben
tavalyi, tavaji I. mn: múltévi, tavaly tör-

tént. II. fn: tavalyról való. A tavajit termő-
vesszőnek híjjuk.

tavasz fn: a tél és nyár közötti évszak. Ha 
elgyött a tavasz, a koratavasz, akkor trágyát 
hordtunk. ☐ Tavasszal kukoricát ültettünk. 
☐ Két tavaszon jártunk Angyalbandira cu-
korrépát kapáni.

tavaszi I. mn: tavaszra eső, tavaszkor szo-
ká sos, tavaszra jellemző. Mire begyöttek a 

tavaszi napszámok…☐ Göringyessek a tavaszi 
szántástul. II. fn: a tavasszal vetett gabona. 
A ko men ciósók, azok kapták azt a nyóc méter 
tavaszit.

téblábol, tíblábol i: céltalanul tesz-vesz, 
tétován járkál, lábatlankodik. Egísz dílelőtt 
csak tíblábol.

téfel → tejföl
téfeles → tejfölös
tegnap, tennap hsz: a mai napot megelő-

ző napon. Bálin bácsi, én magát megkérdez-
tem tegnap ott a pijacon, hogy elájjunk-e, mer 
hínak bennünket öttől fél hétig.

tehén fn: a szarvasmarha nősténye. Maj 
ha nem lenne tehén, akkó lehet, hogy megen-
nénk. ☐ Viszem a teheneknek azt a peníszes 
kukoricát. ☐ Nekünk hát vót, mer tehenünk 
mindig vót. Ö.: tehéntej; fejőstehén

teher fn: 1. az a vmi, aminek tartása,  moz-
gatása, cipelése erőkifejtést kíván, illetve ami-
nek elviselése gondot jelent. Az új hatalom 
aztán adott fődet, de úgy megrakta teherrel, 
hogy az ingyen főd igen sokakat a sírba vitt. 
2. terhesség. Teherbe esett.

tej, téj fn: 1. fejősállatok tőgyében, szop-
tató anyák és vemhes nőstények emlőjében 
képződő, nagy tápértékű (általában) fehér fo-
lyadék. Körültapogatta, nehezen adja-e a tejet. 
☐ Mindég vót fóralt tej, oszt akkor vagy tejet 
ettünk, vagy egy kis kávét. Nr.: A régiek téjnek 
mondták: Egy kis jó téj, ha vóna. 2. egyes nő-
vények szárában v. termésében levő, fehéres 
színű, tejszerű nedv; kutyatej. 3. hím halak 
ivari váladéka. Ö.: tejleves; aludttej, anyatej, 
birkatej, fecstej, kecsketej, kutyatej,  tehéntej
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tejel i: 1. emlősállatok nősténye (tehén, 
kanca) ellés, illetve (göbe) fiadzás előtt tő-
gyet növel, tejet ad, tejet termel. Meglesz a 
bornyú hama, mer mán tejel. ☐ Nem soká 
viszi, mán tejel. ☐ Mikor a disznó meg akar 
malacozni, akkor tejel. ☐ Lidus meg is szokta 
nézni, hogy tejel-i má. 2. fejősállat vmilyen 
mennyiségű tejet ad. Hogyha azt a jószágot jó 
takarmányra fog ják, jó legelője van, akkor az 
a jószág jobban tejel, több tejet ád. Vö.: tőgyel 

tejes I. mn: 1. tejjel kapcsolatos, tejjel 
összefüggő. 2. olyan növény, amelynek szá-
rából v. terméséből fehéres színű tejnedv 
nyomható ki. Tejes mán a kukorica. II. fn: 
a tejet felvásárló, a tejet szállító, általában a 
tejjel foglalkozó személy. Juliska a tejes. Ö.: 
tejeskána, tejeskávé, tejesköcsög 

tejföl, téfel fn: tejnek a felszínén össze-
gyűlő, sűrű, zsíros része. Arra is jócskán téfel. 
☐ Rá is vót mán tíve a téfel is szépen.

tejfölös, téfeles mn: tejföllel készített, 
tejföllel leöntött. Lapáton kelletett vinni 
a téfeles lepínt. ☐ Nagyon jó téfeles túrút 
csinátam, hogy több vót a téfel, mint a túrú.

tél fn: a leghidegebb évszak. Azon a té-
len a sógor nekem is szerzett hejet. ☐ Télen 
is gatyába járt meg klumpába. ☐ Télen, ha 
havazott, eltakarítottuk a ház körül a ha-
vat. ☐ 1926 telén a babapusztai álomáson 
vagonéroztuk be a cukorrépát.

télen-nyáron hsz: télen is, nyáron is, 
egész évben. Ez az öreg Sós, ez meg télen-
nyáron gatyába vót. Télen is gatyába járt meg 
klumpába, meg nyáron is, meg kötő vót előtte. 

telek fn: 1. házépítésre szánt, kijelölt te-
rü let. Nr.: Ebben a jelentésében csak ritkán 
hallani. Helyette a porta kifejezés járja. 2. 
az ostorszíj végén levő hurok, amellyel a 
szíj ráerősíthető a nyél nyakára. Ustornak, 
korbácsnak, annak is vót telke. Az a szíj, 
amivel a nyélhő kössük, asz teleknek híttuk. 
☐ Ne nagyon csapkodj te evvē a korbáccsā, 
mer gyenge a telke. 3. az a földbirtok, amit 
idejöttükkor az idetelepülők kaptak, azaz 
38 magyar hold szántó és 22 magyar hold 
kaszáló; jobbágytelek, sessio. Ö.: telekkönyv

téli mn: télre eső, télhez tartozó. Téli esté-
ken összejöttünk leginkább Varga Albertékná.

tennap → tegnap
tép, típ i: tollat erősen megrántva kisza-

kít. Nem típtem meg eg yszer se. ☐ Meg 
vannak típve.

tépáz, típáz i: rángat, cibál, mintha ki 
akar ná, szét akarná tépni. Ugyan meg tí páz-
ták egymást!

tepertő fn: az apró kockákra darabolt 
friss szalonnából a zsír kisütése után vissza-
maradt rész. Sz.: Egy szem tepertőjír eladom 
Jucit! Vö.: szem 7.
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tepertőszűrő fn: fából faragott, lyukak-
kal bőven ellátott, lyukacsos merőkanálsze-
rű eszköz a tepertő kiszedésére. Nr: Disz-
nóvágáskor használatos eszköz. Tartozik 
hozzá egy körökkel rovátkolt nyomófa is a 
zsír kipréseléséhez. 

tepsi, tepszi fn: sütésre használt alacsony 
oldalú edény. Beletettek egy kis tésztát a tep szi-
be, akkor azt megzsírozták, akkor a másikat, 
oszt úgy háromat is tettek, oan kis tepszibe.

tepszi → tepsi
térbetyül → térdepel
térd, térgy fn: a comb és az alsó lábszár 

közötti izület. Oan térgyig érő vót az az ing.
térdel, térg yel i: térdére nehezkedik, 

térden áll
térdepel, térbetyül i: térdel. Hacsak le 

nem térbetyül.
térgy → térd
térgyel → térdel
terhes mn: 1. a) teherrel megrakott. b) 

olyan kötelezettség, amelynek teljesítése 
gondot, erőfeszítést, nehézséget okoz. A be-
szolgáltatás nagyon terhes volt. 2. olyan nő, 
aki másállapotban van

tévő fn: a kemence szája elé tett, ajtót he-
lyettesítő záró lap. Feltegyem a tévőt? Vö.: előte

tézsla fn: négyes v. hatos ökörfogatban a 
második, illetve harmadik pár befogását le-
hetővé tevő rúd. Az vót a rúd kitódója, azon 
húznak az ökrök, a tézslán. A rúdon van egy 
járom, akkó annak megin van egy szeg je elöl, 
oda akasszák a tézslát. Ha hatosba mennek, 
akkó két tézslát. ☐ (Négy v. hat ökröt csak) 
így lehet befogni, ha van ez a tézsla.

ti, tik sznm: tbsz 2. sz.; tárgyként:  tik-
te ket. Elmentek tikhozzátok. ☐ A tik há za-
tokná még nem vótam. ☐ Tiknálatok vótak? 
☐ No a tik ovodátok se lesz ennek az istennek 
az idejibe kísz! ☐ Tik ne hányjátok a kívít, 
akkor mink megyünk le mingyá. ☐ Én fenn 
vagyok, tik meg még heverjetek! ☐ Valamirül 
tik meg feledkeztek.

tíblábol → téblábol
tik → ti
tilol → tilóz
tiloló I. mn: olyan személy, aki tilol. II. 

fn: 1. a tiloló személy. 2. kendertörő eszköz 
a kender szárának finomabb összezúzására. 
Na, mikor eztet kitörte má, hogy mos má 
ez a nagyobb kendertörő nem tudja vágni 
azt a kisebb, apróbb kórókat közzüle, akkor 
ment bele a tilolóba. Na ez mostan kissebb, 
finomító törő, csakhát ennek az vót a neve: 
tiloló. Vö.: kendertörő 

tiloz → tilt
tilóz i: kendert tilóval/tilolóval tör; tilol. 

Áztatás után apám tilózta a kendertörővel 
(a kendert).

tilozás → tiltás
tilt, tiloz i: vki azt parancsolja, vmi azt 

sugallja, hogy ne tegyünk meg vmit. Csóvát 
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tojó I. mn: szárnyas állat, baromfi, ame-
lyik tojik. II. fn: szárnyas állat, baromfi nős-
ténye. A tojók, azok kissebbek, de a gádzsérok 
gyönyörűk. ☐ Két tojóra sok a három gúnár.

tojóz i: 1. ujjával a tyúk seggébe nyúlva 
el lenőrzi, hogy tojós-e, tojik-e aznap. Én 
szoktam űket tojózni. ☐ Minden regge megto-
józom űket. 2. a kakas párosodik, meghágja, 
tapossa a tyúkot. Nagyon jó kakasom van, 
mindig tojózza, tapossa a tyúkokat.

tok fn: 1. tartó. Kicsit büszkén lötyögtet-
tem a kaszaküvet a tokjában. 2. baromfi tes-
tén, amiből a toll fejlődik. 3. a gabonafélék 
magját körülzáró burok. Ha elébb levágták, 
nehezebben gyött ki a szem, nem nyilt ki úgy 
a tok. 4. ajtó, ablak falba illesztett kerete; aj-
tótok, ablaktok. Ö.: borotvatok, szemüvegtok

toklász fn: a gabonafélék virágát és mag-
házát körülzáró nagyobbik hártyáslevél. 
Van a kalász, akkor abbú ágaznak ki ezek 
a toklászok. 

tokmány fn: kaszakőtartó. Amibe az ara-
tó vagy a kaszás a kaszaélesítőt, kaszakö vit 
tartsa, az tokmány. 

tokos mn: az olyan baromfi, amelynek 
kopasztáskor a tollából túlságosan is sok tok 
visszamarad. Nagyon tokos vót ez a kacsa.

toll fn: a madarak és a háziszárnyasok 
tes tét borító képződmény. Nem bánom, 

teszek ki a fődemre, avval tilozom az utat. ☐ 
Egyre tilozták az öregek, hogy nem jó, bogár 
van benne, de ojan jó ídes íze vót valahogy, 
hogy jó bezabágattunk mink, rossz kölkek, 
abbul a kukucskábul. Ik: betilt, kitilt, letilt, 
megtilt

tiltás, tilozás fn: a tilt igével kifejezett  cse-
lekvés. Ha valami tilozás van, egy karót, 
rá kötnek csóvát, az annak a jele, hogy nem 
szabad āra menni, tilozva van. 

tinó fn: fiatal, herélt bikaborjú. A bikát 
mikor kiherélik, azok a tinók. ☐ Éves, vagy 
előbb is kiherélik űket, oszt akkor hát, hogy 
majd ökörnek lesz nevelve, tinók. ☐ A két 
tinót előre fogták, a két ökröt meg hátra, oszt 
út tanították (úgy tanították).

típ → tép
típáz → tépáz
tisztes fn: tarlóvirág (Stachys annua). A 

míhecskíket hozták tisztesre, tallóra. Ugye 
esős nyár vót, akkor megeredt az a tisztes, nem 
vót lefordítva, ugarolva, akkor a míhecskék 
ott nagyon tudtak gyűteni, dógozni.

tojás fn: tyúkok, madarak meszes héjú 
nagy petéje. Kiválogassuk a szép tojásokat. ☐ 
Egy hétre megnézzük, hogy mejik tojás jó. Ö.: 
tojásfehírje, tojáshéj v. tojáshaj, tojássárgája; 
tükörtojás, tyúktojás, záptojás

tojásszéke → szék 2. 
tojik i: madár, baromfi  nősténye a benne 

kifejlődött tojást kinyomja magából. Má  na-
pok óta nem tojnak rendessen. ☐ A tyúkok toj-
ták. 2. (tréfásan, fi nomkodón) különösen kis-
gyerek esetében: székel, kakál. Anyu, meg tojt 
a Babu! Ö.: betojik, beletojik, eltojik, megtojik
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aszon gya, még ha tollat fosztat velem, de 
akkor se hagyom ott. Ö.: tollfosztás, tollpihe, 
tollseprű, tollszár, tollszedő, tolltartó

tollfosztás fn: az a cselekvés, eljárás, mely-
nek során a toll száráról letépdesik a szálakat, 
pihéket. Rígente libákat jobban tartottak a 
szülők, és akkor, ha megtépték űket, a libákat, 
akkor tollfosztáskor válogatták a tollat, meg 
akinek ojan nacs csumája vót, akkor arrul 
leszették.

tolvajkéve, tolvajkíve fn: a gabonakereszt 
legalsó kévéje. Az egyik lelökte a tolvajkívít. 

tonkakés fn: olyan kés, amelyiknek a 
hegye le van kerekítve. A tonkakést add neki, 
az nem szúrja meg a kezit. 

tő fn: 1. növénynek földben levő gyöke-
res, illetve közvetlenül a föld feletti legalsó 
része. A tövit meg a hegyit a kendertörő (em-
ber) levágta, az elment a pozdorjába, mer a 
legtöve meg a hegye az oan gyenge vót. Annak 
nem is igen vette hasznát, annak a tövinek. 
Ö.: tőtávolság; fartő

tőgy fn: fejősállatok emlője. Amibe van a 
tej, az a tőgye, emez meg, amit fejnek az meg 
a csecseszemje.

tőgyel i: 1. hasas emlősállatnak tőgye el-
lés előtt megduzzad, megtelik tejjel. A hasas 
álatok, mikor közeledik az elléshő, fijadzáshó, 
akkor tőgyelnek, nyő a tőgye neki, szaporodik 
benne a tej. Aszongyák, nem soká ellik, mer 
tőgyel má. 2. fejősállat (tehén, kecske) legelés 
folytán tőgyet növel. Vö.: tejel 1.

tőke fn: 1. vastagabb fa törzséből levágott 
tömör rész különféle munkafolyamatok   vég-
zésére. Van ez a favágó tőke is az udvarba, 

amin szoktuk a fát vágni, ezt is tőkének 
híjjuk. 2. szőlőtőke. Oan rövid, elkopott ka-
pával szöllőbe nem lehetett a tőke alá férni. 
3. nagyobb pénzösszeg. Szógátak egy kis 
tő ké vē. Ö.: tőkehús

tölt, tőt i: 1. folyékony, szemcsés v. légne-
mű anyaggal öntésszerűen telivé tesz. Tőts, 
komám, a kupába… 2. ehető borításba: pl. 
paprika; felpucolt baromfi, galamb hasüre-
gébe tölteléket töm. Csirkét, galambot, 
pap rikát, kóbászt, hurkát tőt. 3. használati 
tárgyak burkába, hüvelyébe apróbb anyagot 
töm, gyömöszöl. (Párna)cihát, szalmazsá-
kot, cigarettahüvejt tőt. 3. (kukorica, krump-
li) tövére földet húz. Ö.: feltőt, megtőt, teletőt

töltés, tőtís fn: 1. a kukorica tövére hú-
zott föld. A régi öreg parasztok asz monták, 
amekkora a tőtís, akkora a csű. Ha kis tőtíst 
csinász, kicsi marad a csű. Ö.: időtöltés

töltöget, tőtöget i: többször, ismételten 
tölt. (Napszámba jártam) kukoricát, krump-
lit ültetni, kapálni, tőtögetni, aratáskor meg 
marokszedő voltam.

töltögetőeke fn: kapásnövények feltöl-
tésére átalakított eke. Nr.: Ha a gernácsra 
a kapáló vasak helyébe tőtögető vasakat 
szerelnek, nyerik a tőtögetőekét.

töltött, tőtött mn: ami meg van töltve.
Töl tött v. tőtött paprika, káposzta v. ká pusz-
ta, csirke, galamb

töpörtyű → tepertő 
tör i: 1. darabokra zúz; eltör, összetör. A 

mama má reggel óta töri a dijót. 2. a) na-
gyobb egészből kézzel leválaszt. Tört egy 
falat kenyeret. b) kukoricacsövet száráról 
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amikor kipréselték a szőlőt, szüretkor, a tör kőt 
beleöntötték egy nagy kádba, nyakon öntötték 
vízzel, majd jó lesarazták, hogy nyu god tabban 
meg fórhasson.

törkő → törköly
törő I. mn: olyan, aki v. ami tör. Mink 

hát törő emberek vótunk. II. fn: 1. kukoricát 
törő személy. Ott níztük, mondom, törők vó-
tunk, hát majnem oan pajtás, koma. ☐ Törők 
vótunk kint, Balog Bálin bácsi szálásán. 2. a 
kender törésére szolgáló eszköz; kendertörő. 
A vastag vége ment a törő alá. ☐ Ahogy törtük 
avval a törővel, a kórója min kihullott. Ö.: 
dijótörő, mozsártörő, sztrájktörő

törülköző, türülköző ~ türűköző fn: tö-
rülközésre használt, hosszúkás alakú, négy-
szögletes vászondarab. A szálábul tü rül közőt, 
meg szakajtóruhát, meg sütőabroszt szűttek. 
☐ Ezeket a türűközőket is Ádor János szűtte. 

törvényesedik, törvínyesedik i: vadházas-
ságot, törvényen kívüli házastársi kapcso-
latot törvényesít. Bözsijék csak a mult héten 
törvínyesedtek össze. 

törvínyesedik → törvényesedik
tőt → tölt
tőtís → töltés
tőtöget → töltöget
tőtögetőeke → töltögetőeke

leválaszt. Ahun mink törjük, nekünk nincs 
ám istálóba hejünk, mink a tallón fekszünk 
kint, de mink hat nap törjük, tik nígy nap 
törtök, két nap meg beadtok. ☐ Törni vagy 
tizedin törtük, vagy pedig átajjába. ☐ Régen, 
mikor még garmadába törtük, zsákba, akkor 
egy-egy előt törtünk. 3. kendert a kendertö-
rőn a fás részektől megszabadít. Ahogy végig 
törtük egyszer azt a kendert, akkor mindig 
ícs csaptunk vele, a kenderrel. 4. csikót, tinót 
igához szoktat. 5. vmelyik testrésze eltörik. 
Lábát törte, nem gyöhet. 6. vmi töri vmijét. 
Az új cipő töri a lábát. Ik: betör, eltör, feltör, 
kitör, letör, megtör, összetör, széttör

törek fn: 1. a kicsépelt gabona szalmájá-
nak és a kalász összetört részeinek pelyvától 
el kü lönített törmeléke. A törek meg ment 
bele a szalmába. ☐ Csupa kormok vótak, 
mer ott porol a leg jobban, a töreken. 2. az 
összetört kenderszár apró, fás hulladéka; 
pozdorja. (Mikor) má puha vót, hogy a kezire 
birta csavarni, hogy kiment a… töreknek 
mondtuk… a kender belűlle, akkor a másik 
felit is úgy (megtörte).

törekelő fn: a hajdani gabonanyomta-
tások gereblyeszerű munkaeszköze. Vö.: 
rugdalógereblye

 törés, törís fn: 1. kukoricatörés. Ősszel, 
törís után a kert má szabad vót. ☐ Mink abba 
az őszi törísbe nagyon mentünk. ☐ Āgusztus 
utójján megkesztük a töríst. 2. bőrön dörzsö-
lés által keletkezett seb. Törís van a lábán. 

törís → törés
törköly, törkő fn: a szőlő kipréselése után 

visszamaradt héj, mag, szár. A bortermelők, 
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tunikás, tunikos mn: oldalán fodros  (szok-
nya). Mikor bálba mentünk, vót karton ru-
hánk: mosó, cifr a, virágos, tunikos. A tu nikos 
ojan vót, hogy két nagy fodorbul át a szoknya. 
Aztán vót ojan, ami négy fodorbul, aztán 
vót, aminek az ódalán vót még tíz fodor is, 
mind a két ódalán. Eleje, hátújja sima, fél 
lábszárig érő. 

tunikos → tunikás
túr, dúr i: 1. disznó orrával a föld felszíne 

alá hatol, és a földet felülre löki. 2. arrább 
tol. Az elevátoros meg reggeltül dílig vagy 
díltül estélig dúrta. Ik: beledúr, feldúr, kidúr, 
ledúr, szítdúr

turakodás, durakodás fn: furakodás, 
tolongás. Maj feldűt a kosár a durakodástul.

túró, túrú fn: aludttejből készült tejter-
mék. Ugye hát így, ijen savanyú túrút vagy 
hogy mondjam, akkor ótott túrút. Hát tudja, 
ha ezt az ótott túrút, azt ugyi hát az eláll, 
hogy úgy kis hordóval leteszik meg minden, 
az ugye megérik, oan érett túrú, de emeztet 
meg ugye hát hasznáják így főzéshő, túrús 
lepént vagy túrús tésztát vagy palacsinta, 
vagy ijesmibe ezt a friss túrút. Nr.: Túrófaj-
ták: dézsástúró, érett túró, friss v. savanyú 
túró, oltott túró. Ö.: tehéntúrú 

túrós, túrús mn: túrót tartalmazó, túró-
val készített. Hasznáják így főzéshő, túrús 
lepént vagy túrús tésztát vagy palacsinta, 
vagy ijesmibe ezt a friss túrút.

túrú → túró
túrús → túrós

tőtött → töltött
tőzeg fn: téglalap formába taposott,  szá rí-

tott, kb. 10 x 20 cm darabokra vagdalt   tö  rek, 
pelyva és tehéntrágya keverék, mellyel tüzel-
tek, főztek a régiek. Mos pedig elmondom, 
hogy is csinátuk a tőzeget. Az udvar sí ma 
részén, pormentes helen ujjnyi vastagon 
elszórtunk buzapévát és töreket. Azután a 
gazda kihordta az istálóból az erre a célra 
összegyűjtött tehéntrágyát. Ezt vaslapátok-
kal elterítettük az elszórt péván úgy, hogy 
körülbelül egyenlő rész legyen pévából, ga-
néból. Azután újra megszórtuk pévával és 
törekkel. A további dolgunk az volt, hogy 
mezítláb addig tapostuk ezt az összeállított 
vegyes mindenfélét, amíg egy óriási palacsinta 
nem lett belőle. Amikor a töreket és pévát a 
trágya annyira átnedvesítette, hogy egybeállt 
az egész, akkor a munka első része kész volt. 
Két napig így állt. Két nap után a gazda 
fogott egy éles ásót, és vagdosni, szabdalni 
kezdte a nagy lepényt olyan tízszer húszcentis 
darabokra. A darabokat nekünk úgy kellett 
bangétba összerakni, hogy a darabok közt a 
levegő szabadon járjon, hogy a tőzeg minél 
hamarabb megszáradjon.

tőzeggané fn: tőzeg. A háború alatt egy-
szer elmentünk Feri öcsémmel felibe tő zeg ga -
nét taposni. Vö.: tőzeg

tragacs, dragacs fn: egykerekű, kas nélkü-
li, két kézzel tolható v. húzható teherszállító 
eszköz; targonca. Öregapa meg az én uram, 
űk ketten mosták (a kendert), én meg a dra-
gaccsal toltam el onnan, oszt áligat tam össze.
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tuskó fn: a levágott kukoricaszár földben 
maradt töve; csuma. Hát mikor le van vágva 
a szár, akkor a tuskója marad ottan a fődbe. 
☐ Tavaszkor a gazdák mindég keresték az 
ojan családokat, akik hajlandók vótak leszed-
ni a buzárul a tuskót. Ö.: tuskófőd

tuskóföld, tuskófőd fn: olyan földterület, 
amelyben előző évben kukoricavetés volt. 
Van, aki a tuskófődet is buktassa. ☐ Tuskó  főd be 
vetettem megin a kukoricát. 

tuskós mn: gabonaszárnak, kukoricaszár-
nak a földben álló tövét, gyökérzetét tar tal-
mazó része. (Ērül van a) tuskós víge, emērül 
meg a kalász.

tülök fn: duda 
türűköző → törülköző
tűz fn: égési folyamat. (Az ákácfát) tűzre 

is, azon nyersen, ahogy kivág ják, mingyá 
lehet hasznáni. ☐ Tüzet se lehetett gyútani. 
☐ A katlan alatt lett eltüzelve lekvárfőzéskor, 
mer annak jó a csendes tűz.

tüzel i: tüzet égésben tart, tűzrevalóval 
táp  lál. A többi ott kint játszhatott, nekem meg 
tüzelni…☐ Evvel is a vasláb alatt tüzeltek. 

tűzrevaló fn: tüzelő, fűtőanyag. Ez is 
tűzrevaló vót, a tőzeggané.
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Ty

tyúk fn: zömöktestű, nehézkesen repü lő, 
többféle színű háziszárnyas (Gallus do mes-
ticus). Egy nagy rostát, ami má ojan vót, hogy 
egy tyúkot se lehett beleűtetni, széjjelszedtek. 
☐ A tyúkok meg kíváncsiskodtak befele. Szh.: 
Nagyot hall, mint nyáron a mónár tyúkja. 
Ö: tyúkól 

tyúkalj, tyúkajja fn: 1. az egy kotlós alá 
helyezett tojásmennyiség. 2. az egy kotlós 
által vezetett kiscsirkék együtt. Van úgy, hogy 
három tyúkajja is van ecs csapatba. ☐ Korán 
tavasszal, akkó nem jó ojan sokat adni nekik, 
akkor elíg két tyúkajja egy alá. ☐ Asz má nem 
lehet mondani, hogy egy tyúkajja, mer azt 
nem egy kőt..., annyit nem kőt ki.

tyúkász fn: a baromfi k tenyésztésével, gon-
dozásával foglalkozó urasági cseléd. Ojant 
megcsinát Matyi bácsi, mikor tyu kász…, 
mer tyukászlán vótam, hárman vótunk 
tyukászok: két lány és egy idősebb néni vót a 
tyukászasszony, megtették azt, hogy lefúrták 
a plafont. Ö.: tyukászasszony, tyukászlány

tyúkól fn: tyúkok számára készült ól.  Van-
nak ojan jobb hejek, ahun még a tyúk ólra is 
tesznek ablakot. Nr.: Egyesek ku puj kának 
mondják.
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Ú, U

udvar fn: az épülethez tartozó porta be-
építetlen és mezőgazdaságilag megműveletlen 
része. Azelőtt nem ijen kis udvarok vótak, 
hanem kilenc-tíz kodrátossak, osztán ott 
lehetett nyomtatni. ☐ Az udvar a kapu felé 
igen lejtős. ☐ Jó távol vót az a hej, ahun a 
kenyeret csinátuk, a kemencéhő, oszt úgy az 
udvaron keresztül kelletett nekem azt vinni, 
oszt lecsúszott.

udvalló → udvarló
udvarló, udvalló fn: férfi, aki udvarol. 

Az nagy öröm vót, ugyi, ha udvalló gyött a 
házhó.

ugar fn: 1. egy éven át bevetetlenül ha-
gyott földterület. Még az én időmben is 
láttam itten ugart. ☐ A szabadkai katolikus 
egyháznak vót itten egy birtoka, az úgy adta 
ki a főd jit, hogy ugart kell hagyni. 2. egy évi 
pihentetésre visszavágott szőlővessző. (A 
szőlővesszőket) a csapokat, ahogy nyőnek a 
tőkén, termőre meg ugarra metszik. A tavajit 
termővesszőnek híjjuk, ami az idén gyön, és 
nem csapra van metszve, azt ugarnak híjjuk. 

ugarol i: 1. ugarföldet feltör, felszánt. 
Az ugarfődet ugarójuk, szántsuk. 2. tarlót, 
tuskóföldet sekélyen aláfordít, buktat. Vetís 
előtt letakarítani rulla a kukoricát, szárat, 
akkor ugarolta, kétvasú ekévē könnyessen 
megszántotta.

ugarolás fn: amíg hagytak földet ugar-
nak, addig annak feltörése, azután pedig a 
nyári szántást, a tarlóhántást mondják uga-
rolásnak. Azelőtt vót az az ugarolás, mikor 

még ugarolás vót, de mos má nincs ugar, de 
azír onnan a név visszamaradt. ☐ Vannak, 
akik elhanyagójják az ugarolást, hogy az nem 
jó, meg minek az. De hát mos lássa, hogy erdő 
van – akki nem ugarolt – a fődjin. 

ugrál i: 1. ismételten, újra meg újra ugrik. 
2. törekszik, töri magát. Ojan nagyon én se 
ugrálok érte.

úgy hsz: 1. olyan módon. Úgy összehúz-
tuk magunkat, mint a koszos malacok. ☐ 
Ahogy esett, úgy puffant. ☐ Úgy eldícsírtík a 
kapájukat, hogy de micsoda kapa. ☐ Hétfőn 
reggel már úgy indultunk. 2. nő másállapot-
ban van. Bözsi lányommal vótam úgy.

ugye, ugyi I. msz: a mondandó megerő-
sítésére. Nem hogy eldűlt, mert ugyi az, aki 
ott a középső soron állt, az úgy megálította, 
hogy ahhó a többi hozzádobhatta. II. hsz: 
igen gyakran használt fölösleges töltelékszó. 
Ő béres volt, ugye, és nem volt még arató. ☐ 
Oszt hát ugyi a fijatalság belevágott a nótába. 
☐ Az apósom, ugye hát az, takács vót.  

újfent hsz: újra, ismét. A kutya újfent 
ugatásba kezdett.

ujj, új fn: 1. a kéz, illetve a láb öt-öt moz-
gatható nyúlványának egyike. 2. ruhának, 
ingnek, kabátnak a kart fedő, csőszerű része. 
Odatették azt a kosztot meg pálinkát, aki 
szerette, az idősebbek, a szűr újjába.

ujjatlan, újatlan mn: ujj nélküli. Újatlan 
szűr vót.

ujjnyi, únyi ~ újnyi mn: az ujj méretéhez 
hasonló. Egyúnyi jég vót rajtunk. ☐ Azon 
egyújnyin állt a por. ☐ A sorokat meg egy 
háromújnyi széles, rövid nyelű kiskapával 
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kapáltuk. ☐ Csekéjen megszántsák a tallót, 
három-nígy únyira.

újnyi → ujjnyi
únyi → ujjnyi
ural i: felette állónak tekint, ismer el. Mé 

urajjuk mi Juliskát, hogyha ű nem akarja 
megmondani, mi a baja? ☐ Én nem nagyon 
uraltam.

uraság fn: földesúr, nagybirtokos. Mi-
kor az aratást elvégeztük, akkor az uraság 
részire az aratóbanda csináltatott egy szép 
bu zakoszorút. ☐ Bennünket az uraság meg-
vendégelt borral , a marokverőknek szép 
pénzajándékot adtak. 

ustor → ostor
ustoroz → ostoroz
út fn: szárazföldi közlekedés számára 

kiépített v. kijárt földsáv (átv. is). Az úton 
azí könnyebb vót. Szh.: Jobb a rövid útról 
visszatérni, mint a hosszúról visszasírni. Ö.: 
cigányút, düllőút, fődút, gyalogút, kocsiút 

utca, ucca fn: házsorok között kialakí-
tott útvonal. Jobb kéz felől az első széles 
uccába befordulunk. ☐ Karonfogva vezetett 
az uccán. Ö.: főucca, kisucca, nag yucca, 
zsákucca
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Ü, Ű

ű → ő
űk → ők
üllő ülő fn: 1. tőkére erősített zömök 

acéltömb, amelyen a kovácsok kalapáccsal 
izzó vasat formálnak. Ott vót egy nagy ülő a 
fa alatt. 2. a kasza kalapálására használatos – 
a kovácsüllőhöz viszonyítva parányi méretű 
– acélkellék. Csináták eztet kovácsok is, azok 
vótak a jobbak, de bótba is lehetett venni. 
Emígy (a boltban) egy ülőt lehetett venni tíz 
dínárír abba az időbe, mikor én is vettem, 
Létaji (kovácsmester) – ű csináta – huszonötír 
adta vóna. Nr.: Henger alakú hegyes fatőké-
be vert acélozott vas. Teteje négyszögletes és 
enyhén gömbölyű. Kaszakalapáláskor az üllőt 
földbe verik, és a ráfektetett kaszapenge élét 
aprólékos gonddal végigverik. 

ülő → üllő 
ültet, űtet i: 1. odahat, hogy vki bizonyos 

helyre üljön. A dijófa alá ültette a vendégeket. 

2. kotlót tojásokra helyez, hogy kiköltse őket. 
3. palántát, magot földbe helyez. Ik: átültet, 
beültet, elültet, felültet, leültet, szétültet

ültetés, űtetís fn: az ültet igével kifejezett 
tevékenység. Mikor elmúlik az ültetés ideje, 
akkor megtömik a gádzsírt.

ürü fn: herélt kos. Vót három ürüje. Egyet 
tartogatott szüretre, kettőt meg majd a fija 
lakodalmára levág, farsangba. ☐ A herílt ju-
hot ürünek mondták. Ö.: ürüjárás, vezérürü

ürüjárás fn: a birkák legelője. Morovicán 
az ürüjárás, ahogy megyünk Bajsára, bal kéz 
felül, ott van.

üstökös, üstükös fn: csillagszerű égitest. 
Az üstükös csillagot is láttam. Annak farka 
van. Hosszi farka vót neki. Meg akkor asz 
mondták az öregek: Vigyázzatok rá, gyerekik, 
háború lesz.

üstükös → üstökös
üsző fn: fiatal, még egyszer sem ellett te-

hén. Az üszőbornyú születésitű fogva addig 
mindig üsző, még nem válik tehénnek. ☐ 
Hasas üsző. Ö.: üszőbornyú

üszőborjú, fn: nöstény borjú, üsző. Az 
üszőbornyú születésitű fogva addig mindig 
üsző, még nem válik tehénnek.

üszőbornyú → üszőborjú
üszögös mn: üszög által megtámadott nö-

vény. Annak meg rettentő üszögös buzája vót. 
üsztöke → ösztöke
űtet → ültet
űtetís → ültetés
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V

vacok fn: deszkából eszkábált, szegényes 
fekvőhely; napi heverő. Oan napi heverő, 
ezt neveztük vacoknak. ☐ A vacok vígibe vót 
az üveg, előkapták, oszt ittak egyet. ☐ Ott 
ültünk a vackon. 

vacsora esti étkezés. Kínál vacsorával, 
nem kértem. 

vacsorál i: vacsorázik. Este aztán bent 
va  csoráltam velük, főtt ételt. ☐ Mivel mind 
a két kezünk el vót foglalva, a szúnyogok 
felhasználták az alkalmat, jól bevacsoráltak. 
Ik: bevacsorál, megvacsorál

vacsorázik i: vacsoráját fogyasztja. Este 
– ahogy mondom – megvacsoráztunk. Ik: 
bevacsorázik, megvacsorázik

vág i: 1. éles eszközzel darabokra választ 
szét, aprít. A kocsmárosoknak, mészárosoknak 
vágtuk a jeget. ☐ Meg ződet is szoktunk nekik 
vágni. ☐ A nagyobb kendertörő nem tudja 
vágni azt a kisebb, apróbb kórókat. 2. kaszál. 
Egypár kereszttel kevesebbet vágunk. 3. kuko-
ricaszárat tőben elmetsz. Mink úcs csinátuk, 
hogy három törte a kukoricát, a negyedik, az 
meg vágta a szárat. 4. öl a) (disznót) Minden 
évbe vágtunk. b) a jószág megnevezésével 
bármilyen háziállatot. Kacsát vágtam, csirkét 
vágtam. 5. szűk ruhaféle v. más tárgy, pl. kö-
tés (élével) kellemetlen, fájó érzést okoz. Vág 
a bugyi. Ik: bevág, elvág, felvág, hozzávág, 
megvág, rávág, szétvág

vágat i: kéri, elrendeli, hogy vki vágjon 
vmit. Ingyen nem vágatott az semmit.

vágó I. mn: olyan, ami vhogyan vág. II. 
fn: 1. levágásra szánt jószág. Disznót eladja 
vágóra, még a kiöregedett lovakat is eladják 
vágóba. 2. ahol a jószágot vágják; vágószín. 
Ott nízd a vágóba, ott kell neki lenni. 3. szal-
mavágó. Felmennek (a szalmakazalra) evvel a 
vágóval, oszt akkó vágtak egy ölet, oszt akkor 
úgy hordták be ajnak. Ö.: vágóálat, vágóhíd, 
vágómarha, vágószíj, vágótőke, favágó, hideg-
vágó, üvegvágó

vágószíj fn: puha bőrből hasított, egyik 
vége felé keskenyedő, lapos szíj a korbács 
végébe. Nekünk hát egy darab kötélbül, oszt 
akkor hát bele jó vágószíjjat… Ha nem vót 
vágó, akkó kerek szíj, csak az jobban kihasí-
totta a jószágot, ha rácsörgettünk, rávágtunk. 

vagyon → van 
vaj fn: tejfölből köpüléssel v. rázással ké-

szült tejtermék. Örzse néni szokott vajat is 
árú ni. Sz.: Vaj van a fejin – hibás, vmit vétett.

vájú → vályú
vakar i: 1. testrészt kapar. Hümmög, a fe-

jit vakarja. 2. szarvasmarhát, lovat vakaróval 
tisztít. A pucolás az jobban kint vót a szántá-
son. Tíz órakkor megátak vakarni. Az ökrök 
lefeküdtek, mer azoknak kírődzni kellett, oszt 
űk vakarászták. ☐ Néha egísz nap a lovakat 
kelletett vakarnom meg kefélnem. Ik: elvakar, 
kivakar, levakar, megvakar 

vakarcs fn: idős korú szülők utolsó gyer-
meke. Az enyim ez még, ez a legutolsó, vakarcs. 
Má a legnagyobb fi jam katona vót, mikó ez 
született.

vakaró 1. mn: olyan, aki vakar. 2. fn: éles, 
fogazott szerszám lovak, marhák tisztításá-
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ra. Az az első munkám: abrakot adok neki, 
mán pucolom is, vakaróval és egy ronggyal 
letürülöm.

vakdűlő, vakdüllő fn: zsákutcaszerű dű-
lő. Ha nincs út a vígin, az a vakdüllő. 

vakdüllő → vakdűlő
vakondok fn: föld alatti járataiban élő, 

bársonyos tapintású, fekete bundájú rovarevő 
állat. Értik, de helyette a pucok szót hasz -
nálják, lásd ott. Vö.: pocok

választási malac fn: a szopástól elválasz-
tott malac. Az évi bérem része vót egy válasz-
tási malac is. 

vályú, vájú fn: állatok itatására, illetve 
ete tésére deszkából összeácsolt v. betonból 
öntött, esetleg fatörzsből v. kőből faragott 
edény. Elíg a hozzá, ott vót egy nagy kűvájú. 
☐ Két-három vájú vót, de így, ijen garádicsra.

van, vagyon i: létezik. Nem tudom, van-í 
míg szakajtó a faluba?

vánkos, vánkus fn: 1. tollal töltött, szögle-
tes, lapos, huzattal bevont, fej alá való ágyne-
mű; párna. Akkor nem párnának mondták, 
hanem vánkusnak. 2. az eketaliga része. A ge-
ren dej vége megyen rá a tajiga vánkussára, azon 
fekszik rajta. ☐ A vánkus felett vót egy félkarika.

vánkus → vánkos
vásár fn: időszakosan tartott, nagyobb   ará-

nyú adás-vétel. Ez a pacsíri vásár, ez meg szept-
ember tizennyolcadikát megelőző vasárnap 
szokott lenni. De ez borzasztó nagy ünnep vót 
itt Pacsíron. 

vásártér fn: a vásár megtartására kijelölt 
hely. Egyet-kettőt én is végig szoktam ott men-
ni, a vásártéren, oszt vótam a vásáron.

vaskaszró → vaskasztró
vaskasztró, vaskaszró fn: vaslábos. Hoz-

zá egy gyútat szalmát a vaskaszró alá. Vö.: 
kaszró 

vasvella → vasvilla
vasvilla, vasvella fn: vasból készült, hosszú 

fanyelű szerszám. Meg fogtam a vasvillát… 
☐ Másképp az öreget leütöttem vóna a vas-
vellávā.

vászon fn: kenderfonálból szőtt kelme. 
Mikor megszűtték ezeket a vásznakat, ezek 
staférungok lettek. ☐ … ezt hítták szakajtó-
ruhának, ezt a vásznat. ☐ Abbul csinátak ga-
tyát is meg ijen pendelt is, még inget is abbul 
vartak az asszonyok, abbul a vászonbul.

vászonfazék, vászonfazik fn: kívül má-
zatlan cserépedény. Ojan vászonfaziknak 
hítták ezt azelőtt, tudja, ojan régi fazik, oan 
cserípfazik.

vászonfazik → vászonfazék 
veder fn: csonka kúp v. henger formájú 

nyitott edény, félkör alakú, lehajtható füllel 
víz v. más önthető anyag merítésére, hordá-
sára, tartására; vödör. Alig tudott rá vizet 
önteni a vederbül.

vég, víg fn: határpont térben és időben. 
Amaz vígirül is líptünk annyit. ☐ Befonjuk, 
jó megtekerjük, akkó a vígit bedug juk. ☐ A 
főd vígin… Ö.: faluvég, házvég

végez, vígez i: 1. befejez, vminek a végére 
ér. 2. iskolába, egyetemre jár, hogy befejezze 
azt. 3. székel, vizel. Amejik disznó rákap, az 
kint vígzi a dógát. Ik: bevégez, elvégez, 

véka, víka fn: 1. szemes anyag mérésére, 
tartására való faedény, űrtartalma kb. 25 
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liter. Abba az időbe nem mondták, hogy 
mázsa, hanem vékára beszíltek. A véka hu-
szonöt kila vót, fél víka pejig tizenkettő és fél. 
☐ A víkába beleütöttík a billogot. 2. ekkora 
mennyiség vmiből. 3. jelzői használatban: 
ilyen mennyiségű 

vékony, víkony mn: Vót benne ojan vík-
nyabb szál, avval lett csavarva. ☐ Leginkább 
egyforma szíp víknyak vótak. ☐ A víkon 
(kender) jó, annak van jó szála. ☐ Nagyon 
víknyan csurog. ☐ De bizony az víkon reggeli 
vót nagyon. Ö.: víkonybíl

vékonya, víknya fn: a lágyék tájéka 
vella → villa
vemhes mn: vemhet viselő állat; hasas. Ha

 meg  fojat vagy megbúgik, akkor az má vemhes. 
☐ Ojan fi jatal vemhes vagy búgott vót még, 
ojan könnyű, úgy értve, hogy nem sovány, 
hanem hogy még nem vót nehéz. 

vén, vín mn: öreg. Ugyan lök ki ezt a vín 
marhát!

vendégoldal, vendígódal fn: a szekér két 
oldalára erősített, nála hosszabb, erős, vas-
tag rúd v. gerenda, amely a két keresztfára 
helyezve jelentősen megnöveli a kévével, 
szalmával, szálas takarmánnyal megterhelt 
szekér rakodó felületét. Hát ugye abba a mi 
időnkbe, még akkor lóigával, parasszekér… 
tettek rá vendígódalt, kereszfát, szóval a 
vendígódalt felkötöttík, a kereszfát meg mikor 
rakodtak, akkor dugták a hejire. Mikor teli 
vót a derék, meg vót rakva, akkor tettík fel a 
vendígódalt.

vendígódal → vendégoldal
vendel → véndely

véndely, vendel fn: bödön. Erecs csak, 
hosz ki a vendelt!

venyege → venyige
venyige, venyege fn: a szőlőtő levágott  vesz-

szeje. A rendes budár még azt is megmondja, 
ha elígetik a venyegít, a hamu bul, hogy mijen 
szöllő vót. Sz.: Ahány kíve venyege, annyi akó 
bor.

verejték, verítík i: izzadtságcsöpp. Ojan 
lázas vót szegínkím, hoccsak úgy gyöngyözött 
a kis homloka a verítíktül, mikor izzanni 
kezdett. 

verem fn: földbe ásott, mélyebb, tágasabb 
gödör. Ö.: gabonaverem, jégverem

veres mn: piros, pirosas; vörös. Az arcunk 
meg a kezünk, illetve karjaink tele vótak veres 
pettyekkel a sok szúnyogcsípéstül. Vö.: vörös

verítík → verejték
verőce fn: 60–70 cm magas, lécből ácsolt, 

nyáridőben elsősorban a pitvart v. konyhát az 
udvartól, éven által pedig a belső udvart a hát-
só udvartól elválasztó rácsos kiskapu. Csug be 
azt a verőcét, begyönnek a tyúkok! Vö.: kiskapu

vesz, veszik → vész
vész, veszlik i: 1. veszik, elveszik, kárba 

megy. Itt vész a kétezer dinár foglaló. ☐ Bank-
ba, ha beteszed, veszlik az értéke. ☐ Vész a 
csirke, vész! 2. ott ragad, ott marad. Én nem 
megyek, fi jam, oda ki hozzátok, mer ha kimék, 
ott veszlek. Ik.: elveszlik, odavész, ottveszlik, 
ottvész

veszlik → vész
vessző fn: fának, cserjének hosszú, vé-

kony, hajlékony hajtása; fűzfavessző 2. szőlő-
vessző. A kilső vesszők, a sarkosi vesszők, ezek 
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a termőhozók. Közepin is vannak vesszők, de 
azt igencsak le szokták szedni. Ö.: vesszőkerí-
tés, vesszőkosár; fűzfavessző, palavessző

vet i: 1. dob. 2. állatnak ennivalót lök. Vess 
má eléjük egy kis szénát! 3. magot földbe juttat. 
Mikor háború vót, akkor mindenki vetette a 
kendert. 4. vmelyik tagját hirtelen elmozdít-
ja. Oj büszke, hogy még a fejit se veti ēre, csak 
megyen. 5. fonalat nyútásra előkészít. A nacs 
csűrül vetette a vetőkaróra. ☐ Leginkább az 
istálóba vetette ű a fonalat, mer másutt nem 
fért avval a … vetőkarónak mondta, oszt akkor 
arra vetette fel a fonalat. Ik: alávet, átalvet, 
átvet, bevet, belevet, egybevet, elvet, felvet, 
hátravet, kivet, levet, megvet, odavet, összevet

veteget i: 1. lassan, ritkán vet. 2. tyúk  rit-
kán tojik. Tojnak a tyúkjaid? – Hát úgy, 
ve tegetnek.

vetélő, vetíllő fn: csónak alakú faeszköz, 
amellyel a szövőgépen a vetülékfonalat (bél) 
a láncfonalak (nyútás) közé beröpítik. Ha 
nem szépen vót felcsűvölve, akkor akadozott a 
vetíllőbe. ☐ A bél az ment a csónakkal, amit 
dobát bele, vetíllő, oan vót, mint egy kis hajó, 
abba vót a csű beletíve. Vö.: csónak

vetés, vetís fn: 1. a vetőmag földbe jutta-
tása. A vetís ideje úgy van neki (a kendernek) 

áprilisba, mint a kukoricát is, ahogy vessük. 
2. a gabonával bevetett földterület, illetve a 
már kikelt fiatal gabona. Mikor bújik, akkor 
megin meg fogasójja, de asz mán nem mindig 
kívánja az a főd vagy az a vetís. Ö.: vetísforgó; 
buzavetís, kukoricavetís 

vetíllő → vetélő
vetís → vetés
viaszérés, vijaszérés fn: a gabona érésének 

az a szakasza, amikor a szem már megsár-
gult, érése befejeződött, kezdődhet az ara-
tás. Mikor cséplőgép csépelt, akkor szerettük 
korán vágni, vijaszérésnek mondták, akkor 
szép piros lett a szem. 

vice fn: al-, segéd-. Két szalmakazlas vót, 
egy vice, alkazlas meg egy főkazlas.

víg → vég
vígez → végez
víka → véka 
víknya → vékonya
víkony → vékony 
világol i: világít. Meg még, tudja, a hábo-

rú alatt vótak oan zsírmécsek is. Oan kerek 
kis valami, csésze, oszt akkor abba zsír meg 
valami bél, oszt akkor, ahogy a zsír olvadt, 
az úgy ígett, avval világoltak. 

villa, vella fn: 1. fából v. fémből készült 
két-, három- v. négyágú, nyeles szúró és emelő 
eszköz. a) evőeszköz. Egy szombaton az egyik 
kaszás ebéd alatt a vellájára szúrt egy gom-
bócot, osztán ment sorba, olvasta, hánynak 
küldtek gombócot. b) mezőgazdasági szerszám. 
Mikor má ott ált, hogy na két mázsálás le 
lesz, akkor má ott vót, oszt vette ki a kezibül a 
villát, oszt adta ű, emez meg sompojgott lefele. 
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Nr.: Fából leginkább a háromágú szalmarakó 
vagy szénagyűjtő favilla készült. A kétágú 
vasvillával általában kévét adogattak hordás-
kor, asztagrakáskor, csépléskor. Legsokrétűbb 
felhasználása mind a mai napig a négyágú 
vasvillának van. Háromágú vasvillát már 
csak használatból kivonva a kamrák, fészerek 
mélyén láttam. Ö: favilla, vasvilla

vín → vén
virtigli, virtikli mn: elismert, kiváló, első-

rendű, igazi. Mire osztán má én odakerültem, 
hogy virtikli leszek, akkor elmút az aratás, 
el mút az asztagrakás. (É.: beköszöntött a 
kom bájnnal való aratás, vége lett a korábbi 
gya kor latnak.)

virtikli → virtigli
visel i: öltözéket, ruhadarabot, díszt szo-

kásszerűen v. állandóan magán hord. Ki mi jet 
szeretett, ojat viselt. Ik: elvisel, megvisel

víz fn: színtelen, szagtalan, átlátszó, az 
élethez nélkülözhetetlen folyadék. Nagyon jó 
víz vót benne, sokan hordták a vizét inni. ☐ 
Húzzon vizet, mire a többijek bemennek. ☐ 
Szerződísbe is tette, hogy naponta két lajt vizet 
kihoz. Ö.: vízelvezető, vízfórás, víztócsa; álóvíz, 
árvíz, belvíz, esővíz, fórásvíz, ivóvíz, kútvíz, 
lábvíz, mosdóvíz, szódavíz, talajvíz, télvíz 

vízpók fn: ló lábán keletkezett puha daga-
nat. Úgy mondják, hogy vízpók, oan vastag, 
megvastagszik neki a lábaji, mondjuk rá a 
csánkján fent, ahogy van a hátsó lábaji… teli 
van vízzel.

vontató I. mn: olyan aki, ami vontat vmit. 
II. fn: boglya. Valamikor a színákat gyű töt-
tük vontatóba. Nr.: Már csak az idősek em-
lékezetében él, hogy valamikor vontatónak 
is mondták a boglyát. Vö.: boglya

vödör → veder
vőgy → völgy
vőgyel → völgyel
völgy, vőgy fn: alacsonyabb fekvésű terü-

let. Itt a vőgyön, szíp, gyepes ríszen szárin-
gattuk, locsolgattuk, fehírítettük (a vásznat).

völgyel → bélel 
vörös mn: piros. Vett apám egy göbe  disz-

nót Bajmokon, egy nagy vörös disznót. Vö.: 
veres 

vöröshagyma, vereshagyma fn: hagyma 
(Allium cepa). Csak úgy, gyöszmékelve ettük 
meg a kenyeret, szalonnát egy fej vereshagy-
mával. 

vörösliszt fn: korpás liszt, derce. Egy 
egísz kocsival vitt haza vöröslisztet. Vö.: derce
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Z

zab fn: 1. (ló)takarmánynak használt ga-
bo naféle (Avena sativa). El szoktuk adni a 
zabot, mer ezt hát nem tudtuk használni, nem 
vót lovunk. 2. a kukorica virágja. Na mos má 
kihánta a zabját. Ö.: zabdara

zabdara fn: durvára őrölt zab. Zabdarát 
nem vótunk kíntelen etetni, vót árpa meg derce.

zabla fn: lószerszámnak a ló szájába il-
lesztett része. A kantárfejen van az a zabla, 
azt teszik a ló szájába, azon irányítsák a 
lovat. 2. felfúvódott marha v. birka szájába 
illesztett botdarab. Azt nem birja se levenni, 
se kiköpni, mindig avvā kínlódik, hogy rág ja 
azt a zablát. Nr.: Ha jószág felfúvódik, kü-

lönösen marha v. birka, akkor a két szélén 
madzaggal ellátott, és az állat szája széles-
ségének megfelelő hosszúságú, gömbölyű 
fadarabot, zablát tesznek a szájába, hogy 
elősegítsék a levegőztetést. A madzagszála-
kat a jószág fején, a fülek mögött összekötik, 
hogy a zabla ki ne essen. 

zabláz i: 1. ló szájába zablát tesz. 2. felfú-
vódott jószágnak kiköti a száját. Próbáltátok 
zablázni?

zabol i: kukorica hányja a virágát. Mikor 
hányja a bojtját, zabol. ☐ Má szípek, nagyok 
vótak a kukoricák, kesztek zabolni.

zacskó, acskó fn: tasak. Vannak ojan kis 
acskók, amigbe az asszonyok a magvakat 
rakják. Ö.: kostökacskó
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Zs

zsák fn: különféle anyagból készült,   hosz-
szúkás, egyik végén nyitott, óriás zacskó. 
Az apósom, ugye hát az takács vót, oszt akkó 
nagyon szép zsákokat szűtt nekem. ☐ A kócbul 
fonták a zsákot. ☐ Igencsak harminc lípísrül 
vót egy zsákkal. ☐ Ha rossz vót a kukorica, 
akkor hosszabban lett teli a zsák. ☐ A közepire 
garmadát, oszt odaöntöttük a zsákbul. Ö.: 
zsákutca; hátizsák, kenderzsák, papírzsák, 
papzsák, szalmazsák, zsidózsák

zsákol i: tele zsákokat vállon hord. Fél 
percenttel többet ád, de űnála zsákolni is 
kell, a raktárba vinni a buzát. ☐ Ha kinn 
csípelünk, ott nem kell zsákolni.

zsákolás fn: tele zsákok vállon való hor-
dása. A zsákolás is a mijenk vót. Szintén 
nehíz dolog, mer egísz nap hordtuk az ötven-
kilós zsákokat az istállópallásra.

zsellér fn: 1. (hajdan) föld nélkül v. 
nyolcadteleknyi úrbéri földön gazdálkodó 
jobbágy. 2. földnélküli szegény ember.

zsellérjog fn: az a földbirtok, amit a 
közlegelők fölmérésekor a zsellérek kaptak, 
területe fele a földes jogénak, vag yis 10 
kvadrát, láncban kifejezve: fél lánc. Akik 
szegínyebb emberek vótak, zsellérjogot kap-
tak. A zsellérjog az fél lánc vót. ☐ Na most 
akinek nem vót ijen fertáj fődje, az zsellér-
ember vót, az kapott zsellérjogot, fél jogot, 
tíz … kilenc-tíz kvadrát vót az a fél jog. Vö.: 
jog, földes jog

zsendice fn: az ellés utáni tej felforralva 
édes savójával, túrójával együtt. Zsendicé-
nek asz szokták mondani, mikor megellik 
a tehén, akkor az első tej, ha felfórajják, az 
összemegyen, ez a zsendice. ☐ Még (az ellés 
utáni) tej fóralás közbe összemegyen, addig 
zsendice. Mikor má nem megyen össze, felfór, 
akkor rendes tej.

zsenge I. mn: érésben levő, még nem   egé-
szen érett (termés). II. sületlen (kalács, ke-
nyér). Má megin ezt a zsengét adta!

zsengés, zsengís mn: 1. nem egészen érett. 
Még zsengíssek a kukoricák. 2. sületlen. Má 
megin zsengís maradt a kenyír bele.

zsengís → zsengés
zsétár fn: sajtár. Ammibe fejik a tehenet, 

az a zsétár. Van, akki asz mondja: fejőke vagy 
fejő, mink leginkább úgy montuk: zsétár.

zsidózsák fn: a szokásosnál nagyobb mé-
retű, széles, 80 kg szemes gabonát is elnyelő 
zsák. Egy ott taposta a lábomat, de egy zsákot, 
hogy maj felsegít, mind ez a zsidózsák, nyóc-
vankilós zsákok.

zsizsa fn: (főleg kisgyerekkel folytatott 
beszélgetésben) tűznek, gyertyának, lámpá-
nak a lángja

zsódos lanyha fn: kiadós záporra mond-
ják. Szh.: Szaladjunk, mer elír, mint Zsódost 
a lanyhája.

zsünyög i: élénken, szüntelenül ide-oda 
mo zog; nyüzsög. Van ott annyi, hogy csak 
úgy zsünyögnek. ☐ Míhecskík mozogtak, 
zsünyögtek az ákácfán.
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Pacsér község hivatala 1864. április 10-én a következőket vála-
szolta Pesthy Frigyes akadémikus helynévgyűjtő mozgalmának 
a kérdőívére:

2. Ezen község azelőtt kamarális puszta volt és Bácsérnek nevezte-
tett, onnan, mivel a’ helységen kívül alig ¼ órai járásra egy forrás 
veszi eredetét, és a’ helységen keresztül már  patakot képez, mely két 
órai távolságra, Bajsán szinte pataki malmot is hajt. Azután ezen 
helység donatio útján több közbirtokos tulajdonává lett.

7. A községben több topographiai elnevezések fordulnak elő, jele-
sen: vannak itt Nagyvölgy, Papközi és Zöld földek, a kaszálók pedig 
Vadzsályának neveztetnek.

A’ határ szélén Ns. Militics és Bajmok közti országúton levő né-
gyes határon áll egy csárda, mely Tolvajos csárdának neveztetik. 

Egy évvel később, 1865. november 8-án az új községi vezetők is 
megválaszolták a kérdőív kérdéseit, és ezúttal a következőket írták:

2. Ezen községet régebben Bácsérnek nevezték, mely elnevezés nyil-
ván onnan eredhetett, mivel a’ falu nyugati szélén egy vízforrás ered, 
mely a helységen keresztül posványt és a szomszéd községben már pa-
takot képez. Egyébiránt jelenleg ezen helység országszerte csak Pacsér 
név alatt ismeretes.

7. Északról dél felé a helységen keresztülfutó nagy völgy Hideg-
völgynek neveztetik, továbbá miután a határ 5 részekre van osztva, az 
egyik osztály Vadzsálya az ott termő sok vad zsályától, a másik Nagy-
völgy a földeken végighúzódó völgyről, a harmadik Papközi földek a 
három felekezetű papok ottlétező földjéről, a negyedik egyenessége 
miatt keresztül tekinthető zöld vetésekről Zöld földek, és végre Ráta 
földek, melyek a közbirtokosok birtokában vannak. 

Aztán egy magyarországi nyaralás alkalmával arra is sort ke-
rítettem, hogy utánanézzek: mi van Vályi András, illetve Fényes 
Elek gyűjteményében a faluról. 

 

PACSÉR FÖLDR AJZI NEVEI ■
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Vályi Andrásnál ezt találtam:

Pacsér: magyar és rátz falu Bács vmegyében, földesura a’ Királyi Ka-
mara. Lakosai reformátusok és ó hitűek. Fekszik Bajmaknak szom-
szédságában, melynek fi liája, Ó Moroviczához 2000, Katymárhoz 
12500 bétsi ölnyire. Határja egészen a’ Telecska dombon fekszik, 
mely három nyomásbéli. Terem leginkább kétszeri búzát és szép 
marhákat nevelnek lakosai. Erdeje nints, szőleje tsekély bort terem, 
vize szűken vagyon, piatza Baján és Mária-Th eresiopolisban. 

Fényes Eleknél pedig ezt:

Pacsér: magyar-rácz f. az elébbeni helységhez [vagyis Ómoroviczá-
hoz – P. A.] ½ órányira. 382 kath., 1241 n. e. óhitű, 2304 ref., 4 
evang., 67 ’sidó lak. Kath., ref., óhitű anyatemplomok. Határa 18 
891 hold holdját 1200 négyszögöllel számítva. Ebből 192 úrbéri 
s 5½ szabad telek után van 7457 hold szántó, 4748 hold beltelek 
és rét, 3052 h. legelő, 470 h. szőlő. Urasági szántóföld és rét 2788 
hold. Közutak 376 hold. Földe róna és homokos. Főleg rozsot, bur-
gonyát, kukoriczát terem. Földesurai: Odry, Pocskay, Mészáros, 
Császár, Szucsics, Rezs ny, Ká szonyi, Koronay, Horváth, Huszár, 
Matyasovszky, Polyák, Vojnics családok. 

Ezek a sorok késztettek arra az elhatározásra, hogy száz évvel 
a Pesty Frigyesnek adott válaszok papírra vetése után magam is 
megpróbáljam összegyűjteni 1965–1966-ban a még élő, illetve a 
népi emlékezet által őrzött földrajzi neveket. Gyűjteményem eddig 
csak kézirat formájában volt „forgalomban”, felhasználta szakdol-
gozata elkészítésekor néhány egyetemista, valamint a  Bács to po lya 
és környéke földrajzi neveinek adattára című kötet elkészítése 
során Penavin Olga is 1975-ben.

Magával a helység nevével írásos formában először 1409-ben 
találkozunk Pacher alakban, majd ezt követően Mátyás király az 
igen becses és nevezetes 1462-es adománylevelében és egy 1481-ből 
való ugyancsak ajándékozási oklevélben, de ezekben már Pachÿr 
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változatban. A Bácsér változatnak írásos nyoma nincs, nem is 
valószínű, hogy létezett. Véleményem szerint csak a református 
eklézsia második (1796 és 1839 között szolgáló) lelkészének, Kosdi 
Józsefnek a túlbuzgósága hintette el, amikor A patséri Reformata 
Ekklésia kezdete és nevezetesebb története című feljegyzéseiben 
ezeket írta: „A patséri vagy originaliter Báts-Éri magyar helység 
és az ebben levő Református Ekklésia kezdődött az 1786. esz-
tendőben.” Ezt vette át Dudás Ödön a Bács-Bodrogh évnegyedes 
folyóirat I. évfolyamának 1. számában közzétett Pacsér történetéből 
című dolgozatában.

Határrészek

Szőlők, Szőlőföldek, Nagyszőlő Vinogradi
Szőlőárok
Szőlőkapu ~ Dézsmakapu
Ürüjárás
Marhajárás
Vásártér Vašarište
Csorda ~ Csordakút Čorda ~ Čorda bunar 
Koplaló                                     Koplalov
Holdak (Vojnich Lukácsné 900  Holdovi
 holdja, amelyet az I. világháború 
 után elkoboztak és a szerb 
 telepeseknek – dobrovoljácoknak  Dobrovoljačke duži
 – osztottak  ki.)       
                                                                                  

Jogok (a tagosításkor kimért földek) Jogovi
Ráta Rata 
Tolvajos
Nagykaszáló Poslednja duž
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Falurészek

A falu településtörténetéből adódóan két, valamikor elkülönülő, 
ma csaknem elkülöníthető részből állt, illetve áll: a korábban 
érkezett szerbek által lakott Ófalu, mai nevén Szerbfalu és a 
később érkező magyarok által benépesített Újfalu, mai nevén 
Magyarfalu.

 A Szerbfaluban (Srpsko selo) megkülönböztetett részek:

Bakar Bakara (a föld vörös
  színe miatt)
Lika Szuticskert, újabban: 
  Újfalu
Raskršće 
Tursko groblje Töröktemető
Novo groblje
Vodice Szentkút
Katica kert       Katicakert

A Magyarfaluban (Mađarsko selo) megkülönböztetett részek:

Bakfalva                                           Bakfalva
Fesztung Festung
Epreskert ~ Epres Dudara
Sasfalva, régebben: Horvátkert
Putri, Cigánsor Putri, Putrija
Kisgödör, régebben: Kössíg gödre
Nagygödör, régebben: Kössíg gödre Opštinski do, Velika jaruga
Kiserdő, ma: Akácos Bagremar
Innensőódal
Túsóódal
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Középületek
 

községháza opština
református templom mađarska crkva
katolikus templom bunjevačka crkva
szerb templom srpska crkva
gyülekezet ~ gyülekezeti imaház skupština
baptista templom baptistička crkva
közös iskola kezeška škola
piactéri iskola, régebben: óvoda ovoda
Píger iskola, kántor iskola Pigerova škola
Búzás iskola Buzašova škola
szerb iskola srpska škola
állomás stanica
bikaistálló bikara
Futura Futura
olvasókör čitaonica
népház, nípház (1945-ben 
 lebontották) sokolski dom
szegínház (megszűnte után 
 lakásokká alakították át)
Vajda-ház Vajdina kuća
egészségház dom zdravlja
posta pošta
könyvtár biblioteka
tűzoltók, tűzoltó otthon vatrogasci, vatrogasni dom
útkaparóház bokternica
téglagyár ciglana
menza menza
szövetkezeti otthon, otthon zadružni dom,  dom 
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Utak, utcák, közök, sarkok, terek, hidak

Az utcák, közök, sarkok, hidak általában a bennük lakó ismertebb, 
valami oknál fogva jelesebb, esetleg csak a sarkon lakó személy 
családi nevéről kapták/kapják a nevüket. Ezek a nevek legtöbbször 
nem azonosak a hivatalos elnevezéssel, de a falu lakói inkább így 
tudják, hogy melyik utcáról, közről stb. van szó. A lejegyzésük is 
ebben a szellemben, vagyis a pacséri ejtésnek megfelelően történt, 
de előtte közlöm a helyesírás szerinti alakot is.

Utak

Bajai út,  Bajaji út Bajski drum
Ásás (a Bajai út egy része) Drumić
Bajmoki út, Kövesút Bajmočki put, Kameni put
Szabadkai út, Szabatkaji út Letnji put 
Zombori út Somborski put
Közösút (a gazdák közösen 
 lemondtak földjük egy részéről 
 az út javára)               Kezeška lenija                                                             
  Kraljicin put (put za  

  Đurđin kod Ninkov salaša  
  = a Györgyénbe vezető út a

  Ninkov-szállás mellett)

Utcák

Hadház utca,  Hatház ucca Hathaz ulica 
Régiposta utca, Régipósta ucca
Iskola utca,  Iskola ucca Školska ulica 
Szélső utca, Szílső ucca
Gatyaülep utca, Gatyaülep ucca, 
 később: Bárdi köz 
Piac utca (más elnevezései: Bodor  Epštanska ulica
 asszony utcája, Epsteinné utcája, 
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 Zsidó asszony utcája), Pijac ucca 
 (Bodor asszony uccája, Epstájnné 
 uccája, Zsidó asszony uccája)  
Nagyutca, Főutca,   Nagyucca,  Glavna ulica
 Főucca 
Bajai utca, Bajaji ucca
Hívő utca, Hívő ucca
Újsor utca, Újsor ucca
Paraszt utca, Paraszt ucca
Csányi utca, Csányi ucca
Makai utca, Makaji ucca Makajijeva ulica  
Németh Imre utcája,  Nímet Imre  Karpicoš
 uccája     

Közök 

Bárdi köz, korábban: Gatyaülep utca, 
 Gatyaülep ucca
Csorda köz 
Iskola köz 
Izidor köz 
Kálmán köz 
Klemán köz, régebben:  Rupek köz 
Malom köz, régebben: Gyülekezet 
 köze    
Mike köz, régebben: Csorda köz         
Ónadiné köze 
Papok köze (a benne lakó népes Pap 
 családról)
Szelek köze, Törjék köz (Szelek a 
 benne lakó népes Szél családról;  
 a köz egyik sarkán a Szelek 
 laktak, a másik sarkán pedig 
 a Törjékék) 



■ Pénovátz Antal ■ 490 ■ Pacsér ■■■  

■■■  

  Cvrkušin sokak  (köz a 
  Szerbfaluban)
                                                                      Borin sokak (köz a Szerb-
  faluban)
                                                                      Sokačić (kisköz a Szerb-
  faluban)

Utcasarkok 

Bácskai sarka, Bácskaji sarka
Böce sarka (a Makai utcában)
Dáncsó sarka (más elnevezései: 
 Bicó Lajos sarka, Bicó sarok)  
Gábris sarka  
Kis Gábor bácsi sarka   
Mike sarka  
Orbán sarka, Péter Feri sarka    
Soós pék sarka, Sós pék sarka
Szegényház sarka, Szegínház sarka
Újvárosi sarka (azelőtt: Kis Bálint 
 sarka)    
  Borin ćošak
  Savetin ćošak

Terek 

Piactér Szerbül: Pijaca
Vásártér Vašarište

Hidak 

Csányi híd 
Csorda híd 
Iskola híd  
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Mike híd  
Nagyhíd Velika ćuprija

Hegyek, partok, völgyek, tavak, kutak

Heg yek

A falun áthaladó völgyre merőlegesen futó és a völgyre néző  ut-
cák sarkait, végeit hegynek tekintik: hegyre fel, hegyről le, és 
mint közterületet az utcavégen lakók valamelyikének a nevével 
kiegészítve jelölik meg. Az elnevezésekben azonban már igen 
gyakran a domb földrajzi köznevet használják a hegy helyett. A 
völgy bal partján elterülő falurészt Tulsóoldalnak (Túsó ódal-
nak), a jobb oldalán húzódó falurészt pedig Innensőoldalnak 
(In nensőódalnak) mondják. Ennek megfelelően csoportosítottam 
a címben megjelölt neveket is.

1. Hegyek az innenső oldalon:
Kapusi-hegy vagy Gejszler-hegy
Csányi-hegy
Balla-hegy, újabban: Iskola-hegy
Kántor-hegy vagy Templom-hegy
Vajda-hegy avgy Aladár-hegy

2. Hegyek a túlsó oldalon:
Mike-hegy
Ónadi-hegy
Zsidó-hegy vagy Sión-hegy
Cifra-hegy vagy Saff er-hegy

Partok 

Sándor Lajos partja, Sándor Lajos 
 partya   
Szilágyi partja, Szilágyi partya
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Némethék partja, Nímetík partya
Oláh-part, Olá-part

Völg yek 

Hideg-völgy, újabban: Szerelem-völgy,  Kurjački do
 Hideg-vőgy, Szerelem-vőgy 
Nagyvölgy Veliki do,Velika jaruga
Cigány-völgy, Cigán-vőgy, Ciganski do
Csorda-völgy,  Csernók-völgy, 
Csordavőgy, Csernók-vőgy
Jordán-völgy, Jordán-vőgy Jordanov do 
Szép-völgy, Szép-vőgy Sipov do  
Szilágyi-völgy, újabban: Tyuki-völgy, 
Szilágyi-vőgy, Tyuki-vőgy
Kresztity-völgy, Kresztity-vőgy Krsticki [sic!] do, 
  Krstićev do
 
   Senkin do
   Kojin do  

Tavak 

Szilágyi-halastó, újabban:  Ćukikin ribnjak
 Tyuki-halastó 
Szép-halastó Sipov ribnjak
Kresztity-halastó Krstićev ribnjak

Kutak

csordakút čorda bunar
szentkút vodice
artézi kút, ártézi kút arteski bunar



■■■ Emlékek a múltból ■ 493 ■

■■■  

Földek, jogok, szőlők, dűlők

Földek

Ráta-föld,  Ráta-főd  (a valamikori 
 közbirtokosok földjei)
Rezsnyi-föld, Rezsnyi-főd (az egyik 
 közbirtokos földje) eklézsia föld, 
 papföldek,  eklézsiafőd, papfődek 
 (a református, a pravoszláv és a 
 katolikus pap javadalmát jelentő 
 40-40 lánc föld) popova zemlja, sesija                 
dobrovoljác földek, holdak, dobro-  dobrovoljačke duži
 vojác fődek (az I. világháború után 
 idetelepített  szerb önkénteseknek   
 kiosztott földek)          
iskolaföld, kántorföld, iskolafőd, 
 kántorfőd (a felekezeti tanítók 
 javadalmazását jelentő 20-20 
 lánc föld)
Obláth-föld, Oblák-főd
Horváth-föld, Horvát-főd
Sasföld, Sasfőd
Cverkusa-föld, Cverkusa-főd  
Újvárosi-föld, Újvárosi-főd
Fodor-föld, Fodor-főd
Éri-föld, Éri főd Irinska zemlja
Kajtár-föld, Kajtár-főd
Kőnig-föld, Kőnig-főd
Kollár-föld, Kollár-főd
Szakács-föld, Szakács-főd Vidicka [sic!] zemlja
  Berbericka [sic!] zemlja
  Tomicka [sic!] zemlja
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Jogok

A XIX. századi tagosítás alkalmával fölmért és kiosztásra szánt 
faluszéli közlegelők, járások neve. Mivel ezek a földek korábban 
közösek voltak, így belőlük minden családnak joga volt része-
sedni, csak persze nem egyenlő arányban. A földdel rendelkezők 
kapták a nagyobb területű földesjogot, a földnélküliek pedig a 
kb. fele akkora zsellérjogot. Azonban még a földesjogok területe 
is eltérő volt. A kisebb földterülettel rendelkezők kapták a kisjo-
got (területe 17–18 kvadrát), a több földdel rendelkezők pedig a 
nagyjogot (melynek területe 20–22 kvadrát között ingadozott). 
A földnélkülieknek jutó zsellérjog nagysága fél lánc volt, vagyis 
a nagyjog fele,  10 kvadrát.

Kókai-jog, Kókaji-jog
Takács-jog 
Bak-jogok 

Szőlők

A filoxéra pusztítása előtt több száz holdat tettek ki a szőlővel 
beültetett földterületek. Ennek emlékét máig őrzi a nyelv. Ma is 
vannak még szőlők, de számuk egyre inkább fogy.

uradalmi szőlők, uradalmi szöllők
urak szőlője, urak szölleje
lakosság szőlője, lakosság szölleje
nagy szőlő, naty szöllő (a szerb 
 temetőnél volt)
szőlőkapu, szöllőkapu (itt szedték 
 a dézsmát, ezért dézsmakapunak 
 is hívták)
szőlőárok, szöllőárok
Marton Bálint szőlője, Marton 
 Bálint szölleje
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Soós pék szőlője, Sós pék szölleje Šošov vinograd
Csányi-szőlő, Csányi-szöllő Čanjijin vinograd
Mosztárszki-szőlő, Mosztárszki- 
 szöllő Mostarski vinograd
Szombathi-szőlő, Szombati szöllő Sombatijin vinograd
Mijatov vinograd

Dűlők

Szakács-dűlő, Szakács-düllő Sakačove duži
Újvárosi-dűlő, Újvárosi-düllő
Szemők-dűlő, Szemők-düllő
Medgyesi-dűlő,  Meggyesi-düllő Međeši duži
Kuzman-dűlő, Kuzman-düllő Kuzmanove duži 
Éri-dűlő, Éri-düllő Irinske duži
Marton-dűlő, Marton-düllő
Pásztor-dűlő, Pásztor-düllő Pastorove duži
Gönci-dűlő, Gönci-düllő Gencijeve duži
Balog-dűlő, Balog-düllő
Szigeti-dűlő, Szigeti-düllő
Tyuki-dűlő, Tyuki-düllő, első 
 düllő prva lenija
Puskár-dűlő, Puskár-düllő Puškareve duži
Rezsnyi-dűlő, Rezsnyi-düllő Režune duži
Kajtár-dűlő, Kajtár-düllő
Berberić-dűlő, Berberity-düllő   Berbericke [sic!] duži
Dojić-dűlő, Dójity-düllő Dojicke [sic!] duži
Mataruga-dűlő, Mataruga-düllő Matarugine duži
Vidić-dűlő, Vídity-düllő Vidićeve duži
Tomić-dűlő, Tómity-düllő Tomićeve duži
Rakić-dűlő, Rákity-düllő Rakićeve duži
Asztalos-dűlő, Asztalos-düllő Astaloševe duži
Komáromi-dűlő, Komáromi-düllő Komaromi duži
Milodanović-dűlő, 
 Milodánovity-düllő Milodanovićeve duži
Ráb-dűlő, Ráb-düllő Rabovo duži 
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Pigos-dűlő, Pigos-düllő Pigošovo duži
Zsidó-dűlő, Zsidó-düllő židine duži
Közös-dűlő, Közös-düllő kezečke [sic!] duži
                                                                      dobrovoljačka lenija
                                                                      Čijačekove duži 

Szállások

Pacsér község alázatos jobbágyai 1801-ben azzal a kérelemmel 
fordultak a kegyelmes vármegyéhez, legkegyelmesebb urukhoz, 
pártfogójukhoz, hogy engedélyezné nekik kaszálóikon szállások 
(és nem tanyák) építését. Kérelmük jogosságát a többi között 
azzal is megpróbálták alátámasztani, hogy a környező helységek-
ben: Cso noplyán, Nemesmiliticsen, Sztanisityon [ma Őrszállás], 
Baj mokon és MáriaTheresiopolison [vagyis Szabadkán] már 
vannak szállások.1 Hogy kaptak-e engedélyt, és mikor kapták 
meg, arra nézve nem találtam adatot, de az alábbi szállásnevek 
bizonyítják, hogy a XIX. század folyamán igen szép számban 
épültek, éltek és eredményesen működtek a szállások.

Rezsnyi-szállás, Rezsnyi-szálás
Obláth-szállás, Oblák-szálás Oblakov salaš 
papszállás,  papszálás (Bárány Gyula 
 plébános építtette 1907-ben) Popin salaš 
Szemők-szállás, Szemők-szálás Semekov salaš
Éri-szállás, Éri-szálás Irin salaš 
Kuzman-szállás, Kuzman-szálás Kuzmanov salaš 
Csányi-szállás, Csányi-szálás Čanjijev salaš 
Marton-szállás, Marton-szálás Martonov salaš
Újvárosi-szállás, Újvárosi-szálás Ujvarošijev salaš
Nyírő-szállás, Nyírő-szálás Njirijev salaš
Szilbiger-szállás, Szilbiger-szálás Silbigerov salaš
Szloboda-szállás, Szloboda-szálás Slobodin salaš
Cseri-szállás, Cseri-szálás Čerijev salaš
Pfeifer-szállás,  Pfajfer-szálás Pfajferov salaš

  1 IAV F2  BBŽ 

  18 01- K 329 - 82
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Csíró Csányi-szállás,   Csíró 
 Csányi-szálás Čiro Čanjijev salaš
Fernbach-szállás, Fembak-szálás Fembakov salaš
Kajtár-szállás, Kajtár-szálás Kajtarov salaš 
Takács-szállás, Takács-szálás Takačov salaš
Cindel-szállás, Cindel-szálás Cindelov salaš 
Medgyesi-szállás, Meggyesi-szálás Međešijev salaš
Cvrkušić-szállás, Cverkusa-szálás Cvrkušin salaš
Krstić-szállás, Kresztity-szálás Krstićev salaš
Földényi-szállás, Földényi-szálás
Berberić-szállás,  Berberity-szálás Berberić salaš [sic!]
Ninkov-szállás, Ninkov-szálás Ninkov salaš 
Szépasszonyok szállása, Szípasszonyok 
 szálása Sipov salaš 
  Teticin salaš
Ráb-szállás, Ráb-szálás Rabov salaš 

Kocsmák, boltok, műhelyek

Kocsmák

1945 előttiek:
Nagykocsma vagy Faragó kocsma   
 Péter Feri kocsmája  (fedett 
 kuglipályája és színpada is volt)
Dobrádi kocsma
Kálmán kocsma Kalmanov bircuz
Marton kocsma
Német Imre kocsmája
Orbán kocsma
Rózsa Sándor kocsmája
Behtler kocsma, Bekler kocsma Betlerka
  Milošev bircuz
  Pejickin bircuz
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1945 utániak:
Dalmácia Dalmacija
Totyó kocsmája Toćo
Zsáró kocsmája Žaro
Vuja kocsmája Vuja
Menza Menza 

Boltok

1945 előttiek:
Weiss kisasszonyok boltja, Vejsz 
 kisasszonyok bóttya 
Sapkás zsidó boltja, Sapkás zsidó 
 bóttya
Huncinger bolt, Huncinger bót
Bodor asszony boltja, Bodor asszony 
 bóttya
Weisberger Fülöp boltja, Vajszberger 
 Fülöp bóttya
Weisberger Pista boltja, Vajszberger 
 Pista bóttya
Deutsch Zsiga boltja, Dajcs Zsiga 
 bóttya Žigin dućan        
Braun Zsiga boltja, Braun Zsiga 
 bóttya
Izidor bolt, Izidor bót
Makai bolt, Makaji bót Makajin dućan 
Németh Imre boltja, Német Imre 
 bóttya
Rózsa Sándor boltja, Rózsa Sándor 
 bóttya
Cibere bolt, Cibere bót
Petró bolt, Petró bót Petrovjev dućan
Kovács Kálmán boltja, Kovács 
 Kálmán bóttya
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Hamháber bolt, Hamháber bót
Nagy Béla bolt, Nagy Béla bót Nađ Belin dućan
Kis Sanyi boltja, Kis Sanyi bóttya
  Borin dućan
  Tomicki dućan
1945 utániak:
Sremag

Műhelyek

Soós pék  Šošova pekara
Német pék, Nímet pék
Balázs pék, Balás pék kod Balaža
Zsebe pék kod Žebea
Somogyi pék  
Ivanics pék  
Krisszel pék  
Simony suszter    
Balla suszter  
Mohácsi suszter  
Csordás suszter              
Gáspár szíjgyártó, Gáspár szíjjártó
Szombati szíjgyártó, Szombati szíjjártó
Sándor Lajos asztalos 
Szemesi asztalos  
Rózsa Sándor asztalos 
Balla asztalos  
Péter Elek asztalos
Szemesi kovács  
Sándor Feri kovács
Kis Bálint, Kis Bálind kovács
Lázár kovács  
Lestár kovács  
Rózsa kovács 



■ Pénovátz Antal ■ 500 ■ Pacsér ■■■  

■■■  

Bak kovács (a Bakfalva névadója, ui. 
 azon a falurészen volt a műhelye)
Szabó bognár 
Keserű bognár  
Vakula bognár  
Bogár Dani szabó
Kis Károly szabó 
Lázár szabó 
Sándor szabó  
Bicsi szabó (polgári nevén: Takács)
Cérna szabó  
Simon borbély, Simon borbí  (fogat is 
 húzott, a 41-es lövöldözések áldozata lett)
Szabó borbély, Szabó borbí  (Szőciként, Szőci 
Szabóként is emlegették)
Kosaras borbély,  Kosaras borbí

Temetők

Keleti temető (református) 
nyugati temető (református)
katolikus temető
szerb temető groblje
zsidó temető čiucko groblje

Útszéli keresztek

kőkereszt, kűkereszt kameni krst
nagykereszt, natykereszt veliki krst
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A szóban forgó protocollumba (iktatókönyvbe) az egyházközség 
lelkészei beírták a fölöttes hatóságok intézkedései mellett a saját 
presbitériumuk által hozott határozatokat és az egyházközsé-
get, illetve annak alkalmazottait érintő egyéb végzéseket. A 
protocollum tartalma:

 I.  A superintendentia  és traktus  végzései; 
 II.  Iskolavizsgákról szóló jegyzőkönyv;
 III.  Belső hivatalnokok fizetése.

A belső hivatalnokok fi zetését, pontosabban a lelkész, a kántor, 
a tanító, a harangozó járandóságait tartalmazó, 1796-ból való díj-
leveleket szeretném nyilvánosságra hozni, közzé tenni a múltunk 
iránt érdeklődők számára. 

A díjlevél hajdan a rendszeres javadalmazásban részesülő egy-
házi alkalmazottak (lelkész, tanító, kántor, harangozó) illetményét 
megállapító és biztosító okirat volt, amolyan szerződésféle, amely-
ben a helység egyházi elöljárósága (presbitériuma) írásos formában 
rögzítette és szavatolta az illető alkalmazott évi járandóságát, 
valamint a juttatásért elvárt szolgáltatást. 

A tanítói díjlevelek az egyházi iskolák községivé, majd később 
államivá válása után (ez Pacséron 1870-ben következett be) idejét 
múlttá váltak, és alkalmazásuk megszűnt. A többi egyházi alkal-
mazott járandóságát azonban valamilyen formában még ma is 
hasonlóképpen határozzák meg.

A bemutatásra kerülő pacséri díjlevelek az elvárt szolgálta-
tásokra nem térnek ki, azok – bizonyára – már korábbról, mint 
egyházkerületi intézkedések, minden érintett által ismertek voltak.

A pacséri díjlevelek tételeit szemlélve az a meggyőződésem, hogy 
anyagiak miatt a régibb időkben az alkalmazottaknak, vagyis az 
egyházi tisztséget viselőknek nemigen volt okuk panaszkodásra. 
Egykori elöljáróink igencsak vigyáztak arra, hogy alkalmazottjaik 

DÍJLEVELEK ■
A pacséri reformata szent eklézsia prédikátorának, tanítóinak és 
harangozójának esztendőnként való f izetésére vonatkozó feljegyzések a 
pacséri reformata szent eklézsia 1796 óta vezetett Pro to col lumának  lapjain
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tisztességes javadalmazásban részesüljenek, hogy ne kelljen szűköl-
ködniük, de szégyenkezniük sem javadalmaik miatt. 

A Pacséri Reformata Sz(ent) Eklézsia T(iszteletes) 
Prédikátorának esztendőnként v(al)ó fizetése

 1.  Készpénz  100 f(orint)
 2.  Búza  100 véka2 
 3.  Tavaszi  ugyanannyi3

 4. Marhahús  100 f(on)t4

 5.  Só  100 ft 
 6.  Faggyú  50 ft 
 7.  Egy sovány sertés, avagy a’ helyett  18 f
 8.  Egy véka kása és egy véka lencse,
       avagy a két rendbéli helyett  2 f
 9. Tűzrevaló keményfa  három öl5 
 10.  Mind a juhoknak, mind a teheneknek egyszeri fejés teje.
 11. Esküdtetés, keresztelés, temetés a Canon sz(eri)nt.6

 12. Őrletés, a’ mennyi szükséges.
 13. Egy egész sessio7 szabad ususban8. Ezen sessio földnek őszi 

és tavaszi mag alá való megszántása az Ekkl(ézsi)át illeti; 
ugyanezen sessio földben termett m(inde)nnemű gabonának 
behordása az Ekkl(ézsi)ára marad, de a’ megírt földben a’ 
T(iszteletes) úrnak elegendő mag adására, annak letakarítására 
és nyomtatására gondja lészen. 

 14. A’ kaszálóban 12 kaszásokat egy napra – ugyanazon 12 ember 
elvégezett dolgát f(öl)gyűjteni és behordani az Ekkl(ézsi)a 
fogja végbevinni.

A pacséri reformátusok oskolája rektorának 
esztendőnként való fizetése9

 1.  Készpénz  40 f(orint)
 2.  Rozs  48 véka
 3.  Tavaszi  ugyanannyi

 2 Régi űrméték. Nagysága 

2 5 –35 l i te r  közö t t 

m ozg o t t ,  e z  v i d é ke n -

ké n t  v á l t ozo t t .  Á l t a lá -

b a n 4 0 i ccé n e k ,  a z a z 

3 4 l i te r n e k ve t té k .

 3 Árpa, zab, kukorica stb., 

a z a z  o l y a n n övé ny, 

a m e l y e t  t av a s s z a l 

ve t n e k .

 4 Megközelítőleg fél  k i ló.

 5  I t t  kö b ö lr ő l  v a n s zó, 

a z a z  1, 8 9 m a  kö b ö n, 

v a g y i s  v a la m i ve l 

tö b b,  m i n t  6,75 m ³. 

A  há r o m ö l  te hát 

20 kö b m é te r n é l  i s 

v a la m i ve l  t ö b b.

 6  A z  e g y h á z i  t ö r vé nye k , 

i l l e t ve  a z  e g y h á z i 

z s i n a t o ko n h ozo t t 

tö r vényer ejű  hat á r o -

z a t o k s ze r i n t .

 7  Eg y  e g é s z  s ze s s z i ó  38 

h o l d  s z án tó b ó l  é s  2 2 

h o l d  k a s z á l ó b ó l  á l l ó 

f ö l d b i r t o k .

 8 H a s z n á l a t b a n .

 9 Hajdanán a lelkészképző 

ko l l é g i u m o k á l t a l 

t a n í t á s  é s  t a p a s z t a -

lat s ze r zé s  cé l jáb ó l 

v i d é k i  i s ko lá k b a 

k ü l d ö t t  ö r e g d i á ko k a t 
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 4.  Marhahús  40 f(on)t
 5.  Só  40 f(on)t
 6.  Faggyú  20 f(on)t
 7.  Szalonnára   3 f(orint)
 8.  Tűzifára  6 f(orint)
 9.  Fél véka kása és fél véka lencse
      vagy a két rendbéli helyett  1 f(orint)
 10.  Fél sessio föld szabad ususban. Ennek mag alá való szántása és a’ 

termett életnek behordása az Ekkl(ézsi)át fogja illetni. Hason-
lóképpen ád az Ekkl(ézsi)a 6 kaszást ’s ugyanannyi gyűjtőket. 
– A szénát is az Ekkl(ézsi)a béhordatja.

 11.  Minden oskolába járó gyermektől egy véka búza ’s egy véka 
tavaszi.

 12.  Canicularis10  csirke vagy a helyett  1 garas.
 13.  Énekszós halottól 4 garas, prédikációstól 8 garas, búcsúztatótól 

30 garas.
 14.  Őrletés, a’ mennyi szükséges.

A pacséri leányoskola tanítójának 
esztendőnként v(al)ó fizetése

 1.  Készpénz  25 f(orint)
 2.  Rozs  8 köböl11 
 3.  Tavaszi  8 köböl
 4.  Marhahús  30 f(on)t
 5.  Só  30 f(on)t
 6.  Faggyú  15 f(on)t
 7.  Minden oskolába járó leánytól egy véka búza, egy véka tavaszi, 

e’ mellett canicularis csirke.
 8.  Minden két esztendőben 2 köböl alá való föld és minden har-

madik esztendőben, a’ mikor földet adni nem lehet, egy-egy 
porció12 szalma m(inde)n gazdától. 

 9.  Őrletés 10 köbölig.

l u d i  m e g i s te r n e k , 

r e c t o r n a k v a g y 

p r e ce p t o r n a k 

n e ve z té k .  A  r e k t o r o k 

a  t ö b b t a n e r ő s 

i s ko l á k b a n  i r á ny í t ó k , 

ve ze tő k ,  m a i  é r te -

l e m b e n i g a zg a t ó k 

vo l t a k ,  é s  e ls ő s o r b an 

a  f i ú k at  o k t a t t á k ,  d e 

r e k t o r n a k n e ve z té k 

ő ke t  a k ko r  i s ,  ha 

t ö r té n e te s e n o l y a n 

h e l y r e  ke r ü l t e k ,  a h o l 

c s a k  e g y e d ü l  v o l t a k .

 10 K á n i k u la i ,  a z a z  ny á r i .

 11 R é g i  ű r m é r té k ,  á l t a l á -

b a n 6 4 l i te r,  a z a z  2 

vé k a .

 12 Eg y  s z ám o s ál lat  nap i 

s z ü k s é g l e té r e 

e l e g e n d ő s zé n a v a g y 

s z a lm a,  a m e l ye t 

p o r c i ó kö té l b e,  e g y 

m á s f é l  m é t e r  h o s s z ú, 

e g y i k  vé g é n p ö cö k ke l 

e l lá t o t t  kö té l b e kö t ve 

s z á l l í t a n a k .
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NB. A porció szalmának beszedésével az elöljáróság nem boldo-
gulhatván, az 1813-dik esztendei novembernek 14-dik napján tarta-
tott eklézsiai gyűlésben az elöljáróság a’ m(inde)n gazdáktól adandó 
porció szalma helyett egy jó öl szalmát rendelt és határozott, melyet 
az akkori tanító,  Gergely Sámuel készen és örömest elfogadott.

A harangozónak esztendei bére

 1.  Búza  80 véka
 2.  Egy pár új csizma
 3.  Publicatio communiók13  alkalmatosságával 
 4.  Énekszós halottól 1 garas, prédikációstól 2 garas.

NB. Az harangozónak ezen felyül14 írt konvenciója fontos okok-
ra nézve változást szenvedni kénteleníttetvén: ezen folyó, 1815-dik 
esztendő október hónapnak 30-dik napján tartatott Locale C(on)
sistoriumban15  több közrendű gazdák(na)k is jelenlétében és köz-
megegyezésekkel az harangozó(na)k  a következendő esztendőkre 
nézve salláriuma16  ebben határoztatott és állapíttatott meg: 

 1. Negyven véka búza
 2. Negyven véka árpa
 3. Egy pár új csizma
 4. Az halottaktól a régi szokás sz(eri)nt
 5. Publicatio communiók alkalmatosságával. 

A díjlevelek tételei magukért beszélnek, ezért velük a további-
akban nem is óhajtok foglalkozni. Szeretnék viszont az egykori 
református vagy más protestáns iskolák tanítóiról elmondani 
egy-két olyan dolgot, amelyek  mára már a feledésbe merültek. 

Az 1868. évi Eötvös-féle állami népiskolai törvény megho-
zatala előtt református vagy más protestáns iskoláinknak – így 
a pacsérinak is – sajátos intézménye volt a rektorkodás és a 
preceptorkodás. Ez abban nyilvánult meg, hogy a debreceni vagy 
a sárospataki, esetleg a pápai kollégiumból a teológiai főiskolát 

 13  K i h i r d e té s e k  (p l .  a 

h á z a s u l a n d ó k  k i h i r d e -

té s e).

 14 F e l ü l,  e r e d e t i  a la k b a n . 

A  p a c s é r i  n é p nye l v 

m é g m a i s  ha s z nál ja , 

a z  l y -t  te r m é s ze te s e n 

j - n e k e j t ve.

 15 H e l y i  e g y h á z t a n á c s .

 16 F i ze té s e.
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végzett, szükség esetén a képzés vége felé járó nagyobb diákokat 
lelkészi szolgálatuk megkezdése előtt vidéki református vagy 
más protestáns egyházakba küldték azzal a feladattal, hogy ott 
szervezzék meg az oktatást, vagy – ha már működik iskola – 
lássák el a tanítást. Az ilyen iskolában egyedül dolgozó, vagy a 
tanítótársainak a munkáját is irányító fi atalember neve, megszó-
lítása  rektor volt. A rektor a fi úk iskolájának felsőbb osztályaiban 
tanított, az alacsonyabb osztályokban, illetve a lányok iskolájában 
segédtanítók, azaz preceptorok tanítottak. Tanítói megbízatásuk 
általában három évre szólt, és ez idő alatt is a kibocsátó anyaiskola 
növendékeinek számítottak, munkájukat fi gyelemmel kísérték, és 
működésükről az egyházközség elöljárói bizonyítványt állítottak 
ki (lásd Éri Ferenc bizonyítványait). Visszatértük után vizsgát kel-
lett tenniük, hogy tanulmányaikat folytathassák, vagy letehessék 
a lelkészi záróvizsgát. 

Pacséron az utolsó akadémiát végzett rektortanító a falu 
szülötte, Éri Ferenc volt, aki 1867 és 1870 között dolgozott mint 
rektor a fi úk iskolájában. Ténykedéséről az iskolavizsgákról szóló 
jegyzőkönyvben a következők olvashatók:

Éri Ferenc fi -tanító  1867. évi december hó 1-ső napján tartott vizs-
gáján tanítói ügyességének és szorgalmának szembetűnő jeleit mu-
tatta, amennyiben tanítványai a feladott tantárgyakból folytonosan 
feleltek. Az egyetlenegy hiány, mely a növendékek feleletén tapasz-
taltatott az volt, hogy gyenge és a jelenlévők által nem eléggé tisztán 
érthetett hangon beszéltek.

Éri Ferenc fi -tanító vizsgája 1868. márc. hó 15-én. Mind az isko-
la-felügyelő, mind a szülék és elöljárók megelégedését, sőt dicséretét 
kiérdemlette.   

1870-ben, miután a pacséri református egyházközség lemon-
dott önálló egyházi iskolájáról, és átadta azt a községnek, a már 
lelkészi diplomával is rendelkező rektortanító, Éri Ferenc Halasra 
ment segédlelkésznek. 1876-ban, miután a pacsériak lelkészükké 
választották, visszatért, de csak kurta két évig vezethette önál-
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lóan egyházát, mert 1878-tól a rajta erőt vett betegség lelkészi 
szolgálatra alkalmatlanná tette. Helyette haláláig, azaz 1888-ig 
segédlelkészek és helyettes lelkészek, vagyis adminisztrátorok 
lát ták el a teendőket.
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A pacséri ünnepekről a Kisújszállási nagykun kalendárium szer-
kesztőségének a kérésére írtam 1998 szeptemberében.

Kissé meghökkentett a felkérés, talán inkább ünnepek Pa-
csé ron lehetne az írás tárgya. És cikázni kezdtek fejemben a 
gondolatok, sorjázni az ünnepek, ünnepi alkalmak, régiek és 
jelenkoriak: egyháziak, államiak, egyéniek, családiak, falusiak… 
És hopp, ez utóbbiaknál egyszerre csak beugrott, hogy igenis, 
lehetne írni, beszélni pacséri ünnepekről is, ha nem is sokról, de 
egyről mindenféleképpen. Ez pedig a pacséri vásár. És nemcsak 
úgy, hogy vásár, hanem a pacséri vásár! Mert ezt csak így nevezték, 
így emlegették, így tartották és még ma is így tartják számon, már 
akik még számon tartják.

 Épp olyan jeles nap volt ez a falu életében az 1950-es évekig, 
mint mondjuk az egyházi ünnepek sorában a karácsony. Állandó 
napja volt, és tradíciók övezték. 

Napja a jelzett időpontig – a két világháború közötti időszak 
néhány évét kivéve – a szeptember 18-át megelőző vasárnap volt. 
Akkor tartották, és olyan fontos társadalmi eseménynek számí-
tott a faluban, hogy mint elmulaszthatatlan alkalmat, mindenki 
számon tartotta, eljövetelére mindenki gondolt, és érkezésére 
minden pacséri idejekorán készült olyannyira, hogy a Pacsérról 
a közeli városokba (Szabadkára és Zomborba) elszegődő cseléd-
lányok is csak azzal a föltétellel álltak szolgálatba, ha a pacsíri 
vásárra hazamehetnek. De nemcsak a cselédlányok igyekeztek 
erre az alkalomra haza, hanem mindenki, aki valami oknál fogva 
elkerült a faluból.

Külsőségei is kialakultak az ünnepnek: a vendégvárás és a ha-
gyományos étrend. Ez utóbbi jellemzője, hogy szinte kötelezővé 
vált, hogy erre az alkalomra az egyébként is híressé vált pacséri 
rétest megelőzően kacsa- és kakasaprólékból főtt húsleves hosszú 
metélt tésztával, kakaspaprikás nagy csipetkével, és főattrakció-
ként sült kacsa kerüljön az ünnepi asztalra.

Nem is zavarta semmi a pacséri hagyományt, amíg a vásárt a 
szokásos időpontban, azaz a szeptember 18-át megelőző vasárnap 
tarthatták. Ám a két világháború közötti időszak néhány évében 

EGY ELFELEJTETT PACSÉRI ÜNNEPRŐL ■
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a hatóságok úgy rendelkeztek, hogy a vásárt nem a 18-át megelőző 
vasárnap tartják, hanem 18-án, tekintet nélkül arra, hogy milyen 
napra esik is az. 

Ez aztán már okozott némi galibát. Egy ilyenről mesélt nekem 
1970-ben az akkor 63 éves Markus Lajos:

Ez a pacsíri vásár, ez meg szeptember tizennyolcadikát megelőző va-
sárnap szokott lenni. De ez borzasztó nagy ünnep vót itt Pacsíron. 
De ekkor [1936-ban – P. A.] ezek a szerbek valahogy elmismásolták, 
hogy nem vasárnap, hetfün lesz a vásár, vagy amejjik napra kigyön.  

Na kinn vagyunk törni…
No oszt hát vót ott sok ellensíge ennek a hazagyövésnek…
Mondom:
– Emberek, hát ne gyerekeskedjünk, hát tudják, hogy ez a leg-

nagyobb ünnepünk, a pacsíri vásár… Nem hogy énnekem van mit 
ven ni vagy min venni, de egyet-kettőt én is végig szoktam ott menni, 
a vásártéren, oszt vótam a vásáron… De – mondom – hát agusztus 
utójján megkezdtük a töríst, nem szeptember derekán, hogy min-
denszentekre kísz lesz, hát – mondom – mink október derekán el-
víg zünk… 

–  Hát igazad van  – így…
De oszt Antal bácsi [a bandagazda – P. A.] – az nagyon nagy izéje 

vót, ellensíge [a hazajövésnek – P. A.], mer ű akkor má meg is vót tér-
ve a bappistákhó [baptistákhoz – P. A.] – aszongya, hogy nem tart-
suk meg a vásárt. Akkinek dóga van, menjen, méter kukorica apcug  
[levonódik – P. A.]! 

De a bandának nagyobb rísze, hogy de hazamegyünk. Vót, aki 
malacot, vót aki ezt, vót, aki azt; vót, aki – hát, mit tudom én – vagy 
csak…

No oszt hát haza is gyöttünk. Gyalog hazakutyagoltunk. [A falu-
tól 9 km-nyi távolságra eső birtokon voltak elszegődve törni – P. A.]

– De hónap este! [– a bandagazda. – P. A.]
– Hát kimegyek én, kimegyek! 
A legínyek meg hát, ha itt nem lesznek munkaidőre, akkor majd 

űk számolnak a fejükkel.
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Hát azok itthon maradtak a bálra, ugyi. De mink hát kimentünk 
oszt estefele, reggel osztán pihenten keltünk fel…

Már régóta nincsenek ilyen természetű viták a pacséri vásárt 
és az azzal kapcsolatos  hagyományokat  illetően. Talán azért, 
mert az a minden pacséri által számon tartott és beidegződött 
szeptemberi, évente egyszeri vásár háromra szaporodott: májusban,  
augusztusban és októberben is tartottak egyet. Így aztán annak a 
valamikori egynek a bája, varázsa megszűnt, átértékelődött. 1990 
óta pedig már egy vásárt sem tartanak a faluban, és így nincs is 
különleges ok és alkalom a hazajövetelre, a fi nom kacsasült és a 
messze földön emlegetett pacséri rétesnek a lehető legteljesebb 
családi körben való elfogyasztására. 

Még jó, hogy adódott alkalom a visszaemlékezésre, és fel-
idézhettem ennek a valamikor szebb napokat is megért pacséri 
magyar közösségnek egy bensőséges, de mára már szinte teljesen 
elfelejtett ünnepét.
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Az alábbiakban azoknak a könyveknek, cikkeknek, tanulmá-
nyoknak a jegyzékét próbáltam összeállítani, amelyek Pacsérral 
foglalkoznak, illetve amelyekben valamiféleképpen Pacsért is 
említik.

Bagi Gábor: Egy bácskai kirajzás történeti háttere. In Kaposvári Gyön-
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M. Múz. Ig.].
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Vajdasági élő mag yar népzene
A pacséri toronyóra
Pénovátz Antal gyűjtései alapján

Már-már elfelejtett, ritkán dalolt énekeink csendülnek fel a  le mez-
mellékleten „pacsérias” megszólalásban. A gyűjtések hallgatása 
közben érezhető, hogy a dalanyag élő, mindennapi használatban 
volt az 1970-es években, a felvételek készítésekor. Legtöbb közü-
lük új stílusú, szövegeik az élet minden derűje és gondjai köréből 
valóak. Szép számmal akadnak közöttük helyi jellegzetességek, 
amelyeket a Dalaink című fejezetben igyekeztünk pontosan leje-
gyezni kottán és írásban. A lemez hanganyaga a gyűjtő 1970-ben 
készített rádiós műsorával kezdődik, népdalok és a falu kiváló 
énekeseivel készített beszélgetések hangzanak el benne. Majd helyi 
eseményeket megéneklő balladák következnek, amelyek a múlt 
században igen kedveltek voltak az egész magyar nyelvterületen. 
Ezután a nagy múltú és méltán híres pacséri citerazenekar és ve-
gyes kórus előadásában két csokrot hallhatnak szerelmi dalokból. 
A citerások és az énekesek jó ismerői a helyi hagyományoknak, 
vezetőjük Huszák Endre. A Juhász zenekar (Juhász Gábor, Juhász 
Gyula, Vas Endre, Ölvecz ky Tamás, Dvo rácskó Szebasztián) a 
pa csé ri gyűjtésből katonadalokat és szerelmi dalokat ad elő vonós 
hangszereken.
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I. Zenei hangképek, magyar népi muzsika (1970)

 1.  Pacsér bemutatása, néprajzi elhelyezése 
  (Pénovátz Antal) 0’59”
 2.  Kiss József (Befogom a lovam; Elment az én 
  babám Dél-Amerikába; Már minálunk, babám, 
  már minálunk, babám az jött a szokásba; Szabadkai 
  kaszárnyára rászállott egy gólya; Öreg ember vagyok 
  már én, ősz a fejem búbja) 4’43”
 3.  Tóth Pál, citerás (Elvágtam az ujjam, jaj, de fáj; 
  Nem akar a vezérürüm legelni; Édesanyám, 
  elmegyek a kocsmába bort inni, fáj a szívem, nem 
  tudok elaludni; Sárgul már a kukoricaszár) 7’49”
 4. Markus Lajosné Ádor Rozália (Pacsér község szép 
  helyen van; Aki a babáját igazán szereti; Vékony 
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  deszkakerítés; Kérges a tenyerem, a tenyerem; Ég a 
  gunyhó, ropog a nád; Kidőlt a fa mandulástól) 4’59”
 5.  Bogisity Ferenc és Cindrik Mátyás (Amikor én 
  tizennyolc éves voltam; Kedves édesanyám, édes, 
  kedves anyám, mért szültél a világra?; Most jöttem 
  Gyuláról; Nem akar az ökörcsorda legelni; 
  Selyemkendő, selyemkötő, selyemszoknya) 7’47”
 6.  Pacséri kisdiákok (Zöld erdőben terem a mérges 
  kígyó; A szegedi csikós) 1’44”

II.

 7.  Pásztor Józsefné Pityi Ilona: Egy asszonynak 
  tizenkét lánya volt… (A szégyenbe esett lány 
  balladája) 4’48”
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 8.  Juhász István: Bakony erdő gyászba van… 
  (betyárballada) 2’19”
 9.  Pacséri citerazenekar és vegyes kórus (művészeti
  vezető Komáromi Gizella és Zsadányi Bálint): 
  Csillagok, csillagok (pacséri lírai dalok) 6’54”
 10.  Pacséri citerazenekar és vegyes kórus (művészeti
  vezető Komáromi Gizella és Zsadányi Bálint): 
  Szerelmi dalok 4’57”
 11.  Juhász zenekar: Már mikor én tizennyolc éves 
  voltam (katonadalok) 6’14”
 12. Juhász zenekar: A pacséri toronyóra… 5’51”
                                                                                                                        

Összidő: 59’24”
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