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III. Gazdálkodás, megélhetés 


1. Földművelés 


A megélhetés alapját a nagydobronyi ember számára mindig a föld jelen- 
tette. A vagyoni tagozódás ellenére több-kevesebb termőterülettel mindenki 
rendelkezett, s erejéhez, képességeihez mérten azt állandóan gyarapította. Ha 
ez mégis kevésnek bizonyult a család eltartásához, akkor részesművelést vál- 
lalt, vagy a család néhány tagja napszámosnak, hónaposnak állt. 


A földművelés különösen a múlt század végén indult rohamos fejlődésnek, 
amikor a Tisza és a Latorca szabályozása következtében az árvizek megszűn- 
tek, a növénytermesztés biztonságosabbá vált, és azokat a földeket is be lehe- 
tett vetni, amelyek korábban az áradások miatt jobbára kihasználatlanok ma- 
radtak. Ugrásszerűen emelkedett a föld értéke. A századfordulón tetőzött az 
amerikai kivándorlás első hulláma, és akik a tengerentúlról némi pénzzel tér- 
tek haza, vagyonukat elsősorban földbe fektették. 


A középréteget századunk elején az 5–10 holdas gazdák alkották a falu- 
ban. Főleg búzát, árpát, káposztát és burgonyát vetettek nagyobb területen. 
Ezeket nemcsak saját maguk és jószágaik számára termesztették, hanem 
búzából, kukoricából, burgonyából eladásra is jutott. A határban található 
földek nem tartoztak a legjobbak közé. A többnyire agyagos, kötött talaj 
tápanyagokban szegény volt, ezért a múlt század derekán még a kétnyomá- 
sos gazdálkodást alkalmazták, vagyis a szántóföldet csak minden második 
évben vetették be. Közben pihentették, parlagon hagyták, csak legeltetésre 
használták, s így a jószág tavasztól őszig trágyázta is ezeket a parcellákat. 
A ma élő legidősebb emberek sem emlékeznek azonban már a kétnyomásos 
földművelésre, mert a századforduló után minden talpalatnyi területet intenzí- 
vebb művelésre fogtak. 


Ez együtt járt a talajerő tervszerű pótlásával, a rendszeres trágyázással. 
(Műtrágyát egészen a harmincas évekig nem használtak, akkor is csak szórvá- 
nyosan.) Aki növénytermesztéssel foglalkozott, annak állatai is voltak: igavo- 
nónak ló, ökör vagy tehén, ezenkívül sertés és baromfi. A szerves trágyát gon- 
dosan összegyűjtötték, a ganajrokás helye ott volt az istálló végében. Azt 
tartották jó trágyának, amelyik szinte agyagszerűen összeérett, nem látszott 
benne a szalma. A szarvasmarha alá bőven tettek almot (búzaszalmát vagy – 
szűkebb időkben – falevelet), mert ennek a trágyáját értékelték legtöbbre, utá- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


86 
 


 


 
22. kép. Szántás magyar ökörrel. 1939. 


na következett a lóé és a sertésé. A jó gazda úgy intézte, hogy legalább három- 
évenként minden földdarabra jusson szerves talaj táp. Az őszi búza földjét au- 
gusztusban, a kukoricáét, káposztáét tavasszal ganajozták meg. A trágya ki- 
hordásával legtöbbször megvárták a telet, hogy felfagyjon a talaj, leessen a 
hó. Így a földet sem taposták össze, nem tettek benne kárt, és a fogatot is kí- 
mélték, mert a szán könnyen csúszott a keményre fagyott havon. A hordás ki- 
zárólag a férfiak dolga volt, de a terítésbe már az asszonyok és a gyermekek is 
bekapcsolódtak a szántás előtti napon. 


Maga a szántás a legnehezebb munkák közé tartozott. Lóval vagy szarvas- 
marhával végezték, esetenként ketten-hárman összeállva. A földet össze- 
vagy szétszántották, egyik évben így, a másikban úgy, hogy se mélyedés ne 
keletkezzen a felfogott darab közepén, se domb ne legyen. A munka végén a 
parcella két végét, a dűllőt. ahol az állatok forogtak, keresztirányban szántot- 
ták fel. Másnap következett a berenálás, közvetlenül a vetés előtt, favázas, 
vasfogú berenával. Egy-egy gazda naponta lóval másfél-két holdat tudott fel- 
szántani. Egyszerre csak annyi földet készítettek elő, amennyit rövidesen be- 
vetettek, nehogy kiszáradjon a talaj. 


A vetőgép csak a húszas-harmincas években kezdett elterjedni, addig kéz- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


87 
 


zel vetettek. A magot zsákba tették, abból szórták szét a puhára munkált föld- 
be. A kéz és a láb összehangoltan dolgozott: a kukoricát minden második lé- 
pésre hintették, a búzát minden lépésre. Körülbelül tíz méter széles volt egy- 
egy fogás, melyet be lehetett vetni. Ennek a munkának is sok fortélya volt, 
melyet nem mindenki tudott elsajátítani. Ahhoz, hogy a vetés egyenletes le- 
gyen, állandó figyelemre, összehangolt mozgásra, tempós, de nyugodt hala- 
dásra volt szükség. Amikor a gazda végzett a táblával, a vetést elberenálta, és 
felsóhajtott: bárcsak adna egy kis esőt a jó Isten. Utána meg meleg időt, mert 
az kell a gyors keléshez. 


Az őszi búzát szeptember közepétől október végéig vetették. Aztán tava- 
szig már nem volt gond vele, de azért a gazda időnként ki-kiment a határba 
megnézni, hogyan fejlődik a kenyérnekvaló. Ősszel és tavasszal odafigyelt rá, 
hogy elvezesse az esőzések vagy hóolvadás következtében felgyülemlett vi- 
zet, télen pedig a jószággal járatta meg, törette össze a keményre fagyott ha- 
vat, jeget, hogy levegőhöz jussanak a zsenge hajtások. (Ha semmiképpen sem 
tudta elkerülni a kárt, s a vetés kipusztult, tavasszal a földet ismét felszántotta, 
s kukoricával vetette be.) Ahogy nőtt a búza, márciusban-áprilisban egyre 
gyakrabban nézett ki rá vasárnaponként. Ott, ahol felütötte a fejét a gaz, kéz- 
zel tépték ki a hívatlan jövevényeket, a szurót pedig szurkálóval (bot végére 
szerelt lapos, éles fémeszközzel) irtotta az egész család. 


Amikor elérkezett Szent János és Péter-Pál napja, már készülődhettek az 
aratásra. Ekkorra ugyanis felszakadt a búza töve, a szára és a levele megsár- 
gult, a kalásza meghajlott, a benne lévő szemek megkeményedtek. 


A múlt század utolsó évtizedéig sarlóval arattak. Ekkor váltotta fel a sarlót 
a kasza, amely sokkal termelékenyebb munkaeszköznek bizonyult. Mielőtt 
azonban a kaszások kivonultak volna a határba, elmentek gyíkínyt vágni a Ke- 
repecre, ebből vetettek kötelet, hogy legyen mibe kötni a kévéket. A férfiak 
rendbe szedték, vagyis kaszaverővel élesre kalapálták a kaszát, felszerelték a 
nyelre, és reggel hét-nyolc óra tájban, mikor a harmat már felszáradt, megkez- 
dődött az aratás. 


Általában mindenki magának aratott, csak a család erejére támaszkodtak, 
vagy napszámost, aratót fogadtak (többnyire aratópárt: kaszást és maroksze- 
dőt), de az is előfordult, hogy szomszédok, rokonok álltak össze, segítettek 
egymásnak. Elöl haladt a kaszás, utána a marokszedő, végül a kötőlegény. Ha 
csak ketten arattak, a kötözést későbbre hagyták vagy együtt végezték el. A 
legnehezebb munka a kaszásoké volt, így azt mindig férfiak végezték, a mar- 
kot pedig a lányok-asszonyok szedték. Négy-öt órán át dolgoztak délig, akkor 
leültek az árnyékba ebédelni. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


88 
 


 
23. kép. Aratni induló férfi. 1943. 


Az ebédet a gazdasszony főzte meg, aki ha nagy volt a család, otthon ma- 
radt a gyermekekkel sütni-főzni, az állatokat ellátni, s ő maga vitte (vagy a na- 
gyobb gyermekekkel küldte) ki az ételt a mezőre az aratóknak. Ahol viszont 
kicsi volt a család, a gazdasszony reggel készítette el az ebédet, s az urával 
maga is ment aratni. Ebédre legtöbbször kétféle ételt készítettek: levesfélét és 
valami szárazat (habart kolompírt, habart paszulyt, kihűtött darát, pörköltet, 
palacsintát, haluskát, zsírbasültet stb.). Az aratóknak ital nem járt. 


Ebéd után a kereszt alatt vagy a fák, bokrok hűvösében még aludtak egy 
keveset, aztán ismét dolgoztak ozsonnáig. Erre öt óra tájban került sor, de leg- 
feljebb csak egy félóráig tartott. Uborkát, hagymát, szalonnát ettek kenyérrel, 
majd folytatták a munkát sötétedésig. 


Uzsonna után a learatott búza összehordása következett, amiben mindenki 
részt vett. Két kévét egymásra tettek, úgy hordták keresztbe. Egy-egy kéve két 
marokból állt, a keresztbe pedig tizennyolc kévét raktak. A legfelső kéve neve 
pap, az alatta lévőé tanító volt. Egyetlen kalász sem veszhetett kárba, ezért az 
asszonyok hazaindulás előtt még felgereblyézték a tallót, s az így nyert kévé- 
ket a kereszt alá tették. Renden vagy kévében a mezőn búza sohasem marad- 
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24. kép. Terménykeverö lapát a  25.kép. Tallógereblye. 1939. 


magángazdálkodás idejéből. 1992. 


hatott másnapra, de az árpa egy-két napot kint száradt, marokba szedve, hogy 
szalmája alkalmas legyen takarmányozásra. 


Az aratás az árpa betakarításával vette kezdetét, a kenyérgabonáéval foly- 
tatódott, majd a zabéval fejeződött be. Ezután következett a hordás: a keresz- 
teket szekérre rakták, és beszállították a szírőre vagy a gazda udvarába. Ilyen- 
kor a rokonok és ismerősök mindig kisegítették egymást, a hordás tehát társas 
munkaalkalomnak számított. Azért volt szükség a gyorsaságra, hogy a leara- 
tott termés mielőbb biztos helyre kerüljön, ne tehessen benne kárt az eső. De 
azért is kellett a segítség, mert így két csoportra szakadhattak: akik a kévét 
hordták, és akik a búzakazlat rakták. 


A múlt században, amikor még kézzel csépelték a kalászosokat, a learatott 
termést a csűrben őrizték, hiszen a szemnyerés lassan haladt, hetekig eltartott, 
s addig nem hagyhatták kint a kévéket. A századfordulótól viszont általánossá 
vált a cséplőgép használata. A tüzes gépet a mezőn állították fel, ide hordták 
össze a csépelnivalót, ezt a helyet hívták szírőnek. A húszas években például 
öt szérűje volt a falunak. A harmincas évektől viszont már tucatnyi gazda vá- 
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26. kép. Kévekötés 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


91 
 


 
27. kép. Molnár P. János kapával és csobolyóval. 1943. 


sárolt gépet, így ezek házhoz mentek, ha valakinek annyi búzája termett, hogy 
több napot vett igénybe a cséplése. 


A cséplőgép kiszolgálásához, működtetéséhez közel húsz emberre volt 
szükség. A gépész és a fűtő gondoskodott a masina folyamatos üzemben tartá- 
sáról. A gazda a zsákokat kezelte, rendezte. Hárman álltak a búzakazal tete- 
jén; ők villával adogatták a kévéket egymásnak, s egyikük ledobta azokat a 
gép asztalára. Persze óvatosan, vigyázva, nehogy az ott álló kívevágó fehér- 
cseléd beleessen a dobba. Tőle az ítető vette át a kibontott kévét, és beleeresz- 
tette a dobba. Fontos volt, hogy a gépet egyenletesen terheljék meg, mert ha 
nem mozgott elég ügyesen a kévevágó és az etető, gyakori volt az üresjárat, 
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28. kép. Marokszedő asszony. 1943. 
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ellenben ha túlterhelték a gépet, az lefulladt, nem rázta jól ki a szemeket, sőt 
akár el is törhetett benne valamilyen alkatrész. Az állandó készenlétet, a meg- 
feszített figyelmet nem is lehetett hosszú ideig bírni, ezt a két embert időnként 
felváltották. Két ember kellett még a zsákoláshoz, hogy a kicsépelt szemet el- 
hordják a géptől, és nyolcan a szalmával törődtek: ketten-hárman a gép mellől 
a kazalhoz vitték, a többiek pedig felhányták és eligazgatták, hogy a kazal for- 
más legyen, ne dűljön le, ne bonthassa meg a vihar. 


Akik a töreklyuknál dogoztak (ketten-négyen), azoknak volt a legkönnyebb 
dolguk, ezért ide vagy gyermekeket vagy asszonyokat állítottak. Mégsem sze- 
rették ezt a helyet, mert miközben a töreket kikaparták a gépből, mindenük te- 
lement porral, csípte az arcukat-nyakukat, és nagyokat tüsszentettek tőle. 


A gépes gazda, azaz a cséplőgép tulajdonosa percentre dolgozott, a termés 
meghatározott részét kapta. A húszas-harmincas években általában 7–8 száza- 
lékot. 


A cséplés után a búza hombárba, szuszíkba került, a szalmát a gazdasági 
épületek mellett kazalba vagy boglyába rakták, a töreket pedig vagy a csűr- 
ben, vagy a színásólban raktározták el, aztán vagy takarmányozásra használ- 
ták fel, vagy tapasztáshoz, vályogvetéshez. 


Az üresen maradt tarlót leszántották, s ha ősszel ismét búzát vetettek bele, 
kihordták rá a trágyát, amit azonban csak hat hét múlva terítettek el, amikor már 
mélyebb szántást alkalmaztak. Aztán néhány hétig ülepedett a talaj, és követke- 
zett újra a vetés. A búza egy része azonban mindig meghevert földbe került. 


A földművelési ágazatok közül a takarmánytermesztés érdemel még komo- 
lyabb figyelmet, mivel ennek részaránya vetekedett a gabonatermesztésével a 
paraszti gazdaságokban. A kukoricát vagy csalamádénak, vagy csöves tenge- 
rinek vetették. Az előbbit zöldtakarmányként etették fel a jószággal, az utób- 
bit a tyúknak, kacsának, libának, disznónak adták szemesen, illetve a tengeri- 
liszt az emberi táplálkozásban is fontos szerephez jutott. Vetésének ideje 
áprilisban-májusban érkezett el. Amikor már bokáig, lábszárközépig ért, ki- 
egyeselték, hogy egy tövön csak egy szál maradjon. Paszulyt vagy tököt is ve- 
tettek közéje, mert az a kukoricában is megnőtt. Kétszer kapálták, s nem is 
volt vele több munka a törésig. 


Ősszel, tengeritöréskor kosárba szedték a csöveket, a górét pedig sallóval 
kivagdalták, csomókba összekötötték, 10–15 csomót egymásnak támasztot- 
tak, rokást készítettek belőlük, tökindával körülkötötték, és télen a szarvas- 
marhával etették fel. A hazavitt csöveket meghántották és koszoróba fonva 
felakasztották, vagy szétterítették a padláson. Akinek igen sok termett belőle, 
az tengerikasban tárolta a szabad ég alatt. (Ez lábakon vagy talpon álló, geren- 
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dákból, lécekből készült, keskeny fedett építmény volt) A megszáradt sze- 
mek lefejtése a csutkáról egész télen át munkát adott a családnak. A tengeri- 
fejtés leginkább a férfiak és gyermekek dolga volt, mert az asszonyok télen 
fontak és szőttek, de sokszor az egész család körülülte esténként a tekenőt, és 
csutkával vagy fémből készült fejtővel pergették bele a szemeket 


Az apró szemű, fehér pattitengerit is ismerik a faluban. Ebből egy keveset a 
többitől elkülönítve vetnek el, mert máskülönben elfajzik. A póron tepsiben, 
fedő alatt melegítve megduzzad és szétpattan, a gyermekek kedvenc cseme- 
géje. Régen még fel is fűzték, és karácsonyfadísz lett belőle. 


Május végétől az aratás kezdetéig a szálas takarmány begyűjtése volt a gaz- 
dák legfőbb gondja. Minél több szíjnál igyekeztek készletezni, mert télen ez 
volt az igavonó és tejelő jószág legfőbb tápláléka. Le is kaszáltak minden fü- 
vet, ami csak termett a réteken, laposakon, árokpartokon. A természetes ka- 
szálók mellett a módosabb gazdák lúherét is vetettek. 


Kaszálni legszívesebben csapatban indultak, mert jobban ment a munka, ha 
volt kihez szólni a pihenők alatt. Kaszálás közben nem beszélgettek, ez az 
elfoglaltság teljes embert követelt Még alig virradt, a kaszálók már a mezőn 
voltak, hiszen akkor vág jól a kasza, amikor harmatos a fű. Nagy melegben, 
kánikula idején a déli órákat – ha csak tehették – más munkával töltötték, 
s akkor folytatták megint a kaszálást, amikor már alacsonyabban állt a nap. 
Aki reggeltől estig a mezőn maradt az vitt magával früstököt és ebídet, 
vagy a gyerekkel küldött az asszony ennivalót. És vitte természetesen az 
ülőt meg a kaszaverőt is, mert reggel vagy előző este hiába kolopálta meg 
a a pengét, és hiába élezgette munka közben a kaszakűvel, ebédkor ismét 
meg kellett verni. Akinek jó kaszája volt és bírta a munkát, az naponta egy 
holdat is levágott. 


A rendeket aztán mielőbb össze kellett szedni, nehogy eső verje a szénát. 
Takarni a család apraja-nagyja együtt ment Az időtől függően két-három na- 
pig száradtak a rendek, akkor a háromágú favillával megforgatták a szénát, s 
fél nap múlva össze is szedték. Először rudasba rakták, felgereblyézték a ka- 
szálót, majd másnap a rudasokat villahegyhordó rúdon boglyákká hordták 
össze. A boglyákat aztán cséplés után szállították haza a mezőről. 


Ha esős nyár volt, gyorsan nőtt a sarjú. A második kaszálásból augusztus 
végén és szeptemberben még egy termést takarítottak be. A szénát otthon az 
ólpadon, aborában vagy boglyában, kazalban tartották. 


A r e k e s z e k b e n  folytatott gazdálkodásra külön is érdemes kitérni. Ez 
a néhány holdnyi földdarab általában jól elkülönült a határ többi részétől. 
Vagy erdő mellett terült el, s bokrok, fák vették körül, vagy vízparton, s pata- 
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kok, árkok szegélyezték. Így gazdasági tekintetben szinte önálló egységet ké- 
pezett. Volt benne gyümölcsös, kaszáló és valamennyi szántóföld is. Alig 
egy-két család foglalkozott méhészettel a rekeszben. 


Kora tavasztól késő őszig, a szántástól a betakarításig rendszeresen kijártak 
ide, hogy elvégezzék az esedékes munkákat, ám a főidény a nyár második fe- 
lében kezdődött a gyümölcséréssel. Amíg csak a korai alma, körte, szilva hul- 
lott a fákról, addig az öregek vagy a gyermekek is megbirkóztak a felszedésé- 
vel. Később már az egész család együtt szüretelte a termést, és szekérszámra 
vitték a környező városok piacaira. 


Mialatt a többiek a gyümölcsszedéssel, a széna vagy a szántóföldi növé- 
nyek betakarításával foglalatoskodtak, az öregeknek az aszalóra volt gondjuk. 
Rengeteg almát, körtét és szilvát tartósítottak füstöléssel, amelyet aztán egész 
éven át fogyasztottak. Aszalót minden rekeszben építettek. Hossza hozzáve- 
tőleg két méter, szélessége és magassága egy-egy méter körüli volt. Az oldala 
vályogból készült, erre tették a rekettye- vagy fűzfavesszőből font aszalókast, 
a széleit körül letapasztották, a tetejére pedig deszkából készítettek fedelet. 
Egy kis tetőt is eszkábáltak az aszaló fölé: négy oszlopra vízszintesen husán- 
gokat kötöztek, azokra pedig szénát raktak. Az aszalókas alatt ducskóval, gyü- 
körrel tüzeltek; ez mindig kéznél volt hiszen a kiszáradt fák és bokrok gyöke- 
rét, tuskóját másra úgyse nagyon lehetett használni. 


Ősszel a boglyába rakott szénát behordták a portára, a burgonyát sem ver- 
melték el a rekeszben. Gazdasági épület itt nem állt, jószágot még a nyári hó- 
napokban sem tartottak. Hogy azonban a kint dolgozó családtagoknak legyen 
hol meghúzódni az eső elől, mindenki épített kalyibát. Ennek vázát egymás- 
hoz erősített rudak alkották, azokat jó vastagon befedték szénával, a bejárat- 
hoz pedig vesszőből fontak ajtót. Nyáron és ősz elején az öregek akár huza- 
mosabb időre is szívesen kiköltöztek a rekeszbe. 


Volt néhány olyan család is – idős házaspárok –, akik állandóan a rekesz- 
ben laktak. Ebben az esetben már házat építettek. Igaz, nem nagyot csak 
egyetlen szobából állót s igénytelenebb kivitelben, mint bent a faluban. A be- 
rendezés is saját készítésű dikóból, asztalból, székekből, fogasból állt, amit 
még pór, esetleg lóka egészített ki. Kutat is ástak, és természetesen aprójószá- 
got, esetleg sertést tehenet tartottak. 
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2. Kendermunkák, fonás-szövés 


A ma élő öregek még emlékeznek rá – s ezt írott források is megerősítik – 
hogy századunk elején egészen a húszas-harmincas évekig a nagydobronyiak 
alsó és nyári ruhadarabjait asszonyaik állították elő. A házi szövés-fonás alap- 
anyaga a kender volt. 


Kendert szinte kivétel nélkül minden család termesztett. A legjobb földet 
jelölték ki erre a célra. Alaposan megtrágyázták, gondosan elmunkálták a ta- 
lajt, mielőtt hozzákezdtek a vetéshez. Ennek ideje május végén vagy június 
elején érkezett el. A hagyomány szerint a vetést férfiember végezte, mert neki 
volt gyakorlata ebben a munkában, az ő keze nyomán egyenletesen kelt a 
mag. Itt ez a követelmény különösen nagy jelentőséggel bírt, ugyanis a túl sű- 
rű kender nem nőtt meg elég magasra, a túl ritkából viszont nem lehetett jó 
minőségű rostot nyerni. A kifejlődött növény ideális esetben nem egészen em- 
bermagasságú, körülbelül nyakig érő volt. A vetésbe azért az asszony is bese- 
gített, mert a babona szerint így több lett benne a virágos kender, amely köztu- 
dottan finomabb, vékonyabb szálú. 


A vetést egész nap gondosan őriztették a gyermekekkel, nehogy a magot 
kicsipegessék a madarak. A védekezés elterjedt módja volt még a szalmázás 
(a földet vékony szalmaréteggel terítették le) és a madárijesztők felállítása. 
Kelés után már nem sokat kellett a kenderrel törődni, legfeljebb arra vigyáz- 
tak, hogy kutya-macska ne tévedjen bele, amely letaposná a növényt. 


Egyazon táblán kétféle kender nőtt: virágos és mogos. A virágosból volt 
több, és az érett be előbb. Amikor elvirított, ki is kellett szedni, mert elszáradt 
volna. A magost pedig csak később nyűttík ki. A kihuzigált kendert apró kívík- 
be kötötték, és vagy szekéren hazavitték, vagy a mezőn állították fel száradni. 
(Ha a földdarab nem esett túl messze.) Jobb volt persze az udvaron szárítani, 
mert ha jött az eső, onnan hamar be lehetett hordani a csűrbe vagy a tornácra. 


Augusztus közepe felé járt az idő, mire a kévék megszáradtak. Akkor a vi- 
rágát leverték, két-három kévét gyékénnyel jó erősen összekötöttek, szekérre 
rakták a kendert, és vitték áztatni a Temetőpatakba, a Masoncába, a Buggyos- 
ba vagy valamelyik kubikba. Két akkora rudat, mint egy jókora paszulykaró, 
egyik végüknél egymáshoz kötöttek (ez volt a pomok), az alsót lefektették a 
vízre, szalmát terítettek rá, arra pedig keresztbe a kenderkévéket fektették. 
Felülről is kibélelték szalmával, lenyomatták a másik rúddal, és a két rúd má- 
sik végét is egymáshoz kötözték. Az így elkészített csatát a víz színe alá 
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29. kép. Száradó kenderkévék az udvaron. 1943. 


nyomták, földet hánytak rá, hogy fel ne jöjjön, s karót vertek le, ahhoz kikö- 
tötték, nehogy a víz elvigye. 


Hét-nyolc napig ázott így a kender, akkor az asszonyok elmentek látót húz- 
ni. Egy pár szál kendert kivettek a vízből, azt megszárították, megvágták, va- 
gyis ellenőrizték, kell-e még tovább áztatni. Nagyon vigyáztak, el ne ázzon a 
kender, mert akkor szétmállott, nem lett belőle szösz. De ha túl hamar vették 
ki a vízből, akkor meg a szálak nem váltak külön, kínlódhattak vele a kétes 
eredmény reményében. 


Az tatás után a Latorcára vagy a Kanálisra vitték a kendert, hogy tiszta víz- 
ben kimossák. Majd otthon ismét a szárítás következett egy-két napig. Ilyen- 
kor nagyon várták a jó időt, mert a vágást csak kellemes melegben, tűző na- 
pon lehetett végezni. A csontszáraz szárból könnyen kihullt az összetört 
pozdornya, ellenben nyirkos időben nehéz volt elkülöníteni a szösztől. Maga 
a vágó egy másfél-két méter hosszú faalkotmány, mely egy bezáródó zsebkés 
mintájára nevével ellentétben nem vágta, hanem csak összetörte a durva vá- 
góél alá tett növényt. 


A megvágott szárakat kiterítették a napra, aztán kitilolták (tiltották) a tiló- 
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30. kép. Kendervágó. 1943. 


val, ami ugyanolyan szerkezet, mint a vágó, csak kisebb, a rése körülbelül 
feleakkora. Fűbe összekötötték, és már szervezhették is a dörzsölőt. (Húsz fű, 
azaz fej szösz volt egy kita, s egy-egy család 3–5 kita szöszt dolgozott fel 
évente.) Dörzsölni azért kellett a szöszt, hogy tovább puhuljanak a szálak, 
hulljon ki közüle a benne maradt pozdornya. Aztán meggerebenyezték a gere- 
benyen, melyet leginkább egy fésűhöz lehetne hasonlítani. 10–15 cm hosszú 
fémfogai körkörösen helyezkedtek el, és ahhoz csapkodták hozzá az asszo- 
nyok a szöszt. Ami benne maradt, azt nevezték aljának, ami pedig a kézben, 
azt jovának. Ez utóbbiból készült a legfinomabb fonál. Az alját még egyszer 
gerebenyezték, hogy annak is elváljon a java. Ez lett a zsáknak való 
aprószösz, a gerebeny fogai közt pedig a csépű maradt, amiből madzagot so- 
dortak. 


A mogos kender feldolgozása némiképp eltér az itt leírttól. Ezt csak akkor 
volt szabad kinyűni, amikor a mag beérett (roppant). Helyben szárították meg: 
négyzet alakban levertek négy karót, azokhoz keresztbe rudakat kötöztek, és a 
kévéket ehhez támasztották. Lepedőbe verték ki a magot, amit aztán megsze- 
leltek (erős szélben egyik edényből a másikba öntöttek, hogy a szél vigye ki 
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31. kép. Gerebeny. 1943. 


belőle a szemetet), majd még egyszer megpaloltak (nagyobb edényben fel- 
feldobva megtisztítottak). Ha volt rá idő, a szárakat még az őszön kiáztatták, 
és szöszt készítettek belőlük. Ha nem, akkor szalmával lefedték, és csak ta- 
vasszal kezdtek hozzá az áztatáshoz. 


Az ősszel elkészített szöszt a betakarítás végeztével, tél elején ismét elővet- 
ték, hogy fonállá fonják. A hosszú téli estéken a petróleumlámpa gyönge fé- 
nyénél az asszonyok négyen-öten együtt forgatták az orsót vagy a guzsaly ke- 
rekét. A lányok külön rendeztek maguknak fonót, hogy ott a legényeket 
fogadhassák. A jova szöszt kerekes guzsalyon igyekeztek megfonni, hogy fi- 
nomabb, vékonyabb szálat nyerjenek. Ebből készült a varrógépbe való cérna 
csakúgy, mint a férfiak és nők inge, gatyája, ruhája vagy a varrott kendő. Az 
apró szöszt talpas guzsalyon fonták meg, s lepedő, zsák lett belőle. 


Mikor a kész fonalat felmotólálták a motólára, darab lett belőle. Cérnával 
összekötötték, levették a motóláról, és feltették a rúdra a tűzhely fölé, ott várta 
meg, míg megszapúlták. Aki ügyes volt, karácsonyra végzett ezzel a munká- 
val, de volt, aki januárra, februárra hagyta. 


A szapúláshoz a fonalat este beáztatták. Kőrisfahamut gyűjtöttek, ezt szé- 
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32. kép. Fonják a szöszt kerekes és talpas guzsalyon. 1939. 


pen megszitálták, hogy ne legyen benne szirkó. Másnap reggel a fonalat ki- 
csavarták, meghuzogták, lefektették egy fateknőbe, és a hamuval meghintet- 
ték. 15–20 darabot készítettek így elő, aztán betették őket a szapúlóba. Vizet 
melegítettek, vászonba fahamut tettek, arra öntötték a forró vizet, így készült 
a lúg. Ezt öntötték a szapulódézsába, a fonálra. A szapuló alján volt egy csap, 
melyen lefolyt a lúg, aztán ismét ráöntötték, hogy jól átjárja a fonalat. Mindez 
délutánig folytatódott, miközben még friss hamut és tiszta vizet is öntöttek a 
szapulóba, mikor piszkossá vált az alul kicsordogáló lé. Estefelé aztán a fona- 
lat kivitték a kúthoz (aki az Alvégen vagy a Felvégen lakott: a Tóra), megrá- 
zogatták, ellenőrizték a tisztaságát. Legtöbbször még vissza kellett tenni a 
szapulóba, s lányos háznál éjfélig fiúk-lányok együtt merték rá a vizet. Csak 
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33. kép. Tekerés az udvaron. 1943. 


másnap reggel vették ki, vitték a folyóra kimosni. Otthon még átöblítették, lá- 
gyították egy kicsit, és felakasztották száradni. 


A következő munkafázis a tekerís volt. Kellett hozzá egy kb. 80–100 cm 
magas bak, melyen vízszintesen forgott két, egymásra merőlegesen rögzített, 
150–180 cm hosszú léc, a levelke, ezek végébe pedig lyukat fúrtak, s abba 
négy menyecskét (kb. 20 cm magas, díszesen faragott botot) állítottak. A fona- 
lat, miközben egy 30–40 centiméteres rúdra (tekerőre) tekerték gombajogba, 
a menyecskék tartották. 


Szövés előtt a fonalat még fel kellett vetni a vetőre. A vető két, egymásra 
merőlegesen elhelyezett, közös függőleges tengelyen vízszintesen forgó ke- 
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34. kép. Csüllő. 1943. 


retből állt. A keretek magassága 2–2,5 méter volt, szélessége 1,5–2 méter. 
Alulra és felülre csinnyát kötöttek, ahhoz rögzítették a fonál végét, és a vetőt 
forgatva tekerték fel olyan hosszúra és annyi szálat, amennyit egyszerre fel 
akartak csinálni a szátyivára. Két tekerület volt egy rend, és úgy számolták, 
hogy 60 szál tett ki egy pászmát. 


A felvetett fonalat először rátekerték a szátyiva hátrulsó hasajójára, közé 
ujjnyi vastagságú vesszőket raktak, hogy feszesen tartsák. Aztán a másik 
végét befogdosták a nyüstbe és a bordába, hozzákötözték az első hasajóhoz, 
ekkor kezdődhetett a szövés. A fonalat csüllőn vagy kerekes guzsalyon 
felcsüllötték a csűre, vagy ha pokróc készült, a keskeny csíkokra felrepe- 
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35. kép. Mosás a kútnál mosószéken, sulyokkal. 1968. 


getett rongyot tekerték fel kézzel. A szövő asszony kisszéket tett maga alá, a 
bélkefát átdugta a csövön, behelyezte a vetíllőbe, lábával felváltva nyomkod- 
ta a lábitókat, a vetillőt át-átdobta a nyüstök által kettéválasztott fonál 
nyílásán, s a bordahajjal jól egymáshoz ütögette a befűzött szálakat. A vász- 
nat aztán feldarabolták, és ruhanemű, abrosz, kendő, lepedő, zsák készült 
belőle. 


A szövés ideje a tél második fele volt. Mire márciusban megkezdődtek a 
mezei munkák, a háziipar legszükségesebb termékei már a szekrényben vár- 
ták, hogy majd elővegyék őket szükség idején. 


A vászonneműt, ha szennyes lett, lúggal és szapannal mosták a kútnál vagy 
a patakban. Ehhez mosószéket és sulykot használtak egészen a hetvenes évekig, 
a mosógép elterjedéséig. 
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3. Jószágtartás 


Akinek földje volt, annak igavonó állatokat is kellett nevelnie. Ha nem volt 
föld, akkor is jól jött néhány jószág, mert tavasztól őszig megélt a legelőn, s az 
eladásából egy kis pénzhez lehetett jutni. A család élelmezése elképzelhetet- 
len volt tehén, sertés, baromfi nélkül. Az állattenyésztés tehát a paraszti gaz- 
dálkodás elválaszthatatlan része volt évszázadokon keresztül. Ritkán lehetett 
olyan portát találni, ahol ne lett volna legalább egy fejőstehén; kecskét csak a 
legszegényebb réteg tartott. 


A második világháborúig kizárólag a nagy testű magyar fajta szarvasmar- 
hát ismerték. Ez nem adott ugyan annyi tejet, mint a mai tehenek, de rendkívül 
szívós és igénytelen volt. Amellett hogy reggel-este megfejték, napközben 
meg szekér elé fogták, szántottak vele, amikor pedig nem volt számára mun- 
ka, kihajtották a csordára. Persze, aki tehette, igavonásra inkább ökröt vagy 
lovat tartott. A ló gyorsabb és okosabb volt az ökörnél, így többféle munkára 
használhatták, az ökör viszont erősebb, és kevesebb gondozást igényelt. 


Egy-két tehén és igavonó állat mellett egy átlagos parasztgazdasághoz hoz- 
zátartozott még néhány bornyú és csikó, egy-két fijas a malacokkal és süldők- 
kel, továbbá 40–50 baromfi. A malacok és a hízók egy része a család hússzük- 
ségletét elégítette ki, a többit eladták. Ugyancsak jutott eladásra a csikókból 
és a tinókból is. Ez utóbbiakat összepározták: olyanokat állítottak egymás 
mellé, amelyek növésre, a szarvuk állására nézve egyformák voltak, úgy vit- 
ték őket a vásárba, ahol jó pénzért lehetett értékesíteni. 


A szarvasmarha és a lovak etetése a férfiak kötelességei közé tartozott, a 
sertést és a baromfit az asszonyok látták el. Tavasztól őszig azonban nem sok 
gondjuk akadt vele, mert a jószág nagy része a legelőre járt. A falunak volt 
külön disznónyája (két kondással), ménese (két csikóssal), két tehéncsordája, 
kisökörcsordája, meddőgulyája, nagyökörcsordája. Ezeknek mindnek külön 
legelőterületet jelöltek ki. A disznók egész nap túrtak, így a legrosszabb le- 
gelő jutott nekik, vagy az erdőre hajtották ki őket. A ménes – a csikók és a lo- 
vak –, a legjobb legelőket kapta, akárcsak a két tehéncsorda. A kisökörcsorda 
és a meddőgulya (az 1–3 éves tinók és a meddő tehenek) egész nyáron át a le- 
gelőn volt, az ökröket viszont csak akkor eresztették ki, amikor épp nem kel- 
lett szántani, fuvarozni, búzát-szénát behordani a mezőről. 


Az ólban tartott állat naponta kétszer-háromszor kapott enni. A disznónak 
moslékot adtak, amely az ételmaradékok mellett egy kis korpát, főtt krumplit 
is tartalmazott, a malacoknak még egy kevés tejet is loccsantottak a válóba. 
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Szeptemberig-októberig inkább sok zöldet kaptak a sertések, mert attól job- 
ban nőnek (és olcsóbb), később viszont több abrakot, szemes tengerit, mert 
akkor már hizlalták őket. 


A szarvasmarha és a ló fő eledele a széna volt. Ősszel, bekötés után előbb a 
rosszabb minőségű takarmányt etették fel az állatokkal, a javát tavaszra hagy- 
ták. De mivel a széna gyorsan fogyott, egyébbel is igyekeztek pótolni. Főleg 
szacskával. Szacskavágót majdnem minden gazda tartott a szíjnásólban, 
akinek nem volt, az kölcsönkérte a szomszédét. Ezzel aztán apróra vagdalták 
a zab- vagy az árpaszalmát összekeverték lóherével, bükkönnyel, répával, 
korpával, sok helyen krumplit is főztek hozzá. Volt, aki a tengerigórét és a 
rosszabb minőségű szénát is felaprította és adalékokkal feljavította. Szecskát 
minden állat kapott a széna mellé, de tavasz közeledtével ez utóbbiból gya- 
korta már csak „fogpiszkálónak” jutott. Különösen a lovaknak és az ellős te- 
hénnek abrak is járt: az előbbinek zab és disznótök, mely a kukorica közt nőtt, 
az utóbbinak takarmányrépa. 


A dobronyiak értettek az állatokhoz. Tudták, hogyan kell erős, egészséges 
igavonót, mutatós, piacra szánt tinót és ökröt zsíros, levágni való sertést ne- 
velni. (Disznóvágáskor mindig a szalonna vastagságára voltak először kíván- 
csiak, s ha az nem volt legalább tenyérnyi, akkor nem is lehettek igazán elége- 
dettek vele.) Megbecsülték, tudták értékelni a kedvükre való lovat, ökröt, 
tehenet kutyát, és ezt a névadással is jelezték. A lovak például ilyen kellemes 
hangzású neveket kaptak: Kedves, Csillag, Szellő, Fecske, továbbá személy- 
neveket (Bella, Kati, Vilma, Pityu, Laci) és tulajdonságra utaló neveket: Pej- 
kó, Deres, Gatyó (fehér lábú). Az ökrök leggyakrabban a Badár, Betyár, 
Gombos, Szarvas, Szennyes, Fickó, Szilaj, a tehenek a Rigó, Szekfű, Bimbó, 
Hattyú, Fecske, Nyalka, Böske, Bori, Rózsi, a bikák a Betyár, Kormos, Zsan- 
dár, a kutyák a Kicsi, Csöpi, Mocskos, Bodri, Sajó, Tisza névre hallgattak. 


A szekér elé fogott igavonó állatot az elnyújtott ne, no, gyű, gyű hát sza- 
vakkal indították el, és így állították meg: hó! Lovak indításakor a kocsis 
szájával egy különleges hangot is adhatott ajkait mintha csókra csücsörítette 
volna, s közben hosszan beszívta a levegőt. Hívószónak a lovak és a szarvas- 
marha esetében szintén a na és a ne szócskát használták, de már nem elnyújt- 
va, hanem röviden, többször ismételve: „Csillag ne-ne-ne”, „boci na-na-na”. 
Amikor a lovat vagy ökröt befogták, így terelték a rúd mellé: „Kür be!”. A fo- 
gat jobb oldali lovát rudasnak, a bal oldalit nyergesnek nevezték. Ökörnél 
belsőnek mondták a jobbost kétszílsőnek a balost. Fordulónál a vezényszó ez 
volt: „hőkk ide ne”. Ha jobbra kanyarodtak, az ökörnek azt mondták: „cse- 
lő!”. ha pedig balra: „prokk!”. 
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A sertést, malacot így hívogatták: „csinka-csinka”, „csinnya-csinnya”, 
„cika-cika,” „cö-cö”, és így zavarták el: „kuss”, „kuss te”, a libát: „libu-li- 
bu”, a kacsát: „taj-taj-taj”, a tyúkot: „tyu-tyu-tyu”, a csirkét: „csire-csire” 
vagy „csi-csi”, és így zavarták: „höss”, „höss te”, a kutyát: „ne-ne-ne”, illet- 
ve „takarodj!”, „coki!”, a macskát: „cicc”, illetve „kacc”, „kacc ki”. Ami- 
kor a kutyát uszították, röviden hangosat cuppantottak, és hozzátették: „fogd 
meg!”. 


4. Halászat 


Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy míg munkám egyéb fejezete- 
ihez sokkal szegényesebb irodalmi forrásanyagra találtam, mintsem szerettem 
volna, a halászatról két jeles kutató is írt már előttem, így e témában nemcsak 
az idős emberek visszaemlékezéseire támaszkodhattam. Herman Ottó, a nagy 
magyar természettudós – mint A magyar halászat c. könyvének előszavában 
megemlékezik róla – 1885 telén, vélhetőleg decemberben járt Nagydobrony- 
ban, mert ez az elhagyatott kutatópont „sok ősi elemet ígért: Nagy-Dobrony, 
mely a Szernye mocsár világához tartozik, legjobban »jég hátán« kutatható; 
csikorgó hidegben végeztem el ezt a keleti részt.”82 Tagán Galindzsán buda- 
pesti néprajzkutató 1943 novemberében tanulmányozta a falut, különös tekin- 
tettel a népi halászat módszereire és eszközeire. 


E két szerző is megerősíti azt, amit Lehoczky írt a múlt század nyolcvanas 
éveinek elején. A Latorca szabályozása és a vadvizek lecsapolása előtt a köz- 
ség határának nagy része víz alatt állt, illetve ártéri tölgyfaerdők által borított 
lápos, mocsaras terület volt. Minden nagyobb, kiadósabb esőt áradás követett, 
s az addig száraz, magasabban fekvő területek is tengerré változtak. „Ebben 
az időben Nagy-Dobrony szigetközséggé alakult át – állapítja meg Herman 
Ottó idézett könyvében. – Az erek, folyások egész hálózata veszi körül s a fo- 
lyásnak medenczeszerű tágulása vízzel van telve; ekkor »Vész« nevet visel. 


...Ekkorára a nagydobronyi vészhalász rendbe szedte örvöshálóját; ke- 
reszt- és feljáróőre jól feszül; egészen ősi formájú lélekvesztője, mely ott te- 
lelt az utcán, a halász háza előtt, ki van foltozva, repedései bedagadtak. 


A halászember vízre bocsátja az ingó jószágot, felrakja az örvöshálót, a 
rúdját, egy jó fejszét s azt a kis eleséget, a melyet az asszony tiszta kendőbe 
bekötött; a dohányzacskó keményre van tömve, aczél, kova, tapló a maga he- 
lyén; – igaz, egy kemény furkó sem hiányzik. Ezután megmarkolja az evezőt s 
indul a vészek világába, mely még helynevei szerint is különös.”83 


A szerző a következő halászóhelyeket sorolja fel: Szernyevize, Rekettyés- 
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möge, Nagyszernyeszög, Kisszernyeszög, Jákópatak, Jázivó, Daranyóvize, 
Hatrász, Massoncza, Kurta Massoncza. Szögek tája, Zsélye, Kerepecz. 


Az említett lapályok, erek, patakok mind tele voltak hallal. Egy-egy áradás 
elvonulta után még a szántóföldek barázdáiban is ugráltak a halak, puszta kéz- 
zel meg lehetett fogni őket. A régi időkben a községbeliek között kizárólag a 
halászatból élő ember nem igen akadt, ám alkalmilag nagyon sokan halásztak, 
a Latorcán és a határban található patakokban, erekben egyaránt. 


Tagán Galindzsán feljegyzései szerint84 a község halászatában nemcsak a 
Latorca szabályozása hozott nagy változásokat, hanem az 1943-ban 85 esz- 
tendős Varga János is, aki a múlt század utolsó évtizedében Nádudvarról tele- 
pedett át ide. Ő honosította meg a teszit és a varsahálót. Ő szerkesztette az it- 
teni viszonyoknak megfelelő bokorhálótípust is, amelyet tulajdonképpen 
nemcsak hajtó, hanem rekesztő halászszerszámnak is lehet tekinteni, mert 
mérete sokkal nagyobb, mint a rendes bokorhálóé, és a patakok, erek rekesz- 
tésére is alkalmas volt. Őutána kezdték használni a bokor- és kaparóhálókat; a ré- 
gi időkben főképpen a rákászó- és őrösháló, valamint a lésza (vejsze) és a vessző- 
ből font bujóvarsa vagy kas (halat és csíkot egyaránt fogtak vele) volt ismert. 


A rekesztőhalászat legelterjedtebb eszköze a lésza és a varsák voltak. A lé- 
sza – amit itt vésznek is mondtak – a nagydobronyi halászok legrégibb szer- 
száma. Van szárnya vagy fala, fője és bemenője. A lészafő két félből áll, amelyek 
a bemenőtől jobbra és balra helyezkednek el. Ezeket fiának nevezik. A főbe 
mindkét oldalról bemehetett a hal. Akármerről is jött, beleütközött a lészafőbe. 
Ezt az eszközt főleg állóvizekben használták, a keskenyebb átjárókban állították 
fel. Régen nádszálakból készült, századunkban pedig fűzfavesszőből. 


A varsaháló vagy záróvarsa a szárnyak száma szerint lehetett fél- vagy két- 
szárnyú, a varsák száma szerint pedig egy-, két-, három- stb. seggű. A szár- 
nyak hossza 3-tól akár 20 méterig is terjedhetett. A varsa az eszköznek tulaj- 
donképpen az a része, amelyből a hal nem tud szabadulni. Végét zsineggel 
összehúzták, és egy karóhoz kötötték. A szárnyak terelték a halat a varsa töl- 
csérszerű torkába, onnan a visszájába, mely állhatott egy, kettő vagy három 
csőből. Az első nagyobb, tágabb volt, mint a második, illetve harmadik, bebú- 
vónyílása is nagyobb, hogy kevésbé legyen észrevehető. Innen még kijöhetett 
a hal, de veszélyt érezve megvadult, menekülni kezdett, nem fordult meg, ha- 
nem átment a sokkal kisebb második, illetve harmadik csőbe. Ezt a hálófajtát 
álló- és folyóvízben egyaránt használták keskenyebb átjárókban, gazos, híná- 
ros helyeken. 


A félszárnyú varsát versének is mondták. Egy tiszaújlaki halász hozta erre a 
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36. kép. Haltartó kas. 1943. 


környékre a harmincas években, s a helybeliek mókushálónak nevezték el. Az 
itteniek nagyon szerették, mert szerintük ez csalta legjobban a halakat. 


A nagydobronyiak ismerték a vesszőből készült varsát is, ennek neve bujó- 
varsa vagy bujókas volt. 


A kerítőhalászat szerszámai közül a gyalmot használták leginkább. Régen 
ennek hossza elérte a 25–30 métert, mostanában viszont a kisebb, 3–4 méteres 
gyalmokat kedvelik. Mély vízben ladikból, sekélyebb patakokban a vízbe be- 
legázolva húzták. Különösen harcsára mentek vele a Latorcán, nagy karókkal 
hajtva ki a halat a part alatti üregekből. Ma tilos ugyan gyalommal halászni, 
ennek ellenére a gyalom a halfogás legelterjedtebb eszköze. 


A régi idők halászainak legszeretettebb szerszáma a rákászóháló volt, 
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37. kép. Varsaháló. 1943. 


amely az emelőhálók családjába tartozik. Méretei nem haladták meg az 1–1,2 
métert. Négy sarkát az estápok (körívben lefelé görbülő, egymásra merőlege- 
sen rögzített rudak) végeihez kötözték, az estápok kereszteződési pontját pe- 
dig egy hosszú rúd végéhez. A halász a parton vagy a ladikban állva leeresz- 
tette a hálót a víz fenekére, majd kis idő elteltével a rúdnál fogva felemelte 
azzal a számítással, hogy a hal épp fölötte úszik el. 


A szerencseháló vagy sportháló ugyanolyan volt, mint a rákászóháló, csak 
valamivel nagyobb, a teszi (tesziveszi) pedig a legnagyobb az emelőhálók csa- 
ládjában. Mind a mai napig népszerű. Oldalainak hossza eléri a 4–6 métert. 
Annyiban különbözik kisebb társaitól, hogy kötéllel kell emelgetni, mert mé- 
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38. kép. Halászat a Latorcán szerencsehálóval. 1943. 


reteinél fogva meglehetősen nehéz. Teszivel többnyire a meredek folyópartról 
halásznak, régebben azonban kullogóról is használták. 


A kullogót Herman Ottó leírása szerint így készítették Nagydobronyban a 
múlt század vége felé: „Három vastag, felül villás czölöp, négy dorong s egy- 
néhány husáng kell mindössze; no meg egy kis giz-gaz is... A czölöpöket oda 
szállítják a vész kellő pontjára s háromszögbe leverik; azután keresztbe teszik 
a lábvetőt, a husángból készül az ülőke, melyre rájön a giz-gaz, hogy puha le- 
gyen s készen van a kullogó.”85 Amikor Herman Ottó rajzát Tagán Galindzsán 
1943-ban a dobronyi halászoknak megmutatta, S. Hidi Ferenc kijelentette, 
hogy erről a kullogóról egy 15–20 kilós harcsa behúzná a halászt a vízbe, mert 
annak lábvetője az ülés alatt van.86 A negyvenes években már négy cölöpre építet- 
ték a kullogót. A hátsó, az ülés cölöppárja magasabb volt, mint a lábvetőé. Ilyen 
elrendezés mellett nagyobb ellenállást tudott kifejteni lábával a halász. 


A hajtóhalászat eszközei közül a faluban a bokorháló terjedt el legjobban. 
Ennek is estápja volt, s az estáp végeire feszítették fel a háló inát. Bokorhálós 
halászathoz három ember kellett. Egyikük egy ladikból tartotta a hálót, keltő 
pedig két másik ladikban ülve zavarta a bokrok, fák gyökerei alá bújt halakat, 
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39. kép. Halászat teszivel, kullogóról. 1943. 


s terelték a háló felé, mely zsákszerűen helyezkedett el a víz alatt; farába egy 
követ kötöttek, hogy állandóan a fenéken tartsa. A zsákmány kiemelését egy- 
egy zavarás után közösen végezték. 


A kaparóhálónak több változatát használták; ezek alig tértek el a merítőhá- 
lók ismertetett típusaitól, sőt magát a szerencsehálót is használták kaparóhá- 
lóként. Ezt mindig a partról dobták a vízbe, majd rúdjánál fogva húzták a part 
felé, s az gereblyeként végigkaparta a folyó fenekét. Áradáskor, zavaros víz- 
ben volt eredményes az alkalmazása. 


A tapogató mintegy 80 cm hosszú egyenes fűzfavesszőkből készült, me- 
lyek felül fakeretbe illeszkedtek. Sekély állóvízben járva a halász hol felemel- 
te, hol lebontotta vele a vizet, s a fenékre nyomta. A benne rekedő halat kézzel 
szedte ki. De ladikból is lehetett „tapogatni”. A halász dobbantott egyet a ladik- 
ban, attól a halak megriadtak, s rájuk lehetett borítani a tapogatót. Az egyik dob- 
ronyi ember erről a halászati módról kapta a Dobbantó Kovács nevet. 


Voltak, akiknek tapogató sem kellett, puszta kézzel fogták meg a halat a 
Latorca-part víz alatti üregeiben. 


Nemcsak napjainkban népszerű a horgászás, már dédapáink is ismerték a 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


112 
 


 


 
40. kép. Halász a kullogón. (Herman Ottó rajza, 1885.) 
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41. kép. Vesszőből készített tapogató. 1943. 


különféle hargokat. A fenekest például éjszakára tették le a víz alá, csalétek- 
nek apró halakat és csíkokat akasztottak rá, a zsinór végét pedig egy cövekhez 
kötötték. A horog mérete elérte az 5–10 centimétert, attól függően, harcsát 
vagy kisebb halat akartak-e fogni. A pörgettyűs horgot férgelés után egysze- 
rűen leeresztették a víz fenekére, majd bizonyos idő elteltével egy külön erre a 
célra készített horoggal megkeresték és kiemelték. 


Télen véket vágtak a befagyott folyón, patakon, s az őröshálót leengedték a 
víz alá. (Az őrősháló szerkezetileg ugyanolyan volt, mint a szerencseháló, de 
a háló fölött és az estápok négy vége között egy nagy szemű keskeny kereszt- 
háló volt kifeszítve függőleges síkban, melynek közepéhez, a kereszteződés- 
nél egy vékony madzagot, pedzőt erősítettek. A pedző másik végét a halász az 
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42. kép. A téli halászat kellékei. (Herman Ottó rajza, 1885.) 


ujjára tekerte, ettől megfeszült az őr,  s ha a hal hozzáért, azt a madzag rezdü- 
lése jelezte.) 


Herman Ottó leírása szerint így zajlott le a téli halászat Nagydobronyban: 
„A vészek halásza... ekkor kiköltözködik sokadmagával a jég hátára, 


nagy, négyszögletes lékeket vág, a melyeken az örvösháló befér; egy kis szal- 
mát dob a lék szélére s erre lekuczorogva lesi a jó szerencsét. 


Igaz, még a fagyok beállta előtt felállította a vejszéjét is..., hogy meg- 
készítse a barangoló halnak a csöbörből a vederbe való jutását, t.i. hogy a 
hálót kikerülve, belé kerüljön a vejsze fejébe, honnan a »szácsira« bizto- 
san kiszedi. 


El vannak ők a legkeményebb fagyok idején a vészek táján... Tüzet élesz- 
tenek s rátelepednek egy kis szénára; nyársra húzzák a dévérkeszeget, a jázha- 
lat, sütögetik; közbe füstöl a makra; nagy gyéren járja a szó is hogy hát ki 
merre van, meg mikor is volt az a nagy szerencse, aztán hogy Bibliás Molnár 
János uram már felhagyott a halászattal; de újságot tart s a falu legokosabb 
embere.”87 
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5. Megélhetési viszonyok az 1944–45-ös 
rendszerváltás után 


A negyvenes évek közepén, a háborút követően teljesen új és szokatlan kö- 
rülmények közé került a falu lakossága. A férfiakat lágerekbe hurcolták, a 
munka neheze az asszonyokra, idős emberekre hárult. Hozzá kellett szokni az 
orosz beszédhez, mert hivatalos helyen mindenütt azt hallották. Más volt ez, 
mint a csehek alatt megtapasztalt helyzet. Akkor a hatalomváltozást a falu 
alig érzékelte, mindenki megtarthatta, amije volt, folytathatta addigi életét. 
Most azonban az életmód is kezdett gyökeresen megváltozni. Az emberektől 
az új hatalom elvette a földet, a jószágot; megszűnt a magántulajdon. Nem 
maradt más választásuk, mint belépni a kolhozba. Ám abból, amit ott keres- 
tek, nem lehetett megélni. Egyetlen esélyüket a fennmaradásra a házak mellett 
meghagyott – a jobbágyrendszer idejéből ismert fundushoz hasonló, de annál 
is kevesebb – föld intenzív kihasználása jelentette. 


A h á z t á j i  parcellák nagysága abban az időben 0,3–0,5 hektárt tett ki. 
Ennek közel felét az udvar és a ház helye foglalta el, s a fennmaradó terület 
megművelésével kellett ellátni a családot egész évi élelemmel, a jószágot ta- 
karmánnyal, és még a piacra is vinni valamit, hogy az ott kapott pénzen ipari 
termékeket, sót, cukrot, ruhát vásárolhassanak. Mintegy 10 éves szünet után, a 
rendszeres buszközlekedés megindulása után kapott igazán erőre a piacozás, 
és vált mind a mai napig meghatározó jövedelemforrásává a nagydobronyi 
embereknek. A néhány árnyira összezsugorodott kertekben szinte mindent 
termeltek, amit a régi parasztgazdaságokban vetettek (a kalászosok és a lóhe- 
re kivételével). Az állatállomány természetesen töredékére apadt, de azért a 
szűkös körülmények ellenére is megtalálták a módját, hogy egy tehenet, egy- 
két disznót, 20–30 baromfit tartsanak. Így a zöldségfélék, a burgonya, a cirok- 
seprű mellett tejet és tojást is vittek a környező városok piacára. 


A kolhozrendszer különösen az első évtizedben keserítette meg a falusi 
ember életét. Lehetetlen volt megszokni, hogy a paraszt ne részesedjen abból 
a termésből, amelyért egész évben verejtékes munkával dolgozott. Igazság- 
érzete azt diktálta, hogy joga van esténként hazavinni egy táska almát vagy 
egy veder krumplit. A vezetőség persze ezt lopásnak minősítette, és szigorúan 
büntette. Az ötvenes években például még a tallózásért is börtönt kaphatott az 
ember, pedig csak azokat a kalászokat szedte össze, amelyek az aratás után a 
tarlón maradtak. Ekkortájt keletkezett az ismert szólás: „A kolhozvagyon drá- 
ga kincs, de aki nem lop, annak nincs.” 
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A háztáji jószágtartáshoz is minimális segítséget nyújtott a kolhoz. Egy ke- 
vés legelőt adott ugyan a falusi csordának, ám ide csak az a gazda hajthatta ki 
tehenét, aki teljesítette a kötelező tejbeszolgáltatást. Hogy enyhítsen a legelő- 
hiányon, az erdőhivatal is kijelölt egy-egy részleget legeltetésre. Az erdei 
csorda a hatvanas években 25–30 tehénből állt. Kaszálót csak az kaphatott, 
aki a kolhozban dolgozott és „megérdemelte”. A kicövekelt parcellákat 
nyílhúzással osztották szét, és nyilasnak mondták. Vetett fűből, lóheréből a 
betakarított termés 10–15 százalékát vihette haza a gazda, az árokpartokon, 
töltéseken, laposakon gyűjtött értéktelenebb szénának és sásnak pedig – meg- 
állapodástól függően – negyedét, harmadát vagy felét. 


Külön említést érdemel az ötvenes és hatvanas évek egyik fontos megélhe- 
tési forrása: a  j é g v á g á s .  Öt-tíz évvel a háború után kezdett jelentőssé vál- 
ni, amikor a vasúti szállításokhoz és a városi élelmiszeriparban mind több jég- 
re volt szükség. Az élelmes nagydobronyiak mindjárt leszerződtek, a férfiak 
brigádokat alakítottak, s mentek a Csap környéki tavakra, kubikokra, az Ung- 
ra – mindenhova, ahol legalább 15–30 cm vastag jeget találtak, és nem esett 
túl messzire az átvevőhelytől. 


Jeget vágni csak száraz hidegben lehetett, amikor csikorgott a hó az ember 
talpa alatt. Ilyenkor is szabadautón (nyitott teherautón) utaztak a jégvágók, jól 
fel kellett tehát öltözniük. Csap környékéről mindennap hazajártak, Ungváron 
viszont szállást béreltek, és csak a hét végére utaztak haza, ha közben nem lá- 
gyult meg az idő. 


A brigád tagjai egymás közt elosztották a szerepeket. Voltak kazlazók, tö- 
rök, huzók, darabolók, pakolók. Először kiszemelték a jégvágásra alkalmas 
folyószakaszt vagy tavat, aztán véket vágtak, és stánglival igyekeztek meg- 
roppantam egy-egy jókora táblát Amikor megrepedt a jég, addig denceltek 
rajta, míg le nem vált a tábla. Ezt csáklyával kihúzták a vízből, és akkora dara 
bokra törték, hogy egy markos férfi el bírja cipelni. A jeget teherautóra rakták, 
és a felhasználás, illetve a tárolás helyén kazlat építettek belőle, melyet fű- 
részporral fedtek le. 


Szerették ezt a munkát a férfiak, mert télen amúgy se nagyon volt komo- 
lyabb elfoglaltságuk, és néhány hét alatt több pénzt kerestek vele, mint a kol- 
hozban tavasztól őszig. A hatvanas évek elején két-háromszáz embernek je- 
lentett évről évre visszatérő jövedelemforrást a jégvágás. 


Mivel a faluban jelentős munkaerő-fölösleg halmozódott fel, a hatvanas 
évektől a tavaszi-őszi időszakban is felerősödött az ideiglenes e l v á n d o r -  
l á s  és az i n g á z á s .  Akárcsak a háború előtt a hónaposok, tízen-húszan 
összeálltak, és az első ember vezetésével Ukrajnában, Belorussziában, Orosz- 
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országban, Kazahsztánban vállaltak idénymunkát. Répát kapáltak, szénát 
kazlaztak, arattak, építőmunkákat végeztek. Néhány hét vagy hónap alatt tel- 
jesítették, amit a szerződésben vállaltak, és hozták haza a sok búzát, naprafor- 
gót cukrot stb. A kolhozban kapott keresettel legfeljebb a tehenészek és a 
gépkezelők lehettek megelégedve, így a gyalogmunkások könnyen megváltak 
a közöstől. Beálltak csövelőnek a faluba telepített meliorációs építővállalat- 
hoz, ahol sokkal jobban fizettek. Persze ez a korábbi életforma feladásával 
járt. A vállalat Kárpátalja távolabbi vidékein is végzett alagcsövezést hídépí- 
tést stb., alkalmazottai gyakorlatilag ingázókká váltak. Teherautó, később au- 
tóbusz vitte-hozta őket reggel és este, sőt az is előfordult, hogy néhány napig 
nem tértek haza a messzebbre eső helyekről. 


Az igazi ingázók azonban nem ők voltak, hanem akik az ungvári építővál- 
lalatoknál, üzemekben helyezkedtek el. A hetvenes években tucatnyi autóbusz 
szállította mindennap az olcsó munkaerőt a területi központ építkezéseire. 


Az eljárók – noha gondolkodásmódjukra, életfelfogásukra kétségkívül ha- 
tott a városban végzett munka – egy percig sem lettek hűtlenek a háztájihoz. 
Otthon a család többi tagjával együtt tehenet tartottak, borjút neveltek, kaszál- 
tak, kapáltak, művelték a kertet. Az ötvenes évektől kezdve mind a mai napig 
az újkolompír termesztése határozza meg a háztáji földek, a kert kihasználá- 
sát. Ez a növény kora tavasszal az egész művelés alá eső területet elfoglalja. A 
kertet a kolhoztól bérelt fogatokkal a hóolvadást követően mielőbb igyekez- 
nek felszántani. A megtrágyázott földbe rendszerint március közepén vetik el 
a gumókat. Vetőnek az apróbb burgonyát válogatják ki és teszik félre a legjob- 
ban termő bokrokból. Télen át régebben veremben tárolták, ma már minden- 
kinek van pincéje, abban telel át a szaporítóanyag. Február elején felszedik, 
megcsírázzák a burgonyát, s ládákba rakva bent a szobában vagy a kisházban 
meleg, világos helyen csíráztatják. A csúsztatáshoz körülbelül egy hónapra 
van szükség. Ha késik a tavasz, a vetőmogot kiviszik a szobából fűtetlen hely- 
re, hogy ne nőjön tovább a csíra. 


A hetvenes évekig a legelterjedtebb fajták a Rózsa, a Baba, a Sárga és az 
Ella voltak, akkor azonban évről évre valamilyen fertőzés lépett fel, elrothad- 
tak a szaporításra szánt gumók. Teljes fajtacserére volt szükség, s mindenki 
ott szerezte be a vetnivalót, ahol tudta: más falvakban, kolhozokban, Magyar- 
országon. A most termesztett fajtáknak már csak kis része Rózsa, többségük- 
nek a valódi nevét sem tudják, alkalmi névvel különböztetik meg őket egy- 
mástól. 


Vetís előtt a felszántott földet lóval vontatott árkológéppel kiárkolják. Ré- 
gebben ezt a műveletet is kapával végezték, így a segíteni összegyűlt szom- 
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43. kép. Burgonyavetés a háztájiban. 1968. 


szédok-rokonok három csoportra szakadtak. A legerősebbek árkoltak, azaz 
szorosan egymás mellé fészkeket vágtak kapával, az asszonyok és lányok a 
csírás gumókat óvatosan a fészekbe rakták, a húzók pedig kapával földet 
húztak rájuk. Egy kis dombját is kellett rakni, nehogy a krumpli „meghallja a 
harangszót”, mert ha nem volt jól betakarva, a lehűlés kárt tehetett benne. 
Sokszor előfordult ugyanis, hogy az elvetett kertet március végén még bever- 
te a hó. 


A burgonyasorok közeit sem hagyják üresen: kukoricát, cirkot, répát, ba- 
bot, petrezselymet stb. vetnek ide. Újabban vetés után a sorokat azonnal leta- 
karják fóliával, ez meggyorsítja a kelést, később pedig a tavaszi fagyoktól vé- 
di a növényt. Amikor a szár már magasra nő, a fóliát leveszik róla vagy lécek, 
rudak segítségével tetőszerűen megemelik 30–40 centiméterre. Van, aki az 
egész kertjét fóliaházzá alakította át. Az ilyen gazda a burgonyát egészen a 
betakarításig fólia alatt neveli. 


Amikor a szár magassága eléri az 5–10 centimétert, kezdődhet az első ka- 
pálás, 15–25 centiméteres szármagasságnál pedig megtőtögetik, földet raknak 
a töve mellé. Ez többnyire április végére és május első felére esik. Május má- 
sodik felében pedig már mennek megherélni a bokrokat: ellenőrizni, milyen 
nagyok a gumók, lehet-e már vájni. A dió és tyúktojás nagyságú újkrumplit 
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44. kép. Seprűkötés 


már viszik a piacra. Az ötvenes-hatvanas években busszal és teherautókkal 
szállították Ungvárra, Munkácsra, Beregszászba, később Lembergbe is. A 
hetvenes évektől az emberek vonattal utaztak a terület határán túlra, mostaná- 
ban pedig egyre inkább személygépkocsik fuvarozzák a zsákokat és az embe- 
reket, az említett városokon kívül még Nagyszőlősre, Husztra, Técsőre. 


A korai burgonyától a kert júniusban és július első felében nagyrészt fel- 
szabadul, ügyes gazdálkodással tehát még egy termést lehet betakarítani. A 
második növény évtizedeken át a c i r o k  volt, amit a krumplisorok közé ve- 
tettek. Eleinte a burgonyaszár elvette tőle a napfényt, de mikor már egyedül 
maradt, gyors növekedésnek indult. Megkapálták, megkálisózták, így októ- 
berre-novemberre beérett. Akkor sarlóval tőben levágták, a felső részét 80- 
100 cm hosszan elkülönítették a szártól, kifésülték belőle a magot, és feltették 
a padra száradni. Mostanában sok helyen már nem a krumpli közé vetik a cir- 
kot, hanem addig várnak a vetéssel, míg a föld felszabadul. Betakarítás után 
pedig a magot villanymotorral hajtott cirokpucolón távolítják el. 


A seprűkötés ideje a téli hónapokra esik. A gazda előre beszerzi a szüksé- 
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ges anyagokat: a gömbölyű seprűnyelet, az ötvenes szöget, a drótot, ebből 10- 
20 méteres darabokat 40–50 cm hosszú seprűnyélre teker fel; előkészít egy 
kisszéket, egy fatönköt, maga mellé teszi a kalapácsot és a kést A cirkot átvá- 
logatja és beáztatja. Az apróbb, vékonyabb szálakból lesz a béli, a fejlettebbekből 
a burító. Áztatni pedig azért kell, hogy a cirok ne törjön, ne vágja a drót. 


A seprűnyél végétől egy-két centiméterre beütnek egy szöget, erre ráteke- 
rik a drót végét, majd a szög két oldalára a dróttal odafogatnak egy-egy marék 
cirkot. Ekkor a dróttól 2–3 centire egyenesen elmetszik. Kész a seprű béli, kö- 
vetkezik a burítás. Vagyis a burótóval körül befedik a bélit, a drótot a béli al- 
jától valamivel lejjebb rátekerik kétszer-háromszor, a nyelbe ütnek még egy 
szöget, a drótot rátekerik, majd – a szöget teljesen beverve – eltörik. 


Ennyiből áll a csavarás, amit kizárólag férfiak végeznek. Aztán a megcsa- 
vart seprűt átadják az asszonyoknak. Ők bevállazik, ráteszik a madzagból ké- 
szült kantárt, hogy összefogja, ne terüljön nagyon szét; megszorítják a sotu- 
val, és három sorban levarrják. 


A levarrott seprű végét a gazda baltával egyenesre vágja, majd ötös cso- 
mókba köti, előkészíti a szállításhoz. A piacra szánt seprűt sárga súrolóporral 
festeni is szokták, hogy jobban mutasson. 


A fűszerpaprika, p i r o s p a p r i k a  a cirkot a hetvenes-nyolcvanas évek- 
ben a másodikról a harmadik helyre szorította vissza a termőterület nagyságát 
és a belőle származó jövedelmet tekintve. 


A paprikatermesztés a palántaneveléssel kezdődik. A magot nagyobb tá- 
lakba, lavórokba, esetleg melegágyakba vetik el a tél második felében, aztán 
márciusban fóliaházba pikírozik át. A kiültetés ideje május végén jön el, ami- 
kor a korai burgonya után megürül a föld. Kapálják, töltögetik ezt a növényt 
is, és a nyár folyamán rendszeresen öntözik, ha nem esik eső. Erre a célra min- 
den kertben pompakutat ütnek le, mellé elektromos szivattyút szerelnek, és 
gumicsövet vezetnek egészen a kert legtávolabbi sarkáig. 


Augusztus végén kezd érni, pirosodni a paprika, ekkor kezdik szedni. Zsá- 
kokba rakják, hogy teljesen megpirosodjon, aztán felfizík. A fizís augusztustól 
egész októberig, pontosabban az első fagyokig tart. A fizírek hossza 1,5–2 
méter. Ezeket száradni kiakasztják az eresz alá a napra, később pedig beteszik 
a szárítóba, amelyet olajkályhával fűtenek. A szárító legtöbb helyen a kamra, 
illetve annak egy elkerített része, de vannak akik külön erre a célra alakítanak 
ki egy kisebb helyiséget a házban vagy a gazdasági épületekben. Akinek ke- 
vés paprikája van, az nem használ szárítót, hanem a kemencében szárítja meg 
a füzéreket. Amikor már zörög a paprika, összetörik, és elviszik megőrni. Míg 
el nem adják, műanyag zsákokban tárolják. 
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45. kép. Paprikafűzés az udvaron. 1989. 
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IV. A porta, a ház 


A múlt századból ránk maradt térképek azt mutatják, hogy a falu az 1800- 
as évek második felében gyakorlatilag még egyutcás település volt. Az Alvég 
és a Felvég két sor háza egymással szemben, a Tó két partján helyezkedett el. 
A századfordulóhoz közeledve azonban megindult a terjeszkedés Csongor 
(akkor még Csomonya) és Kisdobrony irányában is. Mivel a föld drága volt, 
az új családok nehezen jutottak telekhelyhez, így egy-egy portára több lakó- 
házat építettek. 


Jellegzetes nadrágszíjtelkek voltak ezek, udvaronként 3–4 házzal, s egy- 
egy házban akár 2–3 család is lakhatott. Eredetileg az egy udvarban élők 
rokonok voltak, azonos családnevet viseltek. Ám idővel idegeneket is befo- 
gadtak vagy vő jött a házhoz, így századunk húszas-harmincas éveiben már 
meglehetősen nagy volt a keveredés. 


A portán a lakóépületek sorban követték egymást. Rendszerint csak az 
egyik telekhatár felőli oldalon, mert ha szembe építik a házakat, akkor nem 
maradt volna udvar, nem tudtak volna felhajtani a szekérrel. A k e r í t é s  
nem volt általános akkoriban, többnyire csak az utcafront mentén kerítettek. 
Amikor a két világháború között már hosszában is kezdték elkeríteni a telke- 
ket, úgy alakult ki a szokás, hogy mindenki a kéménye felőli oldalon kerített. 
De hogy mivel, az mindig a szükséghez és a lehetőséghez mérten változott. A 
legmutatósabb kerítés természetesen az utcára nézett. Az lehetett palánk vagy 
stafét kerítés. Szulákokat állítottak le, azokhoz vízszintesen deszkákat szögez- 
tek (amikor palánk készült), illetve két sor riglit, aztán pedig léceket (staféto- 
kat). A szegényebbeknek azonban csak ticsos kerítésre futotta: három sor rig- 
lit helyeztek el a szulákokon, és azokat függőlegesen sűrűn befonták 1,5–2 
méteres husángokkal. Bent, az udvarban, a söviny is megfelelt. Karókat vertek 
le, és közéjük vízszintesen vesszőt fűztek. Átmeneti megoldásnak használták 
a napraforgószárból készült kerítést. Ősszel felállították, tavasszal eltüzelték. 
Századunk közepe táján a stafét kerítésből volt a legtöbb, a hatvanas évektől 
pedig a kű-, a drót- és a vaskerítís terjedt el. 


A házak mellett a telek nélkülözhetetlen tartozékai voltak az állattartást és 
a termények, takarmányok raktározását szolgáló g a z d a s á g i  é p ü l e t e k .  
Ezek az udvar hátsó részén helyezkedtek el. Közvetlenül a házak után követ- 
keztek az ólak, amelyekben a lovakat csikókat, teheneket, borjakat, tinókat, 
ökröket tartották. Aki tehetősebb volt, az a lovaknak külön ólat épített. Az ól 
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46. kép. Közös porta, három lakóházzal. Az utca felöl palánkkerítés, 


előtte lóka. 1943. 


középső része volt a szíjnásól, ahová a padról ledobták a szénát etetés előtt. Itt 
állt a szacskavágó is, itt készítették el a szacskát az etetéshez. Az épület fából 
készült vagy ugyanolyan anyagból, mint a lakóház. Szalmával, később már 
cseréppel fedték. Közvetlenül mellette volt a ganajrokás, kissé távolabb kap- 
tak helyet a vermek, melyekben télen a répát és a burgonyát tárolták. A széna 
egy része az ólpadon, másik része aborában, boglyában vagy kazalban állt. 
(Az abora egy 4 oszlopon álló tető volt tulajdonképpen, melynek magasságát 
változtatni lehetett. Fedőanyagul szalma, később cserép szolgált) A disznóó- 
lak a porta túloldalán helyezkedtek el. Fából épültek. Két vagy három kec volt 
bennük, a hozzá tartozó karámokkal. A tyúkólat deszkából eszkábálták össze. 


A régebbi időkben a jómódú gazdák portáján csűr állt. Mégpedig az utcá- 
val párhuzamosan, a házakra merőlegesen, mintegy lezárva hátul az udvart. 
Közepén volt az átjáró, erre többnyire kaput szereltek. Magasságát úgy mére- 
tezték, hogy egy jól megrakott szekér beállhasson a fedél alá. Benne szénát, 
töreket, egyéb takarmányt őriztek. Építőanyaga a fa volt, tetejét szalmával 
fedték. Nyáron a család férfitagjai szívesen aludtak benne. 
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47. kép. Régi szalmatetős ól. 1939. 


Cseh időkben a nagygazdák már tengerikast is építettek a csöves kukorica 
tárolására, aki pedig dohánytermesztéssel foglalkozott, annak pajtái voltak. 
Meglátszott, ki mennyire becsüli meg a szekerét és a szerszámait, mert az sze- 
kerszinben tartotta őket. A vetőgépet a félereszbe állították, vagy szalmával 
takarták le, hogy ne verje be a hó. 


A favágató a ház bejáratával szemben volt található, hogy ne kelljen mesz- 
szire menni a tűzrevalóért. Külön fásszín kevés udvarban állt, inkább a tornác- 
ra rakták be a feldarabolt fát, hogy száraz helyen legyen. 


Kutat ugyancsak a ház közelében ástak, sokszor a mezsdéhez közel, és a 
szomszéddal közösen használták. Régen az utcán is volt közös kút. Leginkább 
a gémes kút terjedt el a faluban. Ennek részei: kutágos, gém, kutostor, veder. 
Faváló is tartozott hozzá, abból itatták az állatokat. A harmincas években még 
ismert volt a debenkút, mely úgy készült, hogy egy hatalmas – 100–120 cm át- 
mérőjű – tölgyfának kivájták a belsejét, és azt állították be a kiásott üregbe. A 
negyvenes évektől azonban már kizárólag betongyűrűket raktak le. 


A budit az ólnak a kert felé eső végébe helyezték. Kiépített árnyékszéket 
csak a harmincas évektől kezdve találunk. Azelőtt az ólban, a ganajrakáson 
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48. kép. Új ól fedése szalmával. A háttérben abora. 1939. 


végezték el félre való dolgukat az emberek, vagy gödröt ástak, azt tengerigó- 
réval, naparaforgószárral körülállították, esetleg még két karót is levertek a 
„kényelem kedvéért”. 


A ház és az utca közötti k i s k e r t b e n  virágok díszlettek, legtöbb helyen 
csűsibolya, karakac, nárcis, tulipány, cifrasás, krisztusszív, harangláb, bazsa- 
rózsa, ibolya, gyöngyvirág, orgona, jázmin, menyasszonykoszoró, géorgona, 
mályva, rozmaring. 


Az utóbbi két évtizedet leszámítva a századforduló óta az uralkodó é p í t ő -  
a n y a g  a fa és a föld volt. Követ csak a vályogházak fundamentomához 
kezdtek használni a két világháború között csekély, aztán egyre nagyobb mér- 
tékben. Téglafalat inkább az ólak esetében raknak („hogy ne járja el a 
pocok”), a házaknál még ma sem mondtak le a vályogról, persze téglával vál- 
togatva a sorokat. Az ötvenes évek végén jött divatba a kisház. Ennek magya- 
rázata egyrészt az új típusú tízszer tizes kockaházak elterjedésében keresendő, 
melyből eltűnt a pitvar, ahol a disznók moslékját készítették el és más munka- 
folyamatokat végezhettek el (tengerifejtés, paprikafűzés, seprűkötés stb.), 
másrészt abban, hogy így tavasztól télig jobban elkülönülhettek egymástól a 
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49. kép. Régi csűr. 1939. 


nagycsaládon belül az öregek és a fiatalok. Az előbbiek a kisházban, az utób- 
biak a nagyházban rendezkedtek be erre az időszakra. 


De térjünk vissza a századfordulóra, amikor még vályog- és ticsos házakat 
építettek a falubeliek. Az utóbbiak alapjául a tögyfatalp szolgált. A fal elké- 
szítéséhez a talpba ágosokat illesztettek, azokhoz vízszintesen rigliket erősí- 
tettek, a közepét befonták ticcsal, akárcsak a kerítés esetében, majd mindkét 
oldalról vastagon betapasztották sárral. 


Készítettek vert falakat is. Ebben az esetben a tics két oldalról borította be a 
rigliket (tehát nem fűzték közéjük), a közepét pedig megtömték kemény sár- 
ral, aztán jól ledöngölték. 


A vályogfal inkább csak az első világháború után kezdett tömegesen elter- 
jedni. Ez alá már földbe süllyesztett kőfundamentumot raktak, melynek föld 
feletti magassága eleinte nem haladta meg a 20–30 centimétert. Az alap aztán 
az emberek jólétével együtt emelkedett, mígnem a nyolcvanas években elérte 
a csúcsot, a másfél-két métert. A falmagasság is ugyanígy nőtt 2–2,5 méterről 
a mai többszintes házakéig. A falakra aztán a gerenda került, azt pedig felül- 
ről ledeszkázták, és sárral letapasztották. Plafont a szobákban csak a hatvanas 
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50. kép. Debenkút. 1939. 


évek óta készítenek. Az idősebb emberek emlékeznek még a mestergerendás 
házakra is, de az ilyen épületeket még a század első felében lebontották. 


A tetőt tartó szarufák végei a koszorúgerendán, vagy később a fal tetején 
végigfutó sárgerendán nyugodtak. A szarufa ágait találkozási pontjuktól nem 
messze a kakasülő fogta össze. Ezután kívülről belécezték a tetőszerkezetet, 
és következhetett a fedés. Fedőanyagnak korábban kizárólag szalmát használ- 
tak. Ezt odalent jól összerázták, villával felrakták a tetőre, betaposták a lécek 
közé. Idővel por ülepedett rá, alulról a felszálló füst és korom járta át, mindezt 
az esővíz megkötötte, így szilárd, jól szigetelő réteg alakult ki. Ha a gabonát 
kézzel, óvatosan csépelték ki, akkor szalmájából zsúpfedelet készíthettek. Kis 
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51. kép. Gémes debenkút válóval. 1943. 


csomókba rendezve a tetőlécre sorban, kalásszal fölfelé teregették és kötözték 
rá. Később már fazsindelyt is használtak, de nem terjedt el igazán, mert drága 
volt, és akinek akadt rá pénze, az inkább a cserepet és a palát részesítette 
előnyben. A bádogtető ugyancsak ritkaságnak számított. A tető két végét be- 
deszkázták, tűzfalat ritkán építettek. 


A múlt században (és részben a századelőn) épült házak még szabadkémé- 
nyesek voltak, s a szobák földjét nem borította deszkapadló. A földet lúganaj- 
jal kevert sárral tapasztották meg az ünnepekre. A págyimentom később kez- 
dett teret hódítani. Általánossá vált a faoszlopos tornác is a házak udvari és 
utcai oldalán. 


A ház nagysága és a benne lévő szobák száma a gazda vagyoni helyzetét 
tükrözte. A legszegényebbeknek mindössze egy szobájuk volt. Aki egy fokkal 
feljebb állt a társadalmi ranglétrán, az már pitvarról is gondoskodott. A kö- 
zépréteg házában a szobák így helyezkedtek el: az utca felől volt az elsőház 
(elsővígi), vagyis a tisztaszoba, középen a pitvar, hátul pedig a kamora vagy a 
hátrulsóház (hátrulsóvígi). Ahol két család lakott együtt, ott kétvígű házat 
építettek, középen elhelyezkedő két pitvarral (tehát két bejárattal) és elölhátul 
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52. kép. Tölgyfatalpas, vert fallal épített, szabadkéményes, fazsindelyes ház. 


1943. 


egy-egy szobával. Ablakok az utcára és az udvarra néztek. A tornácon volt a 
padfeljáró (garádiccsal vagy erős, tölgyfából készült láptóval), s ugyanitt ka- 
pott helyet a szuszík, amiben a kenyérnekvalót tárolták. Ez valójában egy ha- 
talmas láda volt, lecsukható fedéllel. Állandó helye lehetett még a kamarában 
is, együtt a hombárral. A hombár szintén a gabonafélék tárolására szolgált. 
Deszkából volt összeállítva, oszlopait a gerendához szögezték, így nem lehe- 
tett elmozdítani. Fedele sem volt. A kamorában állt még a lisztesláda, a 
szennyes ruha számára pedig egy vízszintes rúd csüngött le a gerendáról. 


Legtöbbet a pitvarban tartózkodtak a család tagjai. Régen itt volt a kemen- 
ce, amivel fűtöttek s amiben a kenyeret sütötték, de ez később kikerült az ud- 
varra vagy a ház végéhez toldott kemenceházba. Helyére a pór került, amit 
raktak vályogból is, téglából is, aztán meg már üzletben vásárolták. A bejárati 
ajtónál állt a vederszék vagy vedertőke az ivóvízzel és ivóedényül használt 
bádoggal. Fölötte volt a vakablak (vaklyuk, subló), amely a fal ajtóval zárható 
szekrényszerű bemélyedéseként a sütés-főzés alapanyagainak tárolására szol- 
gált. Benne tartották a tejet, az olajat, az ecetet, a paprikát, a zsírt, a szalonnát, 
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53. kép. Tornácos, szabadkéményes ház, amelynek egyik szobáját elvitte a testvér. 


A pitvarban a szabadkémény alatt kemence és pór van. 1943. 


amit épp használtak, hogy kéz alatt legyen. A pór mellett ugyancsak a falban 
alakították ki a szapúlólyukat. Ezt is ajtó zárta el. Nyílása a kéményhez csatla- 
kozott. Háromlábon állt benne az üst, amelyben a lúgot főzték. Az edények a 
talázsin álltak, a files tálakat, a laskaszűrőt stb. a falba vert szögekre akasztot- 
ták, akárcsak a sótartót és a kanáltartót. 


A pitvar bútorzatához tartozott még az asztal vagy asztalszék, néhány kar- 
szék és kisszék, illetve deszkahulladékból készített sámedli, a dikó, a karoslá- 
da vagy karoslóka. A dikó házilag összeeszkábált ágy volt, szalmával kibélel- 
ve. Napközben üldögéltek rajta, éjszaka az öregek vagy a gyermekek 
fekvőhelyéül szolgált. Ahol sok volt a gyermek, alatta még egy alacsonyabb 
dikót tartottak, hogy a legkisebbeknek is legyen min aludni. A karosláda az 
öregeké volt, mert a fiatalasszonyét – az újabbat, a díszesebbet – a szobában 
helyezték el. A falat falvédők, festett tányérok díszítették. 


Az elsöház funkciója családonként és időnként változott. Ahol sokan éltek 
együtt, ott ebbe is jutott lakó, máshol ide legfeljebb a fiatal házasok költöztek 
be. Többnyire nem fűtötték, de szükség esetén pléhből csináltattak ide egy 
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54. kép. 1900-ban épített ház. Eredetileg pitvarból, első és hátsó szobából állt, 


de átalakították, hogy három család lakhasson benne. 1943. 


dobkályhát vagy vásároltak vaskályhát. A bútorok hagyományos elhelyezése 
a következő volt. A szoba közepén állt az asztal négy karszékkel. Az utcára 
néző két ablak között a komót, amiben a ruhaneműt tartották, fölötte tükör. 
(Később divatba jött a tükrös komót, illetve az almáriom.) A falak mentén a 
láda (karosláda, tulipányos láda), a sifony (tükrössifony), az asztal két olda- 
lán a két ágy, nagyra vetve dunnákkal-párnákkal. 


Rendeltetését tekintve a hátrulsóház átmenetet képezett az elsőház és a pit- 
var között. Aludtak benne, egész télen fűtötték, tehát lakószoba volt, de tenge- 
rifejtésre, szövésre, egyéb munkákra is igénybe vették. Ahol volt hátrulsóház, 
a pitvar ott egyre inkább konyhává alakult át. Hagyományos bútorzatról eb- 
ben az esetben nem beszélhetünk, az került bele, ami éppen akadt. 


A parasztház legrégibb világítóeszköze az olajmécses volt. Ki-ki maga ké- 
szítette kanócból és napraforgóolajból. Századunk elején szorította ki a petró- 
lámpa. Gyertyát keveset használtak, legfeljebb csak átmeneti megoldásként, 
vagy például ha este ki kellett menni az ólba, fel kellett menni a padlásra. A 
húszas évek végétől kezdve a házakba bevezették a villanyáramot, s a petró- 
lámpát csak áramszünet esetére tartalékolták. 
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V. A család, a rokonság. 
Közösségi kapcsolatok 


Nagydobronyt emberemlékezet óta zárt településként tartja számon a nép- 
hagyomány, a falu nem szívesen fogadta be az idegent. A családnevek vizsgá- 
lata is azt mutatja, hogy a népesség törzse évszázadokon keresztül alig válto- 
zott, s annak jelentős részét néhány régi, nagy létszámú família tette ki. Ezek 
leszármazottai lehetőleg egymás közelében építettek házat, telepedtek meg. 
Később ha szétszóródtak is, őrizték a rokonságot, az együvé tartozás tudatát, 
segítették egymást (a munkában vagy például a verekedésekkor egyaránt). Az 
ilyen családok laza közösségét nevezték a faluban hadnak. 


A hadakon belül a családok önálló gazdálkodást folytattak, melynek mére- 
tei egyrészt a vagyoni helyzettel, másrészt a családtagok számával volt össze- 
függésben. Ahol több felnőtt fiúgyermek élt egy fedél alatt, arra azt mondták, 
hogy erős család, s ha egészséget ad az Isten, könnyen boldogulnak. Egészen 
századunk közepéig a több nemzedékből álló család volt a jellemző. Bő gyer- 
mekáldás mellett 3–4 generációval számolva tizenöten-húszan is élhettek egy 
kenyéren. Az együttélés persze nem mindig volt mentes a konfliktusoktól, 
ezért ahol két-három fiútestvér lakott ugyanazon a portán, egyikük igyekezett 
új családot alapítani. E törekvés ellen hatottak azonban a gazdasági megfonto- 
lások és törvények: a földhöz nehéz volt hozzájutni, s gazdálkodni is köny- 
nyebb volt a nagycsaládban, mert jobban megoszlott a teher. 


A testvérekből, szülőkből, nagyszülőkből álló családot a gazda irányította. 
Ő volt a legtekintélyesebb, a legtapasztaltabb, a föld és a ház az ő nevén szere- 
pelt. A többi felnőtt családtaggal tanácskozva ő rendelkezett a vagyonnal, 
nála volt a pénz, megszabta, mire mennyit költsenek. Vigyázott rá, hogy ki-ki 
arányosan részesüljön a javakból. Ha például a lányának ruhát vett, gondja 
volt rá, hogy a menye is kapjon, ne származzon belőle veszekedés, sértődés, 
harag. Esténként ő adta ki a másnapi munkát. Amíg bírta erővel, maga is kint 
dolgozott a mezőn. Elöl járt a munkában. Kaszáláskor, aratáskor első kaszás 
volt. Irányított és diktálta a tempót, a fiatalabbakat nevelte, munkára tanította. 
Amikor megöregedett, inkább már csak a szervezést vállalta, vásárba járt, 
esetleg az elöljáróságon kapott tisztséget (esküdt vagy bíró lett belőle). Fo- 
kozatosan átadta a kormányt az új gazdának, rendszerint legidősebb fiának. 
Ha azonban a fiúk valamelyike új családot alapított, általában a (leg)fiatalabb 
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55. kép. Három nemzedék. 1939. 


testvér maradt a szülői portán. Ilyenkor az elköltöző a földek egy részét is 
megkapta, a rekeszt azonban az öregek megtartották maguknak. Utolsó éveik- 
ben a nyarat és az őszt itt töltötték: almát, szilvát, körtét aszaltak, szénát gyűj- 
töttek, semmit sem hagytak veszni, ami megtermett. 


A gazdasszony – a gazda felesége – urával együtt gondoskodott a család- 
ról. Legelső kötelessége a főzés és a jószág ellátása volt. Amikor a férfiak a 
mezőn dolgoztak, ebédet vitt vagy küldött utánuk, vacsorával várta a hazaté- 
rőket. A háztartásban rajta kívül még részt vevő családtagoknak (lányának, 
menyének) ő adta ki a munkát. Emellett nevelte a gyermekeket, ellátta az ágy- 
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ban fekvő, magatehetetlen öregeket. Ha kisebb volt a család és kevésbé tehe- 
tős, akkor bizony a gazdasszony is az ura mellett dolgozott a mezőn. 


A család felnőtt férfi- és nőtagjainak ugyancsak megvoltak a saját köteles- 
ségeik. Egész éven át szántottak-vetettek, kapáltak-arattak, szőttek-fontak. 
Ahol épp szükség volt rájuk, a gazda oda irányította őket. A férfiak és a nők 
szerepei többnyire elkülönültek: az emberek szántottak, kaszáltak, fát dűtöttek 
az erdőn, építkeztek; a fehércseléd meg főzött, takarított, mosott, varrt. A fel- 
nőttek a család teljes jogú tagjai voltak, bár a meny vagy a vő az első hetek- 
ben-hónapokban alárendelt helyzetbe került. 


Gyermeknevelésre tavasztól őszig a nagyszülőknek jutott legtöbb idejük. 
Ők tanították imádkozni, énekelni a család legfiatalabb tagjait, játszottak ve- 
lük, meséltek nekik. Ám mindkét korosztály a családi hierarchia peremére 
szorult. A munkától mindig fáradt ideges felnőttek sok helyen a verést, a szi- 
dalmakat tartották a fegyelmezés legcélravezetőbb eszközének. Itt az öregek 
helyzete sem volt könnyebb. Amíg még dolgozgattak, tettek-vettek a ház kö- 
rül, addig megvolt a becsületük, de ha már nem vették hasznukat, hallgathat- 
ták a szemrehányásokat. 


A családtagok közötti viszony a kölcsönös megszólításokban is kifejezésre 
jutott. A gyermek szüleit apának, apámnak, ídesapámnak, anyának, anyám- 
nak, ídesanyámnak szólította – és magázta. Akárcsak nagyszüleit déd- és ükszü- 
leit, akiknek a nagyapa, öregnagyapa, öregapa, mama, ídesmama, öregídes, 
öreganya megszólítás járt. Az apai és anyai felmenőket a családnév különböz- 
tette meg: Balog nagyapa, Bakk mama, Szanyi öregapa. Az após megszólítása 
apámuram, az anyósé anyámasszony, ha pedig más előtt említették őket, apjo- 
komot, anyjokomot mondtak. A házastársak szülei násznak és nászasszonynak, 
a nagyszülők öreg násznak és öreg nászasszonynak nevezték egymást. 


Valamelyik szülő idősebb férfitestvére ma is báttyura, annak felesége án- 
gya; a szülő idősebb asszonytestvére nényasszony, annak férje sógora, ha a 
korkülönbség elég nagy (legalább 6–10 év). 


Ide tartozik még, hogy a nagyszülők idősebb férfitestvére is báttyura volt, a 
felesége meg ángya; s a nagyszülők idősebb asszonytestvére is nényasszony 
volt, a férje meg sógora. Ráadásul sok esetben – kedveskedésképp – a fiata- 
labb testvérekre és házastársaikra szintén kiterjesztették ezt a megszólítást. A 
gyermekektől pedig szigorúan megkövetelték, hogy a rokonságban mindenki 
az illő titulust kapja. A sok ángya, sógora, báttyura, nényasszony között bi- 
zony nem volt könnyű eligazodni! Nehogy valakit megsértsenek, az ismerős 
gyermekek szóhasználatát átvéve sokszor azokat is így – továbbá öregapának, 
öreganyának, ídesnek – szólították, akikhez nem fűzte őket rokoni kapcsolat. 
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56. kép. Gazda és gazdasszony ünneplő ruhában. 1939. 


Egyébként az idősebbeknek általános megszólítása volt a báttya, nénnye: Fe- 
renc báttya, Boris nénnye. 


A régi paraszti világban csak a hasonló korú közeli rokonok vagy ismerő- 
sök tegeződtek, a többiek kendezték egymást. Még a feleség is így fordult az 
urához! Ha harmadik személyben szóltak valakiről, így említették: űkeme. 


A rokonokat negyed-ötödfokon is számon tartották, s a találkozások alkal- 
mával nem mentek el szó nélkül egymás mellett. Ha gyermek született, enni 
vittek, meglátogatták a csecsemőt és szüleit a lakodalmakba meghívták egy- 
mást, s a temetésekről sem illett távol maradni. Az öregek ma is ehhez tartják 
magukat, noha a fiatalok körében már érezhetően lazul a rokoni összetartás. 


Amit a rokonokról elmondtam, sok tekintetben vonatkoztatható a közeli-tá- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


136 
 


voli ismerősökre. A fiúk-lányok gyermekkori cimboráikkal közeli kapcsolatot 
tartottak, legtöbbször közülük kerültek ki a komák és a komasszonyok. (Meg- 
szólításuk: komám, komámasszony vagy komasszony, a szülőké: öreg koma, 
öreg komasszony. Érdekes, hogy a fiatalok szülei, sőt nagyszülei is így nevez- 
ték egymást, tartották a komaságot.) A életben gyakran kisegítették egymást a 
régi cimborák, számíthattak egymásra, ha baj volt. A szomszídok és a darabo- 
sak (az egymás közelében lakók) szintén egy laza, de jól működő közösségi 
kapcsolatrendszert alakítottak ki, ami főleg a társas munkaalkalmakkor (ház- 
építés, tengerihántás stb.) és tragédiák (haláleset, tűzvész, árvíz) idején mutat- 
kozott meg igazán. Ezenkívül mindenkinek voltak még jóemberei, akikkel 
csak időnként találkoztak ugyan, de egymás ismerete vagy valamilyen közös 
élmény alapján tudták: ha szorul a kapca, van kire támaszkodni. Egyébként 
pedig ismerős volt az egész falu; az emberek nemcsak egymás nevét tudták, 
hanem azt is, ki mennyit ér. 


A köszönések, üdvözlések régen nagyobb változatosságot mutattak, mint 
napjainkban. Most többnyire csak Jó reggelt!, Jó napot!, Jó estit! köszönnek 
egymásnak az emberek, elmenőben pedig Minden jót! vagy Jó íccakát!. Szá- 
zadunk első felében az asszonyok körében még az Isten áldja meg kenteket!, 
Isten áldjon meg benneteket! köszönésforma járta. Semlegesnek számított a 
Jó reggelt adjon Isten! vagy az Adjon Isten jó reggelt!-féle köszönés, melynek 
egyik fele a harmincas években kopott le. A fiatalok a ma általános Szerussz!-t 
ritkán mondták, ez csak a háború után vált elfogadottá. 


Az viszont törvény volt, hogy az utcán mindenki köszönt mindenkinek. 
(Kivéve persze a haragosokat.) A férfiak kezet is fogtak, ha megálltak beszél- 
getni, de ez sem volt annyira kötelező, mint mostanában. Asszonnyal férfi so- 
se parolázott, asszonyok sem egymás közt. Közelebbi ismerősök, rokonok a 
köszönés mellé a Hogy vagytok?. Nem vagytok betegek? kérdést is odaillesz- 
tették, amelyre érdemi választ vártak. Szomszédok, akik naponta látták egy- 
mást vagy távolabbi ismerősök nem vártak választ az efféle kérdésre, de illen- 
dőségből hozzátették a köszönéshez: Felkőttek? (Ha reggel volt.) Megjöttek? 
(Ha épp valahonnan érkeztek.) Tisztára! (Ha a kaput seperték.) Igen leültek! 
(Ha a lókán üldögéltek.) 


Jellemző a falu erkölcsére, hogy mások előtt az emberek ritkán csókolták 
meg egymást. Férfi férfinak családtagok esetében sem adott csókot búcsúzás- 
kor vagy megérkezéskor, ez legfeljebb az anyának, a feleségnek, a lánytest- 
vérnek vagy leánygyermeknek volt megengedett. 
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VI. Ruházkodás, népviselet 


Írott források, feljegyzések nem maradtak ránk arról, milyen volt a nagy- 
dobronyi népviselet a korábbi századokban, a ma élő idős emberek elmondása 
alapján pedig legfeljebb 80–90 évre visszamenőleg tudjuk rekonstruálni a 
helyzetet. 


A visszaemlékezések szerint az 1919–20-as és az 1944–45-ös rend- 
szerváltozás a ruházkodás terén is határvonalat jelentett. A tízes évek végéig 
élt a faluban a hagyományosnak mondható népviselet, melyben a házi készíté- 
sű ruhadarabok, az egyszerűbb díszítések domináltak. A csehek alatt a jómód 
növekedésével mind több és változatosabb, díszesebb alapanyagra tettek szert 
az üzletekben, vásárokban. A második világháború után a dobronyi ruha tel- 
jesen visszaszorult, az itteniek is a modem divatot kezdték követni. 


A nők hajviselete a század első felében nem sokat változott. A kislányok 
haját hosszúra növesztették, és csurkába fonták. Előbb egy, aztán már két ág- 
ba. A csurka végére színes pántlikát kötöttek. A nagyobbak, az eladó lányok 
már lapos kontyot viseltek. Hajukat négy ágba fonták, és hajtűvel rögzítették. 
Egyébként állandóan fűrevalóban jártak, még otthon is. Az asszonyok a temp- 
lomban sem vették le a fejkendőjüket, csak a lányok. A századfordulón még 
fűkötő volt divatban, amit az asszonyok varrtak, de hamarosan kiszorította a 
boltban vásárolt keszkenő. Ennek anyaga lehetett ternó (ez volt legmelegebb), 
deli, féldeli (karton), aztán pedig a kázsmír lett uralkodó. Színe a lányok fején 
fehér, piros, rózsaszín, bordó volt, az öregekén fekete. Ahogy korosodtak a 
nők, úgy lett egyre sötétebb a fejkendőjük színe. A hosszú haj divatja a lá- 
nyoknál egészen a hatvanas évekig tartott, ekkor viszont néhány év leforgása 
alatt szinte mindenki levágatta a haját. Ettől kezdve mind kevesebben visel- 
nek keszkenőt, helyét a kötött sapka foglalta el. 


Az alsó ruhadarabok közül a kombiné vagy kombinét az ötvenes évektől 
terjedt el, addig a vászonból készült ingváll és a pendely helyettesítette. Mind- 
kettőt maguk szőtték és varrták, a harmincas évektől azonban ünneplőnek már 
boltból vették legalább az ingváll alapanyagát a gyolcsot. Női alsónadrágot 
az első világháborúig nem viseltek, cseh időkben jött divatba a meleg bugyo- 
gó, amely akkor még házilag készült gyolcsból, kicsipkézve. 


Nyáron az ingvállra a lányok-asszonyok lajbit vettek. Anyaga kázsmír, ter- 
nó, deli lehetett, színe pedig rózsaszín, piros, zöld, kék stb. Az idősebb kor- 
osztály természetesen a sötétebb árnyalatokat kedvelte, egészen a feketéig. 
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57. kép. Nők a templom előtt 1939. 


Hűvösebb időben erre jött a blúz, amelynek már ujja, nyaka is volt, és mele- 
gebb anyagból (bársony, parhet) készült. 


Nagydobronyban a szoknyát kabátnak nevezték. Általában két- három pen- 
delyt viseltek alatta a lányok, de akadt, aki hatot is felvett. A felső szoknya 
feltétlenül rózsás volt: anyaga lehetett deli, selyem, selyembatiz, kázsmír, bár- 
sony, parhet bármely színben. Szabása bő, ráncos, fodros vagy sima. Az alján 
színes selyem- vagy bársonyszalag futott körbe egy vagy két sorban, meg ap- 
ró szemű fekete gyöngysor. 


A kabátot kötő egészítette ki, amely hasonló anyagból készült, mint a többi 
felső ruha, színe azonban mindig elütött legalább egy árnyalattal azokétól. 


Az ünnepi viselethez tartozott még a zsebkendő, melyet a lányok egész nap 
a kezükben tartottak, akár sétáltak, akár templomba vagy bálba mentek. Gaz- 
dagon hímezték, a szélét körülvarrták vagy -csipkézték. 


Az itt leírt ünneplő vagy vasárnapló ruhához hasonló volt a hétköznapló is. 
Munkához természetesen azt a blúzt, kabátot vették fel, amely már kifakult, 
illetve olcsóbb anyagból varrtak otthoni viseletre szánt ruhadarabokat. 
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58. kép. Lány ünneplő ruhában. 1943. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


140 
 


 
59. kép. Asszony nyakbavalóban. 1939. 
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60. kép. Öregasszonyok gubában és nyakbavalóban. 1939. 


A kabát-blúz együttest joggal nevezhetjük alapvető darabnak a nők ruhatá- 
rában. Ősz vége felé kiegészítette aztán még a nyakbavaló, amit a nyakukba 
terítettek, elöl a mellükön keresztbe fontak, és hátul a derekukon megkötöt- 
tek. Volt vékonyabb és vastagabb fajta, még bélelt is, főleg fehér, piros, bordó 
színben. A zöldet nem szerették, mert azt orosz színnek tartották, az oroszok 
(értsd: ruszinok) viselték leginkább. Fehéret csak a leggazdagabbak vettek, 
azt ugyanis kímélni kellett, szükség volt mellé egy sötétebb színűre is. 


Amikor aztán beköszöntött a tél, a nyakbavaló fölé még gyapjúból készült 
terítőkendő került. Ez már lehetett zöld színű is, az öregeké pedig fekete. Ki- 
zárólag az idősebb korosztály viselte a meleg, fekete, fényes, kondor szőrű 
nagykendőt. Cseh időkben még lehetett kapni, később már nem, így mára igen 
kevés maradt meg belőle. Akinek megvan, ma is szívesen viseli. 


Nem mondható el ugyanez a gubáról, amit napjainkban teljesen kiszorított 
a nagykabát. A fehér, hosszú szőrű gubát valaha a vásárban vették a hegyi 
oroszoktól. Minél fehérebb, annál becsesebb volt. Jobbára az asszonyok visel- 
ték, bár a férfiak sem szégyellték magukra venni. Egy- kettő volt a családban, 
egyik hétköznapi, másik ünnepi használatra. Mindig az kapta magára, akinek 
télen ki kellett menni a meleg szobából. 
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Lábbelit nyáron nem nagyon koptattak, az emberek többsége mezítláb járt. 
A lányoknak azonban cseh világban már szandát vettek vasárnapra. A zoknit 
akkoriban még nem ismerték, de a harisnyát igen, s ősszel fel is húzták a 
fiddzős vászoncipőhöz. Az októberi vásárban pedig csizmát vettek télire. 
Érdekes, hogy a fekete bőrcsizma a nyári ünnepi viselethez is hozzátartozott, 
a lányok-asszonyok inkább csizmában mentek templomba, mint mezítláb. 


A férfiak kevesebbet adtak saját külsejükre, mint a nők. Szakállt senki sem 
növesztett, bajuszt annál inkább, főleg az idősebbek. Hajukat elválasztva ol- 
dalra fésülték, hátra igen kevesen. A nóta szerint így tetszettek jobban a fehér- 
népnek: 


A fehér szőlőt nem szereti a darázs, a darázs. 
Ez a legény felfésüli a haját, a haját. 
Énelőttem hiába fésüli fel, 
Fel, fel, fel, 
Mert énnékem másfalusi legény úgyse kell, 
Nem is kell. 


A legények rendszeresen jártak nyirakodni vasárnap délelőttönként (min- 
den utcában volt valaki, aki értett a hajvágáshoz, és szívességből megnyírta a 
darabosiakat), legfeljebb az öregek növesztették meg hosszúra a hajukat. 


Sipkát többfélét viseltek: volt vékonyabb anyagból készült, nyárra való, 
simléderes, és melegebb, téli, letűrős. Ezeket munkához vették fel, hogy nyá- 
ron ne lepje por a hajukat, ne kapjanak napszúrást, télen pedig a hideg ellen. 
Vasárnap azonban (vagy hét közben is) faluba menni kalapot tettek. A kisebb 
fiúknak zöld kalapot vettek, a legényeknek és házas embereknek feketét. A le- 
gények bokrétát tűztek a szalagjához: mályvát, rozmaringot, gyöngyvirágot, 
nárcist. Ha az évek folyamán a viseléstől elcsúnyult, utána már hétköznap is 
felvették. 


A harmincas években az idősebb férfiaknak még bő, ráncos, rojtos ga- 
tyájuk volt, amit felső ruhadarabként viseltek, bár a házilag szőtt gatya és 
ing jobbára alsóneműnek számított. A boltból vásárolt gyolcsing inkább az 
ünnepi viselet része volt. Nyáron a nagy melegben, a mezei munkák köz- 
ben ingre-gatyára vetkőztek, s a lányok-asszonyok is pendelyben, ingváll- 
ban arattak. Templomba, bálba bélelt bársonynadrágban mentek. A két vi- 
lágháború közti időszakban a legtöbb férfi priccses nadrágban járt. Hozzá 
lajbit vettek meg újast, a gazdagabbakén zsinórdísz volt. A szvetter a cseh 
időkben jött divatba, lehetett venni mindenfélét akkoriban: bebújóst, cip- 
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61. kép. Férfiak ünneplő ruhában. 1939. 
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zárost, spiccesnyakút. De az öregek ehhez már nem szoktak hozzá, megma- 
radtak inkább a bélelt lajbinál. 


Télen a férfiak nem vettek fel vastag felsőruhát, nehogy akadályozza őket a 
munkában. „Aki mozog, nem fázik” – mondták, s újasban dűtőtték a fát az er- 
dőn, vagy hordták a trágyát a mezőre. Különösen a legények tartották szé- 
gyennek a meleg öltözködést. Nagyújast, azaz vastagon bélelt, prémgalléros 
rövid kabátot már csak házasemberként, a harmincadik életévük táján kezdtek 
hordani, akkor is inkább csak ünnepekkor. 


Szólnom kell még a surcról, ami a férfiak ruházatának elengedhetetlen 
tartozéka volt. Munka közben a nadrágjukat védte, de kéz- vagy orrtörlés- 
re is használhatták. Amikor a legények udvarolni mentek, ünneplő surcot 
kötöttek maguk elé, sőt a század elején a kisebb fiúk ünnepi viseletéhez is 
hozzátartozott a szőttes vagy hímzett fehér vászonsurc. Később, cseh időkben 
a fiúk már fehér cérnával hímzett kék surcban jártak a lányokhoz. Igaz, csak 
hétköznapokon, mert vasárnap nem illett surcban menni a bálba vagy a kocs- 
mába. 


A gazdáról, legényemberről sokat elárult a csizmája. Aki ünnepnapon 
csizma nélkül járt vagy foltos lábbeliben, az csakis az alsóbb rétegekhez tar- 
tozhatott. Mert a tehetősebbeknek két pár csizmájuk is volt: az egyiket vasár- 
nap, a másikat hétköznap hordták. A bokszcsizma volt a legdrágább, legmu- 
tatósabb, a bornyúbűr csizma meg a szegényeknek jutott. A húszas évek vége 
felé elterjedtek a gumicsizmák, amelyek a munkához jobban megfeleltek, 
mert nem áztak át, olcsóbbak is voltak, így kímélték a bőrcsizmát. Egyesek 
bakkancsot viseltek, mezítlábra vagy kapcával, de ezt nem kedvelték igazán a 
faluban. 


A legszegényebbek és az öregek maguk készítettek bocskort elnyűtt csiz- 
mák szárából. Ez nem volt egyéb egy bőrdarabnál, melyet a lábfej alakjához 
idomítottak, és szíjjal fűztek össze. Nagy melegben, főleg takaráskor meg ara- 
táskor a fiatalok is szívesen jártak benne, mert szellős volt, és jól védte a lábat 
a tarlótól, tüskétől. 


A gyermekek ruházatára a legtöbb családban nem fordítottak különösebb 
figyelmet. Mikor kinőttek a pólyából, elég volt rájuk egy ing, egész nyáron 
abban szaladgáltak. Lábbeli sem kellett, sokszor még télen is kimentek mezít- 
láb a hóba. Végső esetben rövid időre felvették idősebb testvéreik csizmáját. 
Csak a cseh időkben került bolti csizma, cipő vagy ruha a kisebbeknek. Isko- 
lás koruktól persze változott a helyzet, akkor már mindenkinek vettek valami- 
lyen rendesebb ruhát, illetve megkapták azt, amit az idősebb testvérek kinőt- 
tek. A kislányoknak viganót vásároltak, ünnepnapokon abban járták az utcát, 
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62. kép. Amerikából hazatért férfi családjával. Az apán városi viselet, feleségén blúz, 


nyakbavaló, kabát és kötő, kisfiukon füttyfürüttygombos lajbi és surc. 1910. 


a fiúknak nadrágot, ujjast, később pedig őtő ruhát. A csizma igen nagy kincs 
volt, sok családban közösen viseltek egy-két párt. Meg is becsülték, hogy so- 
káig tartson, s ha kinövik, tovább lehessen adni a kisebb testvéreknek. 


Ejtsünk még néhány szót a ruhák és a vászonnemű d í s z í t é s é r ő l .  
A férfiak vászonból készült ruhadarabjai dísztelenek voltak. A nők pendelyé- 
re, ingvállára sem került hímzés, a lajbit, a blúzt és a szoknyát pedig főleg 
gyöngyök, fodrok, csipkék ékesítették. Az ünnepi viselet tartozékai közül leg- 
feljebb a férfiak surca és a lányok zsebkendője volt kihímezve. 


Hát akkor mit varrtak olyan kitartóan sok-sok téli estén és nappalon át? 
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63. kép. Abroszvarrás a tornácon. 


A minta: négyfejű sárkány, templom, virág és futó. 1939. 


A zsebkendők mellett leginkább díszkendőket, vőférkendőket, komakendő- 
ket, abroszokat, terítőket (például kredencre), fésű- és kefetartókat, faliképe- 
ket, falvédőket, ágymellényeket (az ágy mellé tett falvédőket), függönyöket. 


A varás legrégibb öltésmódja a keresztőtís volt, a századforduló táján még 
csak ezt használták. A vászonnak három szálát fogta át egy-egy kereszt. A 
szálőtís később jött divatba. Ezt alkalmazták szál után és rajz után. Szál után 
elsősorban a nagy mintás vőférkendőket varrták. Ilyenkor az egymással pár- 
huzamos öltések hossza 4–5 szálanként lépcsőzetesen változott. Ha rajz után 
varrtak, a mintát először tintaceruzával átrajzolták vagy átnyomtatták az 
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anyagra, és a szálöltés hosszát ekkor már a rajzolt minta alakja szabta meg. A 
varrásnak ezt a módját főként a falvédők, később pedig a függönyök, drapéri- 
ák, terítők díszítésekor alkalmazták. 


A régi keresztöltéses minták leggyakrabban visszatérő eleme a futó, a ró- 
zsa, a levél, a csillag, a kakas, a sárkány, a templom volt. Ekkor még kisebb 
mintákat varrtak, és mindössze két színt használtak: a pirosat (bordót) és a ké- 
ket, illetve ritkábban a pirosat és a feketét. Századunk közepétől a különféle 
virágminták váltak uralkodóvá: az árvácska, a tulipán, a nefelejcs, a gyöngy- 
virág stb. A színskála is bővült. Akár keresztöltéssel, akár szál után varrtak, 
egy-egy mintához öt-nyolc színt használtak. 


A keresztöltéssel együtt ugyancsak régi díszítési mód a minták szövése. 
Szedett vagy szövött mintát a század elején készült abroszokon, komakendő- 
kön, ünnepi surcokon találunk. A legkedveltebb szín itt is a piros (bordó) volt, 
továbbá a kék és a fekete. A szőttesek azonban a húszas-harmincas években 
már visszaszorultak, a közízlés szebbnek, értékesebbnek tartotta a varrott 
mintát. Reneszánszuk a hetvenes-nyolcvanas években következett be, amikor 
az eladó lányok már terhesnek érezték a varrást, és a férjhez menés kellékeit 
inkább megszövették az arra szakosodó néhány család valamelyikével. 
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VII. Táplálkozás 


Amikor a rég múlt idők táplálkozási szokásairól beszélünk, sokan hajlanak 
arra a vélekedésre, hogy a falusi ember étrendje egysíkú volt, amit főleg a sze- 
génységgel, a paraszti életmód igénytelenségével hoznak összefüggésbe. Va- 
ló igaz, hogy a mezei munkák idején nem nagyon volt lehetőség több fogásból 
álló ebédet vagy vacsorát készíteni, sok helyen nem is lett volna miből, mert a 
szegényebb és módosabb réteg közötti különbség a táplálkozásban is meg- 
mutatkozott. Mégis meglepően gazdag azoknak az eledeleknek a választéka, 
amelyek napról napra a falusi családok asztalára kerültek. Egy nagydobronyi 
parasztasszony századunk első felében legalább három tucatnyi fogás elkészí- 
téséhez értett. 


A falu jellegzetes ételei közül mindenekelőtt a habart, erjesztett, s a v a -  
n y ú  l e v e s e k e t  kell kiemelnünk. Ötven-száz évvel ezelőtt a legtöbb 
háztartásban még tartottak poshanyagot, mely úgy készült, hogy egy fazékba 
korpát tett a gazdasszony, azt leforrázta, s a vízbe még egy szelet kenyeret is 
helyezett, majd lekötötte egy kendővel. Pár nap alatt az edény tartalma meger- 
jedt. Ekkor a levét leszűrték – ez volt a poshanyag –, kukoricadarát tettek be- 
le, felfőzték, aztán behabarták, és kész is volt a cibere. Ha a kukoricadarát tej- 
ben vagy vízben habarták be, darásléjnek hívták. Szintén kedvelt volt az 
ecetesléj, amely disznónyelvből és -szívből készült, ecettel behabarva. Ehhez 
hasonló étel az espék is. Disznóöléskor a gyomrot megtöltötték kukoricadará- 
val, felaprított belsőségekkel, a fejről leszedett hússal és szalonnával. (Ami- 
ből ma a disznósajt készül.) Megfőzték, és miután kihűlt, felszeletelték. Ezek- 
ből a szeletekből aztán ecetes rántással levest főztek. Egyes családoknál 
habarva ették az espéket, de szintén ecetesen. A gyümőcsléj ellenben édeskés 
ízű, mert az aszalt almára cukrot tettek, miután megfőzték és behabarták. 
Ugyanez készülhetett aszalt szilvából és körtéből is. További habart ételek: 
habart kolompír, habart paszuly, habart saláta, habart tök, habart murkó, ha- 
bart káposzta. 


Minden család tartott tehenet, így a t e j  központi helyet folgalt el az ét- 
rendben. Tejsürű, turó, aludt tej minden háztartásban volt. Ahol több tehén 
állt az istállóban, ott vajat is zurboltak saját szükségletre vagy eladásra. Ellés 
után az első napokban fecet főztek a gyenge tejből. Aztán pedig tejbekását, 
tejbe gombódát, tejbepuliszkát, búzadarát. Ha nem volt főtt étel, a tejbe ke- 
nyeret aprítottak, és kikanalazták: ez volt a tejbekenyír. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


149 
 


Helyi specialitásnak számít az ótott tej. Egy fazékban a tejet felforralják, 
majd gyengébb tűzön tovább főzik mindaddig (kb. két-három órán keresztül), 
míg a tej bőre meg nem sárgul. Akkor a fazekat ruha közé teszik, hogy lassan 
hűljön ki. (Régen cserépszilkébe öntötték, és betették a ládába, az ócska ruha 
közé.) Amikor már csak langyos (több óra elteltével), friss tejet tejfellel ke- 
vernek össze, és azzal beoltják a forralt tejet, azaz hozzákeverik, és ismét állni 
hagyják. Másnapra az ótott tej megsűrűsödik, a tejfelhez hasonlóvá válik. 
Közvetlenül fogyasztás előtt tejben főtt kukoricadarával vagy túróval keverik 
össze. Aki a kásás ótott tejet szereti, az még a forralás utolsó szakaszában rizs- 
kását tesz a tejbe. Mindig ünnepi eledelnek számított, akár a tyúkleves vagy a 
töltött káposzta. Vasárnapi ebédként fogyasztják, vagy húsvét, pünkösd, kará- 
csony második napján. Betegágyas asszonynak szintén elvitték, míg divatban 
volt az enni vivés. 


Visszatérve a levesekre, természetesen hússal is főztek levesítelt. Disznó- 
ból, marhából, tyúkból, kacsából, libából, galambból egyaránt. (Igaz, aki ga- 
lambot tartott, azt huncut, gonosz embernek mondták, mert a galamb többnyi- 
re a másén nőtt fel.) A húsleveshez tisztát gyúrtak, elnyújtották és kockára, 
laskára vagy zablaskára vágták. Ismerték a reszelt tísztát is. Különleges al- 
kalmakra csigatísztát készítettek. A zöccsíglevesbe krumpli és szaggatott 
tészta került. Ha a húst paszullyal és zöldséggel főzték, akkor csipkeli lett be- 
lőle. Ebbe reszelt vagy csipegetett gombóda járt. Szoktak még tojásos tésztát 
gyúrni, és elnyújtva megszárítani, összetörni, kicsit megpirítani, majd belőle 
lebbencslevest főzni. A káposztás levesek közül említést érdemel a káposztás 
paszuly és a káposztás kolompírleves, a rántottak közül pedig a rongyosléj (to- 
jásleves) és a rántott kolompírleves. 


A pergelt ételek választékából ki kell emelnünk a pergelt levest (a szalon- 
nát megpirították, vízzel felengedték, és vagy krumplit, vagy haluskát tettek 
bele), amely a legtöbb család étrendjében igen gyakran szerepelt, továbbá a 
pergelt káposztát és a pergelt zsámiskát (hasonló volt a puliszkához, csak bú- 
zalisztből készült). 


A b u r g o n y a  szintén egyik meghatározója volt a táplálkozásnak. A már 
említett levesek mellett főleg tört kolompírt, karikás kolompírt (paprikás 
krumpli), gulyásost, trapacskát, lapcsánkát, kolompíros haluskát, illetve tisz- 
tát főztek (vagy sütöttek) belőle. Sok családban a spóron sütötték meg a meg- 
hámozott krumpliszeleteket. A b a b b ó l  legtöbbször habart paszuly, tört 
paszuly vagy csipkeli készült, a k u k o r i c á b ó l  puliszka (melyet fogyasz- 
tottak tejjel, zsírral-tepertővel, sőt aprókáposztával is), darás tőtött káposzta, 
továbbá cukros tengeri. Ez utóbbit nem csövesen, hanem lefejtve főzték meg, 
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64. kép. Daraőrő a tornácon. Ilyen kézimalmon darálták a tengerit – esetleg a 


búzát – az aprójószágnak, illetve konyhai felhasználásra. 1939. 


a téli hónapokban az asszonyok és a gyermekek kedvenc csemegéje volt, 
akárcsak a főtt cukorrépa és cékla, no meg a nyáron üvegekben eltett bisalma-, 
berbenciszilva-, esetleg körtíbefőszt. 


A h a l u s k a –  é s  t é s z t a f é l é k  családja szintén igen gazdag. Ha ke- 
vés volt az ideje a gazdasszonynak, akkor csak száraz tísztát főzött, vagyis a 
haluskára tepertőt pirított, és zsírjával együtt azt öntötte rá. Érdekes, hogy ez 
mindig első fogás volt, a levesfélék előtt fogyasztották (főleg vacsorára), 
merthogy „egy kis levessel nem lehet jól lakni”. Rangosabb ételnek számított 
a tejfeles-túrós haluska, a diós és a mákos haluska. Nem így a cukros, a ká- 
posztás és lekváros haluska (melyet mocskostísztának is mondtak). A halus- 
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kára mindig frissen olvasztották a tepertőt, akár füstölt, akár újszalonnából. A 
gyerekek szerették a vason sült tísztát is, ezt a spór tetején pirították meg. Ha 
nagyobb volt a család, két-három szál tésztát gyúrtak, aztán elnyújtották és 
felvágták laskának, vagy nyújtás nélkül beleszaggatták a főzővízbe. A tészta- 
félék közül említsük meg még a derelyét (túrós vagy lekváros), amelyre szin- 
tén tepertős zsírt öntöttek, a gombócot, amelynek lekvár volt a közepében és 
kelesztett tésztából készült, valamint az elterjedtebb sült ételeket; a csőrögét 
és a zsírbasültet (lekvárral vagy lekvár nélkül egyaránt sütötték), a pillancsot 
vagy bibliát (zsíros tésztából készült, ezért szétnyílt, mint a könyv, innen kap- 
ta a nevét), a pankovát (hosszú csíkokat sütöttek a dagasztott tésztából, azokat 
apró darabokra vágták, és tejfeles, zsíros lével leöntötték), a palacsintát és a 
tarkedlit. 


Noha télen minden család vágott disznót, a h ú s s a l  csínján kellett bánni, 
mert ahogy a közmondás tartja: több nap, mint kolbász. Leginkább leveseket 
főztek belőle, továbbá gulyásost és nokedlit, a tőtött káposztába telték, vagy 
megfőzték nagyobb darabokban. A húsvéti sonkafőzés szokása viszont itt tel- 
jesen ismeretlen volt. 


Főtt ételhez ritkán ettek k e n y e r e t ,  mert kevés volt belőle, s szinte önál- 
ló ételnek számított. Ezt reggelire: szalonnát sütöttek hozzá vagy megpirítot- 
ták a spóron, ezt vitték a mezőre, de ehhez nyúlt az apróhad is, ha napközben 
megéhezett. Sok gyerek egész nyáron jóformán almán-körtén-szilván és lek- 
város, cukros, tejsürűs, olajos, zsíros kenyéren élt. 


Természetesen a búzakenyérnek volt a legnagyobb értéke, de mivel a ga- 
bona (a rozsot nevezik így e vidéken) jobban megtermett, abból is sütöttek 
kenyeret. A búzát három részre őrölték: az első lisztből készültek a tészta- és 
kalácsfélék, a másodikból a kenyér, a korpát pedig a jószágnak adták. A gabo- 
nából kétféle lisztet őröltek. Úgy mondták: a lángja kenyérnek, a többi a jó- 
szágnak. Szűkösebb időkben, amikor az őszi vetést „kiette a víz”, az árpa és a 
kukorica adta a kenyérnekvalót. 


A kenyér tésztáját kovásszal kelesztették. Erről mindenki maga gondosko- 
dott, ám ha kifogytak belőle, a szomszédok szívesen kisegítették egymást. 
Este a gazdasszony megszitálta a búzalisztet a dagasztólábra tett tekenőben. 
A kovászt és az ílesztőt langyos vízben eláztatta, majd főtt burgonyát tört 
össze, és hozzákeverte. Hajnalban következett a dagasztás. Az este előkészí- 
tettekhez még sót, majd pedig vizet adagolt, és folyamatos nyomkodás köz- 
ben egységes masszává dagasztotta az egész lisztet a teknőben. Ezt a művele- 
tet legalább egy órán keresztül végezte. Csak akkor hagyta abba a dagasztást, 
amikor a tészta már jól összeállt, nem ragadt, a kezét tisztán tudta kivenni be- 
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65. kép. Kenyérsütés házi kemencében. 1992. 


lőle. Egy-másfél órát még kelt a tészta pokrócokkal-párnákkal jól letakarva, 
hogy egyenletes melegben legyen, aztán következett a szakítás. A tésztát sza- 
kasztókba rakta, azokban is hagyta még kőlni egy keveset, majd bevetette a befű- 
tött kemencébe. A kemence fűtéséhez először vastag fát használtak, a vége felé 
pedig vékonnyal tartották benne a tüzet, míg a tészta megkelt. Arról tudták 
meg, hogy kifűlt a kemence, hogy a fala megfehéredett. Ekkor a gazdasszony 
a szinvonóval kikaparta a parazsat, a penetét vízbe mártotta, és a hamut, a pár- 
tüzet is összeseperte, nehogy szirkó maradjon a kenyér aljában. A szakajtóból a 
tésztát a lapátra öntötte, és egymás mellé helyezte a kenyérnekvalót a kemence 
földjére. Másfél óra múlva kész lett a kenyér, ki lehetett szedni. 


Ha kevés volt a búza- vagy gabonaliszt, árpaliszttel pótolták. Ilyenkor tejjel 
és savóval dagasztották be a tésztát. Ha kukoricaliszttel pótolták a hiányt, azt 
forró vízzel kellett összedagasztani a megkovászolt búzaliszttel, és többnyire 
tepsiben sütötték ki. 


Szakításkor a gazdasszony mindig hagyott kovászt. A teknő falára ragadt 
tésztát kanállal lekaparták, és vakarót sütöttek belőle. A kemence szájánál ha- 
mar megsült, legtöbbször a gyermekeké volt. Régen láncosnak is hagytak a 
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bedagasztott tésztából, vagy még a szakítás előtt kivettek belőle, szétterítették 
a lapáton, és megsütötték rajta, míg égett a tűz a kemencében. A tetejét hájjal 
kenték meg, úgy fogyasztották, melegen. 


Tavasztól őszig a táplálkozásnak fontos kiegészítői voltak a g o m b á k .  A  
falu határában elterülő hatalmas erdőkben sokfélével lehetett találkozni. So- 
kan családostul mentek egy-egy kiadósabb eső után virradatkor gombázni, s 
ha szerencséjük volt, egész napi élelemre tettek szert. Tavasszal először a 
kucsmagombát szedték, később a galambkát, a kenyírkét, a keserűt, a puty- 
pinkát (bokrosgomba) legnagyobb mennyiségben. Ritkább volt a tőgyfagom- 
ba, a szilfagomba, a tinóri, a szepe, a szarvasgomba. A pecérke a legelőkön, 
istállók, melegágyak környékén nőtt, a szilvafagomba pedig a kertekben, gyü- 
mölcsösökben. 


Elővigyázatosságból a gombát először jól megfőzték (kb. fél órán keresz- 
tül), s csak utána sütötték meg hagymás-paprikás zsírban vagy olajban. Eset- 
leg tojást ütöttek rá, és kenyérrel ették. A pecérkegombát a spór tetején meg- 
sütve is fogyasztották. Akik az erdőn éltek, vagy a rekeszekben laktak az őszi 
hónapokban, azok a gombát a zöldség- és krumplilevesekbe is belefőzték. 


Ugyancsak számottevő szerepet játszott a dobronyiak táplálkozásában a 
h a l .  Leginkább sütötték: vagy nyársra húzva, szalonnával együtt pirítva sza- 
bad tűzön, vagy serpenyőben, zsírban, esetleg olajban, paprikás lisztben (eset- 
leg tojásban is) megforgatva. 


A halleves úgy készült, hogy a fazékban vagy a bográcsban szalonnadara- 
bokat pirítottak, erre hagymát, paprikát, burgonyát tettek, feleresztették víz- 
zel, és amikor a krumpli már majdnem megfőtt, beletették a halat. Volt, aki 
tejjel habarást készített, és abban főzte meg a halat. Ilyenkor halléjnek nevez- 
ték. Volt, aki kevés zsírral rántást készített, vízzel feleresztette, sót-ecetet tett 
bele. Ez volt a savanyú halléj. 


Ha ikrát találtak a halban, azt összegyűjtötték, liszttel és tojással összeke- 
verték, majd annyi kis karikát sütöttek belőle, ahány családtag volt. 


Csíkászni is jártak a férfiak, főleg ebédidőben vagy a hét végén. A csíkra az 
asszonyok langyos vizet öntöttek, „hogy a vért fújja ki magából”. A nyaka tö- 
vén megvágták, és a belét kivették. Ugyanúgy készítették el, mint a halat. 


Ü n n e p n a p o k r a  természetesen a legrangosabb ételeket sütötték-főz- 
ték. A vasárnaptól emberemlékezet (tehát legalább a század eleje) óta elvá- 
laszthatatlan a töltött káposzta és a húsleves. A káposztát a gazdasszony lehe- 
tőleg még szombat este betöltötte, hogy vasárnap reggel már ehessen belőle a 
család. Ezt az ételt így reggelire, ebédre és vacsorára egyaránt fogyasztották. 
A levest viszont csak ebédre főzték meg, hogy aztán vacsorára is maradjon 
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66. kép. Laskaszűrő századunk első feléből. (A füle két oldalt le van törve.) 1992. 


belőle. Ősszel és télen a legtöbb helyen csirke- vagy tyúkleves főtt vasárnap- 
ra, hétköznap általában disznóhúsleves. Kivételt jelentett néhány nevezete- 
sebb munkaalkalom, mint például az aratás, a cséplés, a házépítés, amikor ün- 
nepi ételek is kerültek az asztalra. Pünkösdre rendszerint kakast öltek, az 
utolsó kakast ekkorra tartogatták. Szívesen tömtek kacsát és libát, mert a lá- 
nyos házaknál kellett a talu dunnának-párnának, meg aztán volt belőle hús is, 
zsírozó is. Ünnepi eledel volt még az ótott tej, télen pedig a kocsonnya. 


Régebben nem ismertek sokféle s ü t e m é n y t ,  századunkban azonban a 
választék egyre bővült. Vasárnapra és az ünnepekre tepertős pogácsát, kőttes 
zsemjét, fonott kalácsot, kiflit, rítest sütöttek. Ez utóbbiak tölteléke dió, mák, 
lekvár, túró vagy alma lehetett. A piskótát pohárral szaggatták ki, a tésztája 
zsírral készült. A tönkrement tésztáját dagasztották, majd kisütés után két-két 
lap közé szilvalekvárt tettek, a tetejét pedig habbal kenték meg. A haditorta 
tésztájába égetett cukrot olvasztottak, hogy barna legyen. A pite tengeriliszt- 
ből készült tejjel és cukorral. A bélest kásával, aszalt gyümölccsel töltötték. 
Házi tortát csak lakodalomba vagy betegágyas asszonynak vittek. 10–15 to- 
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67. kép. Enni vivő fiatalasszony. 1939. 
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jásból sütötték (lábasban, kemencében), tetejét fehér habbal vonták be, és szí- 
nes cukorkákkal, dióbéllel, püspánglevelekkel díszítették. 


A parasztember táplálkozása mindig az évszakokhoz igazodott. Télen, 
disznóölés után a húsos-zsíros ételek domináltak, tavasztól őszig azonban so- 
ványabb koszton éltek, mert a munkától amúgy sem jutott sok idő az evésre. 
Früstökre, ha csak tehették, szalonnát sütöttek, kenyeret zsíroztak, és hagymá- 
val ették. Ahol szűkön volt a szalonna, ott csak a pirítós kenyérnek a tetejét 
kenték meg vele, és cikóriából főzött feketekávét ittak hozzá. Ősszel, miután 
betakarították a napraforgót, olajos kenyér volt a reggeli vagy olajban sült 
rántott hagyma. Amikor nehéz munkát végeztek (kapálás, kaszálás, aratás), 
reggel igyekeztek egy kis húst vagy szalonnát sütni. Ebédre télen-nyáron ha- 
bart ételt vagy más levesfélét főztek, sütöttek hozzá palacsintát, csőrögét, 
zsírbasültet. Vacsorára inkább haluska- és tésztafélék kerültek az asztalra, 
meg burgonyából készült ételek. 


Sürgős munkák idején az ebédet a mezőn fogyasztották el. Krumplivájás- 
kor, tengeritöréskor szőlőt, almát, lekvárt vittek a kenyérhez, csak kevesek- 
nek jutott tejfel vagy vaj. Ilyenkor, az őszi betakarításkor az a szólás járta: 
„Elvitte a gólya a rendes ebédet.” Viszont vetéskor, kapáláskor, kaszáláskor, 
aratáskor rendszerint kétfélét vittek ebédre: levesfélét és hozzá valami sültet. 


Amikor otthon, nyugodtabb körülmények között fogyasztották el az ebédet 
és a vacsorát, az étkezésnek megvolt a kialakult rendje. A házban volt egy 
nagy asztalszék, emellett minden családtagnak megvolt a maga helye a saját 
kisszékén. Az ételt egy nagy tálból kanalazták. (Régebben fakanállal, később 
már vaskanállal.) A gyermekeket a felnőttek ölükbe vették. Ha nem volt nagy 
a család, az asszonyok is elfértek az asztalszék körül. (A gazdasszony kiszol- 
gálta őket, ő utolsónak evett.) Ha nem jutott hely nekik, akkor a küszöbre ül- 
tek vagy állva ettek. 


A múlt században cseréptálat vagy pléhtányért használtak, később elterjedt 
a zománcozott tál és a porcelán tányér is, ez utóbbi neve azonban itt továbbra 
is cintányír maradt. Tányérból csak akkor ettek, ha valaki később jött meg, 
vagy ha idegent kínáltak étellel. 


Nyáridőben szívesen ettek az udvaron. Kivitték az asztalszéket, a kisszéke- 
ket, sőt a tűzhely is kikerült a tornácra, ott főztek és sütöttek az asszonyok. 
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VIII. Szokások bölcsőtől koporsóig 


1. Születés 


Az újszülött érkezésére jó előre készült a család. Különösen az első gyer- 
mek esetében volt szükség komolyabb előkészületekre, hiszen az utána kö- 
vetkezők már örököltek idősebb testvéreiktől. A legfontosabb kellék a bölcső 
volt, amelyet régebben fából faragtak, később vesszőből fontak. Ahol nem 
volt bölcső, ott egy nagyobb teknőben ringatták a csecsemőt. Századunk 
hatvanas éveitől kezdve a babakocsi és a rácsos gyermekágy fokozatosan 
kiszorította a bölcsőt. A kelengye főbb darabjai a pólyapárna, a rékli, az ing, a 
főkötő és a pelenkák voltak. Mindez még a húszas-harmincas években is 
házilag készült. A pólyapárnát csipkével díszítették. A pelenkák anyaga 
gyolcs vagy vászon volt, de az asszonyok kopott pendelyét is felhasználták 
erre a célra. 


Nagydobronyban csak a második világháború után nyílt kórház, addig a 
nők otthon szültek. Ennél az eseménynél mindig jelen volt a falu bábája, aki 
később az újszülött gondozásából is oroszlánrészt vállalt. Egy-két hétig ő fü- 
rösztötte a csecsemőt, mosta a pelenkákat, hogy kímélje magát a gyermeká- 
gyas asszony, amíg meg nem erősödik. A bába a kisebb betegségek gyógyítá- 
sához is értett; orvost csak súlyos esetben hívtak. Ugyancsak az ő feladatai 
közé tartozott a k e r e s z t s z ü l ő k  meghívása. 


Keresztapának az első gyermek esetében az apa legjobb barátját hívták, ke- 
resztanyának pedig az anya barátnőjét. Feltéve persze, hogy egyikük sem volt 
még kőccsönös. Ha ugyanis korábban valaki már meghívta őket keresztszü- 
lőknek, azokat illett visszahívni. A hatvanas-hetvenes években jött divatba a 
két-két keresztapa és keresztanya, azelőtt csak egy-egy keresztszülője volt 
mindenkinek. A koma és a komasszony kiválasztásában más szempontok is 
közrejátszhattak. Aki szegény volt, igyekezett nagygazdát hívni, hogy az majd 
sokat vigyen enni. A cigányok a magyarok közül választottak gyermeküknek 
keresztszülőt, hasonló megfontolásból. Az ilyen meghívást nem volt szokás 
visszautasítani, már csak azért sem, mert jól jött az ismeretség, a komaság, 
amikor a házat, az ólat vagy a kemencét kellett megtapasztani. (Ezt a munkát 
kizárólag cigányok végezték.) 


Úgy tartották, jót jelent, ha a férjhez menő lányt vagy házasulandó fiatal- 
embert fiúgyermekhez hívják keresztszülőnek: szerencsés lesz a házassága. 
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Ellenben ha a lánygyermek ráadásul még cigány is volt, magyar ember nem 
könnyen fogadta el első keresztgyermekének. 


A keresztanya tiszte volt, hogy a templomban keresztvíz alá tartsa az újszü- 
löttet. Ilyenkor a tisztelendő úrnak néhány tojást vittek csipkés szélű, kivarrott 
zsebkendőbe kötve. 


A háború előtti évtizedekben nem tartottak nagy k e r e s z t e l ő t ,  leg- 
feljebb a keresztanyát hívták meg ebédre. A hatvanas évektől kezdve viszont 
egyre több lett a vendég. Az enni vivés szokása ezzel szemben kihalóban van, 
holott a század első felében ennek megszabott szertartása volt. Úgy illett, 
hogy a keresztszülők kétszer vigyenek enni, és lehetőleg annyit, amennyit 2–3 
ember tud csak elcipelni. Ételből legalább háromfélét készítettek: húslevest 
vagy csirkelevest csigatésztával, töltött káposztát tejbekását ótott tejet, sült 
csirkét vagy sült halat. Ehhez jött még a habos vagy cifrázott torta, a kifli, a 
zsíros sütemény, továbbá egy üveg édespálinka vagy konyak. A legközelebbi 
hozzátartozók, például a testvérek még háromfélét vittek (tyúklevest, töltött 
káposztát és egy tál süteményt), a távolabbiak már csak levest és süteményt 
Az ételt szilkébe tették és fazikkötőben vitték, vagy a komatálba rakott süte- 
ményhez hasonlóan komakendőbe kötötték. A közeli rokonok előbb vittek en- 
ni, a távolabbiak később, így a kismamának hetekig nem volt gondja a sütés- 
sel-főzéssel, sőt még az újszülöttet gondozó bábának is jutott az ételből és a 
süteményből. 


Idővel az étel mellé pénzt is tettek a komakendőbe, s az fokozatosan kezdte 
kiszorítani az előbbit. Napjainkban a távolabbi rokonok már csak pénzt külde- 
nek, a közelebbiek valami édességet is esetleg, a keresztszülők azonban ma is 
cifrázott tortát, egy üveg konyakot, a gyermeknek ruhaneműt és pénzt visznek 
a keresztelőre. 


Amikor az édesanya gyermekével először látogatott el valamelyik rokon- 
hoz vagy ismerőshöz, ott tojással ajándékozták meg, hogy egészséges legyen. 
Ez a szokás mind a mai napig fennmaradt. 


A bölcsőt ringatva az anyák, nagymamák altatódalokat vagy egyházi éne- 
ket dúdolgattak. Az elterjedtebb a l t a t ó d a l o k  ezek voltak: 


Csücsüjj, baba, 
Nincsen papa, 
Elment apa, 
A malomba. 
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Elalszik a 
Kis Boriska 
Ringó-rengő 
Nyoszolyába. 


(A papa itt a kenyér gyermeknyelvi megfelelője.) 


Tente, baba, tente, 
Eljött már az este. 
Aludni kell Mariskának, 
Kisangyalkák rá vigyáznak. 


Tudatos gyermeknevelésről a családok jelentős részénél aligha beszélhe- 
tünk, a csintalankodó apróhad megregulázásának azonban faluszerte igen el- 
terjedt eszköze volt és maradt az ijesztés. A rosszalkodó gyermeket a „Jön a 
mamó!”, „Jön a pujaszedő!” vagy „Szólok a pujaszedőnek!” felkiáltással csi- 
títják el, késztetik engedelmességre. A mamó egy meghatározatlan nemű és 
korú elképzelt alak, akinek egyetlen jellemző tulajdonsága, hogy a gyermek- 
nek félni kell tőle (a felnőttet viszont nem bántja). A pujaszedő ugyancsak ki- 
talált személy, zsákos ember, aki elviszi a rossz gyereket. 


2. Gyermekjátékok 


A falusi gyermeket szülei korán munkára fogták. Még alig múlt hat-hété- 
ves, már megvoltak a saját feladatai. Ha kisebb testvére volt, napközben arra 
kellet vigyáznia. Őrizte a libát vagy a tehenet, füvet szedett a disznónak, ebé- 
det vitt a szüleinek a mezőre. A fiú fát vágott, segített az állatok ellátásában, a 
lány takarított, a konyhában tett-vett. A ház körül vagy a mezőn a gyermekek 
számára is mindig akadt valamilyen elfoglaltság. Ennek ellenére a munka 
mellett a szórakozásra is mindig találtak időt, a Nagydobronyban ismert játé- 
kok skálája bámulatosan gazdag. 


a) A kisgyermek játékai 


A gyermek legelső játszótársa az édesanyja volt. Még alig nyiladozott a 
csöppség értelme, szinte az anyatejjel együtt szívta magába a mondóka dalla- 
mát és ritmusát: 
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Tapi-tapi anyának, 
Cicit ad a fiának. 


Amikor már ki tudta ejteni a szavakat, s ujjai is jobban engedelmeskedtek, 
következett a „Csipi-csóka” játék: 


Csipi-csóka, 
Vak varjúcska, 
Jó volt-e a 
Kisfiúcska? 
Ha jó volt a 
Kisfiúcska, 
Ne csípd meg őt. 
Vak varjúcska, 
Höss! 


A kézügyességet és a fantáziát egyszerre fejlesztette az ujjakat megszemé- 
lyesítő vadászmondóka: 


Ez elment vadászni. 
Ez meglőtte. 
Ez hazavitte. 
Ez megsütötte. 
Ez a picike mind megette! 


A „Hőc-hőc hatonát” már inkább az édesapa játszotta a fiával; térdén lova- 
goltatva ezt a mondókát ismételgették: 


Hőc-hőc katona. 
Meddig viszi a lova? 
Csak a Tisza-partig. 
Egyet ugrik, nagyot fingik. 
Kinek? 
Jánoskának! 


A következő alkalommal aztán a testvérek, ismerősök nevét mondták a 
kérdés elhangzásakor, s ezen mindketten jót nevettek. 


Ugyancsak a fiúkkal viccelődtek ezekkel a mondókákkal: 


Fenem-fenem a bicskikést, 
Kivágom a Jancsiét. 


* * * 
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68. kép. Járni tanuló gyermek állószékben. 1943. 


János bácsi, csi-csi-csi, 
Mondja meg, hogy mi csipi! 


* * * 


Katona bácsi haptákba, 
Berezelt a nadrágba. 
Mondtam neki, mossa ki, 
Fúj, de büdös, dobja ki! 


Mese helyett – hogy jobb kedvre derítsék a lurkót – az efféle vers is megtette: 


Vót eccer egy ember, 
Szakálla vót kender, 
Bikkfa tarisznyája, 
Égerfa csizmája, 
Közel vót a tenger, 
Beleesett seggel. 
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69. kép. Kisgyermek rengőben. 1943. 


Két kutya húzta, 
Két macska nyúzta. 
Betették egy lepedőbe, 
Kivitték a temetőbe. 


Az első hat sort vidámabb befejezés is követhette: 
Kiszáradt a tenger, 
Kimászott az ember. 


* * * 


Kimentek a cigányok a libalegelőre, 
Megláttak egy repülőt fenn, a levegőbe. 
Héj, koma, micsoda? Eketajiga! 
Hogy az anyja csudájába mászott az oda? 


b) Mondókák, kiolvasók 


A gólyához többféle rigmussal fordultak, ha meglátták nyáron az óltetőn 
vagy a kútágason: 
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Gólyát láttam nyárba. 
Fekete ruhába. 
Adtam neki tejet-vajat, 
Úgy ment iskolába. 


* * * 


Gólya, gólya gelice. 
Mitől véres a lábad? 
Török gyerek megvágta, 
Magyar gyerek gyógyítja. 


* * * 


Gólya, gólya, vaslapát, 
Hozzál nekünk kisbabát! 


Aki csigát talált, így csalogatta ki a házából: 


Csiga-biga, gyere ki, 
Ég a házad ideki, 
Kerek tóba vetlek, 
Onnan ki se veszlek. 


A cserebogarat is hívták: 


Cserebogár, gyer elő, 
Itt a büdös szelelő. 
Adj veresset vagy kéket, 
Sohase egyebet. 


A katicabogárral a nagyobb lányok jövendőbelijüket jósoltatták meg: fiú- 
nevet adtak az ujjaiknak, és amelyikről a bogár elrepült, az viselte a leendő 
férj nevét. 


A pulykát szerették bosszantani: 


Szebb a páva, mint a pulyka. 
Mert a pulyka véres hurka. 
Rút a lába, rút, rút, rút! 


Akinek kiesett a tejfoga, tűzbe vetette, és ezt mondta: 


Egér, egér, adj vasfogat, 
Én is adok csontfogat. 
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Ha új ételt ettek: 


Újság hasamba, 
Betegségem pokolba! 


Az akácfa leveleit tépve jót vagy rosszat vártak az utolsó szótól: 


Szántok, vetek, boronálok, 
Élek, halok, megmaradok. 


Vagy: 
Szeret – nem szeret, 
Szívből – igazán. 


Hóesésben meg ez a versike járta: 


Esik a hó meg a dara, 
Fázik a menyasszony fara. 


Féltek a cigánytól, mert sokan azonosították a pujaszedővel, de a bátrabbja 
a kapu mögé bújva lekiáltott utána az útra: 


Cigánymóré dik-dik-dik, 
Farkasbunda ráillik. 


* * * 
Cigánymóré dik-dik-dik, 
Paszulyt eszik, megdöglik. 


* * * 


Cigu-bigu vaslapát, 
Letöröm a derekát. 


Az egymás közötti kisebb „üzletkötéseket”, cseréket így pecsételték meg: 


Csere-bere fogadom, 
Többet vissza nem adom! 


Ha mégis megszegte valaki a fogadalmat, ezzel bélyegezték meg: 


Cigány adta, visszakérte, 
Másvilágon ég a lelke. 


Akik összevesztek, ezt mondták: 


Örök harag, 
Míg a farkas 
Meg nem harap. 
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Az árulkodókra: 


Árulkodó Judás, 
Kap egy seggberúgást. 


Az úton libasorban haladva a hátul lévők tréfálkoztak az elsőkkel: 


Elől megyen Icik, 
Libafingot iszik. 
Utána megy Ázik, 
Töki-monya fázik. 


Egymás mellett ülve is lehetett élcelődni: 


Két szélén angyal, 
Közepibe tyúkszar. 


* * * 


Két szélén bazsarózsa, 
Közepibe a bimbója. 


* * * 


Két szélén fakanál, 
Közepibe aranytál. 


Minden alkalmat megragadtak, hogy beugrassák egymást. Az egyik gyerek 
megkérdezte a másiktől: „Kell barack?” Ha az igennel válaszolt, nyomott a 
fejére egy „barackot”. 


„Kell alma?” – Ha a válasz „igen” volt, ezt a „jótanácsot” kapta: 


Várd meg az estét, 
Jönnek a kecskék, 
Húzd meg a farkát, 
Potyognak az almák! 


„Mondd mindig azt, hogy: én is!” 


Kimentem én az erdőbe. – Én is. 
Felmásztam egy fára. – Én is. 
Leszartam a fáról. – Én is. 
Nyalogatták a disznók... 


„Mi több: tízhatod vagy húszhatod?” Ha a válasz „húszhatod” volt, akkor 
meghúzták a kérdezett fülét vagy haját, mert úgy értelmezték: „Húzhatod!” 
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„Én vagyok Én, te vagy Te. Ki eszi meg a szart hamarabb: Én vagy Te?” 
„Van zsebed? – Tedd bele az eszed!” 
Az ilyesmin persze könnyen össze lehetett veszni, és a szóváltásból csúfo- 


lódás lett. A legismertebb csúfolódó mondókák ezek voltak: 
Balog, 
Andalog, 
Félre megyen a dolog. 


* * * 


Hidi-bidi, vadalma, 
Kilökük a ganajra. 


* * * 
Badó, 
Kerepel a gagó. 


* * * 
Bara, 
Megfőtt a dara. 


* * * 
Szanyimikó, 
Rossz a kongó. 


* * * 
Szanyiferi, 
Lóg a begyi, 
Kihúlott a sok tengeri. 


* * * 
Buga, Rita, Belisza, 
Mind a három egyforma. 


* * * 
Hete, Badó, 
Bakhadaró. 


* * * 
Jóska, 
A tyúkot megtojózta. 


* * * 
Jóska, 
Bebújt a tyúkólba, 
Megfogott egy kislibát, 
Kitekerte a nyakát. 


* * * 
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Feri, 
Felesígit megveri. 


* * * 
Bori, Bori, Borbála, 
Vizet visz a csordára. 


* * * 
Jankó, 
Pupodon a zsacskó. 


* * * 


Erzsem-berzsem, bosstörő, 
Kakas seggit türűlő. 


* * * 


Böske, 
Tehen seggit kösd be. 


* * * 
Sándor, 
Gatyába táncol, 
Kenyírhajír pityereg, 
Cigányjányír kesereg. 


Aki megelégelte a meddő szócsatát, ezzel igyekezett lezárni: 


Innen oda nem forog a szó, 
Bolond, aki onnan ide szól. 


Erre is következett azonban a válasz: 


Bolond vagyok, belátom, 
De bolondabb a barátom. 


S az újabb replika: 


Aki mondja, 
Magára gondolja! 


A társasjátékok nagy részét kiolvasás, kiszámolás előzte meg. A legismer- 
tebb szövegek a következők voltak: 


Lementem én a pincébe vajat csipegetni. 
Utánam jött nagyapám pofon veregetni. 
Nád közé bújtam, 
Nádsípot fújtam. 
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Az én sípom így szól: 
Dí-dá-dú, 
Eriggy ki, te nagyszájú! 


* * * 
Munkácson vót egy kis bót. 
Abba mindenféle vót. 
Tenta, penna, papiros: 
Eriggy ki, te kis piros! 


* * * 
Antantémusz, 
Szórakatémusz, 
Szóraka-tiki-taka 
Alá-balá 
Bim-bam-busz. 


* * * 
Ecem-pecem pimpalláré, 
Szól a rigó rakoncáré, 
Cérnára-cinegére, 
Ugorj, cica, az egérre. 
Fogd! 


* * * 
Megy a tehen hazafele, 
Lóg a csecsi ezerfele, 
Ling-lang lakatos, 
Neked jár egy mázsa fos. 


És az újabbak közül egy: 


Egy-kettő-három-négy-öt-hat, 
Fodbalozni megy a csapat. 
Kérdi tőle az ellenség: 
Hány gólt kérsz te? 


Akire mutattak, az mond egy számot, és addig folytatódik a számolás. 


(A Nagydobronyban ismert mondókák, versikék, kiolvasók száma az itt 
idézettekénél jóval nagyobb, mindet azonban helyszűke miatt lehetetlen fel- 
sorolni, így elhagytam olyan közismert versikéket, mint például a „Katicabo- 
gárka, szállj fel az égbe” vagy az „Esik az eső, süt a nap” kezdetű, és más ha- 
sonlókat, amelyek a legtöbb vidéken ismertek.) 
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c) Alkalmi játékok, játékszerek 


Esős időben vagy egy-egy zápor elvonultával, amikor mindenütt sár volt, a 
sárból is készítettek játékot. A lányok „kalácsot” sütöttek, „tésztát” gyúrtak, a 
fiúk inkább pukkasztóztak. Az agyagos masszát egyik kezükbe öblösre for- 
mázták, és egy lapos kőhöz vagy deszkához csapva ezt kiáltották: „Ilyet szól- 
jon a (itt a haragosuk neve következett) seggi lyuka!” Nyáron az utakon nagy 
volt a por, abból „füstbombákat” gyártottak, s a levegőbe dobálva ezt kiabál- 
ták: „Bombázik a nímet stuka!!” 


Télen minden gyermek szeretett sikárkózni, a Tó partján 10–15 méteres si- 
kárkókat is koptattak, és a bátrabbak leguggolva csúsztak végig rajta, azaz 
suggyoltak. Ugyanitt lehetett szánkázni is (a szánka természetesen házilag ké- 
szült, fából), vagy a dombosabb helyeken hóból heregőt készítettek, azon he- 
regőztek a kisebbek. A nagyobb fiúknak fakorcsolyájuk volt, s a jégen szöges 
bottal tolták magukat előre, melyet a lábuk között két kézre fogva a jégbe ütö- 
gettek. A kezdők korcsolyája kétdrótos volt, mert azon könnyebb volt megáll- 
ni, aztán áttértek az egydrótosra, amely viszont gyorsabban siklott. A leg- 
nagyobbak a Tó vagy a Tábla jegén faszköszörűt is készítettek, amely egy 
másfél méternyi magas oszlopból és egy keresztrúdból állt. A keresztrúd egy 
függőleges tengelyen elfordítható volt, így ha a markosabb legények megfor- 
gatták, a túlsó végébe kapaszkodók nagy sebességgel csúsztak körbe-körbe a 
jégen. 


A fiúk szívesen karikáztak. Ehhez egy lapos, 20–40 cm átmérőjű vaskari- 
kát szereztek, és azt egy 40–50 cm hosszú, végén v–alakban meghajlított vas- 
tag dróttal „hajtották”. 


Fegyvereket is készítettek maguknak. Legáltalánosabb a gumipuska volt, 
ami a mindenütt ismert csúzli megfelelője. Nyílpuskája szintén volt minden- 
kinek, sőt a hatvanas években egy ideig a számszeríj jött divatba a televízió- 
ban látott Tell Vilmos-filmsorozat hatására. Ez idő tájt szorult vissza és me- 
rült lassan feledésbe a vizipuska, melyet bodzafából készítettek húsvétra, az 
úton elhaladó lányokat locsolni vele. Úgy készült, hogy a bodza puha, sziva- 
csos belsejét kikaparták, s az így keletkezett lyukba egy vékonyabb botot dug- 
tak, melynek végére kócot vagy rongyot tekertek. A jó vizipuska akár 10 mé- 
terre is elvitt vékony sugárban. A kulcs és a kerékpárküllő is lehetett fegyver, 
ha azok mélyedésébe gyufamérget tömtek, és vagy ütéssel vagy melegítéssel 
felrobbantották. 


A sárkányt ismerték ugyan, de elkészítésére igen kevesen vállalkoztak. 
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70. kép. Locsolkodás vizipuskával. 1939. 


Annál könnyebb volt sípot faragni tavasszal a fűzfavessző lágy kérgéből 
(eltalálva azt az időszakot, amikor legjobban tekeredett), és ugyanez szolgált 
a hápogó alapanyagául, amellyel a kacsáéhoz hasonló hangot lehetett hallatni. 


A vadgesztenye terméséből pipát készítettek vagy emberre-állatra emlé- 
keztető figurákat, a kukorica szárából muzsikát, tökből töklámpást, mellyel 
őszi estéken a lányokat ijesztgették. 


A sihederkorú fiúk kegyetlen szórakozása volt, hogy tavasszal reggelen- 
ként összegyűjtötték a fákon éjszakázó cserebogarakat, röptetéssel kiválasz- 
tották közülük a legserinnyebbet, annak lábába hosszú tövist szúrtak, a tövis 
másik végét egy letépett cserebogárszárnyhoz erősítették, annak túlsó végét 
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71. kép. Gyermekek játék muzsikával. 1939. 


pedig egy rövid bot végéhez rögzítették tűvel vagy tövissel oly módon, hogy a 
bogár így kipányvázva a bot körül repüljön. 


Akinek ügyes keze volt, az parittyatraktort fabrikált a szövéshez felhasz- 
nált cérna faorsójából, egy gumiszalagból, egy szegből és egy darab szappanból. 


A hüngőhöz egy nagyobb gombot választottak ki. Annak lyukaiba erős cér- 
nát fűztek, melynek végeit összekötötték. A gombot a 20–30 cm hosszú cérna 
közepére tolták, a cérna két végét két kezük középső ujjára húzták, s ritmiku- 
san megfeszítve, majd ellazzítva oda-visszaforgó mozgásba hozták a gombot, 
mely eközben jellegzetes „hüngő” hangot adott. 
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A firgettyű fából vagy az elromlott órák fogaskerekéből készült. Tengely- 
nek gyufaszálat dugtak a közepébe, és azon pörgették. 


Ugrijancsit inkább a felnőttek faragtak gyermekeiknek, mert a kezét-lábát 
mozgató, két bot közé kifeszített cérnán tornászó emberke elkészítése és moz- 
gatása nem csekély kézügyességet igényelt. 


A kislányok legnépszerűbb játéka természetesen a baba volt, melyet a tehe- 
tősebb szülők a boltban vettek, többnyire azonban házilag készült tengericsut- 
kából, fából, rongyból és sokféle más anyagból. 


Kártyajátékokat is játszottak, magyar kártyával. Legismertebb a „Csapd le, 
csacsi!” volt, továbbá a „Színre színt”, a „Veres zsidó” és a „Zsír”. A „Lú- 
faszt” és a „Huszonegyet” inkább a felnőttek játszották. A hatvanas-hetvenes 
évektől divatba jött az „Orosz durák” vagy „Pahon”, és ez szinte teljesen ki- 
szorította az előbbieket 


d) Énekes, szöveges társasjátékok 


A nagydobronyi gyermekek nem nagyon szerettek énekelni. Különösen a 
fiúkban volt valamiféle gátlás, amely visszatartotta őket a nyilvános éneklés- 
től. Játék közben is inkább csak a lányok daloltak, s énekes játékokat legfő- 
képpen az óvodában, tehát felnőtt irányításával játszottak. Otthon és az utcán 
legfeljebb az egyszerűbb dallamokat lehetett tőlük hallani. 


Décsi-ducsi. – Főleg fiatalabb lányok kedvelték. Ketten egymás mellé áll- 
tak, keresztbe téve megfogták egymás kezét, és elindultak. 


Kertem alatt piros kocsi, 
Abban lakik Décsi-ducsi, 
Haj, Ducsi, fordíts ki! 


Ekkor megálltak, kifordultak, és visszafelé haladva kezdték újra az éneket. 


Pőröm-pőröm. – Két kislány megállt egymással szemben, keresztbe téve 
megfogták egymás kezét, és feltartott fejjel, egyenes derékkal-háttal körbe- 
körbe forogva énekelték: 


Pőröm-pőröm, papadió, 
Nem messzi van Szilaj biró. 
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Szél fújja pántlikáját, 
Kapd el, kislány, a szoknyáját! 


Bújj-bújj, zöldág. – Az ismert játék szövege Nagydobronyban így hangzott: 


Bújj-bújj, zöldág, 
Zöld levelecske, 
Nyitva van az aranykapu. 
Csak bújjatok rajta. 
Nyisd ki, rózsám, kapudat, kapudat, 
Hadd kerüljem váradat, váradat. 
Szita-pita péntek, 
Szereda-csütörtök, 
Dobszerda. 


Szépen körbe állunk. – A kislányok kört alkottak, egyikük bekötött szem- 
mel középre állt, és énekeltek: 


Szépen körbe állunk, 
Találósdit játszunk, 
A kör közepébe egy leányt állítunk. 
Bekötjük a szemét, 
Nyitva hagyjuk fülét, 
Szabadon a kezét, szabadon a kezét. 
Ez a kislány kitalálja, 
Ki ül benn a kisszobába. 


Ha a bekötött szemű valakit felismert, így folytatta a dalt: 


Szanyi Boris, tudom a nevedet, 
Érted vagyok halálos beteges, 
Nyisd ki szépen csillagszemedet, 
Hadd lássam meg, hogy szeretsz engemet. 
Szállj ki már, te kislány, 
Eszem a szád. 


Utána annak kötötték be a szemét, akit felismertek. 
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Hova megyen, öregapám? – A játékosok kiválasztottak maguk közül egy 
„öreget”. Az meggörbülve, az idős emberek járását utánozva, botjára támasz- 
kodva elindult. A többiek kórusban kérdezték: 


– Hova megyen, öregapám? 
– Megyek a templomba. 
– Én is hadd menjek. 
– Gyere, csak ne fingozz! 


Erre a gyerekek a szájukkal nagyokat fingoztak, hogy bosszantsák vele az 
„öreget”. De nyomban menekültek is, mert az botját közéjük dobta, és akit 
megfogott, a kővetkező fordulóban az lett az „öreg”. 


Repül a..., repül a... – A játékvezető egymás után sokszor ismételgette a 
szöveget („repül a..., repül a...”), majd hirtelen mondott egy állatnevet vagy 
tárgyat. Ha az tud repülni, a többieknek fel kellett emelni a kezüket. Aki eltévesz- 
tette a játékot az vagy zálogot adott, vagy egyszerűen csak jót nevettek rajta. 


A zálog kiváltása más játékokban is úgy történt, hogy a tárgyakat letakar- 
ták, s a játékvezető azt kérdezte: „Mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a ke- 
zemben van?” A többiek megmondták a büntetést: igyon meg egy pohát vizet, 
csókoljon meg valakit stb. Ha nem volt hajlandó rá, nem kapta vissza a zálogot. 


Ki szereti, ki szereti...? – Hasonlít az előző játékra. A gyerekek felsorakoz- 
tak egymás mögé, s az elöl álló labdával a kezében hangosan ismételgette: 
„Ki szereti, ki szereti...?” Aztán hátra dobta a labdát, és mondott egy ételt, 
egy virágot, egy nevet stb. Aki szerette a megnevezettet, az igyekezett elkapni 
a labdát hogy a sor elejére állhasson. Néha azonban undorító dolgokat is 
mondott az elöl álló, hogy beugrassa a többieket (vagy hogy ő többször dob- 
hasson). 


Mid veszett el, szeginny ember? – Legalább négyen játszották. Négy egy- 
forma papírdarabra felírták a szerepeket: „szegény ember”, „bíró”, „botos”, „tol- 
vaj”. Ha többen voltak, további szereplőket is kitalálhattak (a bíró felesége, a ci- 
gány stb.). A papírt összehajtogatták, az asztalra dobták, és mindenki választott 
magának egyet. A játékot az kezdte, akinek a „bíró” feliratú cetli jutott. 


Bíró: Mid veszett el, szegény ember? 
Szegény ember: Hat ökröm, tehenem, meg egy csorda egerem 
(Más változatban: ...meg egy puckos verebem.) 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


175 
 


Bíró: Kire gyanúsítod? 
Szegény ember: Erre, arra, amarra, a vén büdös tolvajra. 


A szegény embernek ki kellett találnia, ki lehetett a tolvaj. Ha nem arra mu- 
tatott, a gyanúsított felháborodva kérdezte: „A cigányt (botost stb.) mered 
gyanúsítani?” 


Botos: Hányat neki, bíró uram? 


A bíró kiszabta a szegény ember büntetését: pl. „három keményet és egy lá- 
gyat”. Ha viszont a szegény ember eltalálta, hogy ki a tolvaj, akkor termé- 
szetesen az kapta az ütéseket, amelyeket a botos adott ki. Mindenki megje- 
gyezte, hogy szegény emberként vagy tolvajként kitől milyen „kemény” és 
„lágy” ütéseket kapott. Amikor ő lett a botos, hasonló mércével mért. 


Ennek durvább és primitívebb változata volt a seggreverősdi, melyet a ka- 
maszfiúk játszottak. Az első vállalkozó bedűlt, azaz meghajolt, és ülő társa 
ölébe rejtette az arcát. Valaki a farára csapott, s ha kitalálta, ki volt a tettes, ak- 
kor az dűlt be. 


Küldj, király, katonát! – Csak a háború előtti időkben játszották eredeti for- 
májában, az ötvenes évektől „Vozsátázás” néven orosz változatban terjedt el. 
Ez az iskola vagy az úttörőtáborok hatásának tudható be. Figyelemre méltó, 
hogy ez az egyetlen olyan játék, melyet a magyar gyerekek orosz szöveggel 
vettek át. „Vozsáta, vozsáta, podaj pionyera!” – „Kavo?” „Rajvezető, rajveze- 
tő, küldj úttörőt!” – „Kicsodát?” Erre egy név következett, s az illetőnek át 
kellett szakítani az ellenfél csapatának láncát. Ha nem sikerült, ott maradt fo- 
golynak, ha igen, magával vitte a játékosok egy részét. 


Bíkaháza. – Árokparton fiúk-lányok vegyesen játszották. A bika az árok- 
ban maradt, a többiek ugráltak át egyik partról a másikra. A merészebbek le is 
guggoltak az árokban, és énekelték: 


Bíkaházába lakok, 
Egy kis tüzet megrakok. 


Vagy: 
Ilyen bika mellett 
Aludni is lehet. 


Ha a bika valakit megfogott, az vette át a szerepét. 
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Milyen színű vagy, te cápa? – Kiszámolták, ki lesz a cápa. Az elfordult, és 
mondott egy színt. A többieknek ilyen színű ruhadarabot, szalagot, náluk lévő 
tárgyat kellett felmutatni, hogy ne fogja meg őket a cápa. Aki nem tudott ilyen 
színt mutatni, az igyekezett megszökni, mert ha megfogták, akkor ő lett a 
cápa. 


Komámasszony, hol az olló? – Olyan helyen volt jó játszani, ahol fák vol- 
tak. Mindenki választott magának egy fát, s akinek nem jutott, vagy akit 
kiszámoltak, az elindult az ollót keresni. Sorra kérdezte a játékosoktól: 
„Komámasszony, hol az olló?” Azok mindig valakihez utasították, s közben a 
háta mögött igyekeztek fát cserélni, vagyis helyet cserélni. Ha a kérdező ezt 
észrevette, és előbb érte el az épp gazdátlanul maradt fát, akkor az lett a kérde- 
ző, aki hoppon maradt. (Ha nem volt fa, köröket rajzoltak a földre egymástól 
3–5 méteres távolságra, és abba álltak be, a kérdezőnek azt kellett elfog- 
lalnia.) 


Virágárulás. – A gyerekek egymás mellé ültek, kiszámolták, ki lesz a gazd- 
asszony és az ördög. Az ördögöt elküldték, és a gazdasszony virágnevet adott 
minden gyereknek. Akkor jött az ördög, és a következő párbeszéd zajlott le a 
gazdasszonnyal: 


– Bim-bim-bim. 
– Bum-bum-bum. 
– Mit kíván? 
– Virágot! 
– Mifélét? 


Az ördög mondott egy virágnevet. Ha a gyerekek közül senki sem kapta ezt 
előzőleg, a gazdasszony így válaszolt: „Régen kiszáradt a kiskertemből!”, és 
az ördög eloldalgott. Ha viszont eltalálta valakinek a nevét, azt magával vitte, 
és jött újra, amíg el nem fogyott a virág. 


Hintázás. – Hintát majdnem minden gyereknek csináltak a szülei, ha volt 
az udvaron arra alkalmas, vízszintes ágú fa. Két kötél vagy lánc kellett hozzá 
és egy közel félméteres deszkadarab. Egy gyerek felült a hintára, a többiek 
lökték, és kórusban énekelték: 
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Hinta-palinta 
Szépen szól a pacsirta. 
Lökd meg, pajtás, a hintát, 
Érjük el a pacsirtát. 


Vagy számolták a lökéseket: 


Egy – megérett a meggy. 
Kettő – csipkebokorvessző. 
Három – nincsen nekem párom. 
Négy – biz oda nem mégy. 
Öt – most érik a tök. 
Hat – hasad a pad. 
Hét – kiflit süt a pék. 
Nyolc – üres a kis polc. 
Kilenc – Kis Ferenc. 
Tíz – tekenőbe tiszta víz. 
Minek az a tiszta víz? 
Kiskertet locsolni. 
Minek az a kiskert? 
Tököt bele vetni. 
Minek az a tök? 
Disznót hizlalgatni. 
Minek az a disznó? 
A háját kivenni. 
Minek az a hája? 
Kocsit kenegetni. 
Minek az a kocsi? 
Asszonyokot-jányokot a pokolba hordani! 


Ilyen mondóka is volt: 


Egy aranyalma, 
Két aranyalma, 
Három aranyalma... 
...Tíz aranyalma. 
Tíz – tekenőbe tiszta víz.. 


és következett az előbbi folytatás. 
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Bujtokózás. – Kiszámolták, ki legyen a tünő. Az befogta a szemét, és han- 
gosan számolt, míg a többiek búvóhelyet kerestek maguknak. Mikor befejezte 
a számolást, ezt kiáltotta: 


Aki bújt, bújt, 
Aki nem, nem, 
Én mán megyek, keresem. 


Két változata volt a játéknak. 1. A tűnőnek elég volt megtalálni a bujókat. 
2. Vissza is kellett szaladni a métához, és lekopogni, akit megtalált, mert ha az 
utóbbi előbb ért oda, akkor hiába találta meg. 


Jukkiri. – A labdát a földön egy kisebb lyukba tették. A játékosok a kezüket 
a lyuk fölé tartották. Mindenki választott magának egy nevet. Legtöbbször nép- 
neveket választottak: magyar, német, japán, francia. A játékvezető hangosan is- 
mételgette: „Jukkiri, jukkiri...” majd hirtelen mondott egy nevet. Akkor a meg- 
nevezett játékos felkapta a labdát, a többiek pedig igyekeztek minél 
messzebbre menekülni. Akit eltatalált a labda, legközelebb az vezette a játékot. 


Egy előre, két kettőre... – Ketten-hárman játszották. Az egyik játékos a lab- 
dát a falhoz ütögette a következő mondóka kíséretében: 


Egy előre, 
Két kettőre, 
Három hatra, 
Hat kilencre, 
Üsd ki tízre, 
Tizenegyre, 
Taps, 
Kavaró, 
Vaskoppantó, 
Gyertyatartó, 
Láb alatt taps, 
Láb alatt dobás, 
Másik alatt taps, 
Másik alatt dobás, 
Egyet a földre – egyet a falra, 
Szita-pita egy iskola, egy. 
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A nehezebb figurák a következők voltak: taps – a játékos tapsolt, mielőtt 
elkapta a labdát, kavaró – a kezével kavaró mozdulatot tett a labda elkapása 
előtt, vaskoppantó – a labdát a földről felpattanó ágban kellett elkapnia, gyer- 
tyatartó – féltérdre ereszkedve kapta el a labdát, láb alatt taps – a lábát fel- 
emelve az alatt tapsolt, láb alatt dobás – a felemelt lába alatt dobta a falnak a 
labdát. Ha mindezt hibátlanul végigcsinálta, kijárt egy iskolát, és legközelebb 
már így fejezte be a mondókát: „szita-pita két (három, négy stb.) iskola, kettő 
(három, négy stb.)”. Aki elrontotta, annak a helyére a következő játékos állt, 
és az előző akkor folytathatta, ha ismét rá került a sor. 


* * * 
(A nagydobronyi gyerekjátékok számbavétele során kihagytam azokat a 


legtöbb vidéken közismerteket – Lánc, lánc, eszterlánc, Tüzet viszek, Csen- 
csen gyűrű stb., amelyek nem vagy alig mutatnak helyi sajátosságokat.) 


e) Ügyességi, testgyakorló játékok 


Piri–Feri–Zoli–Sári – Az utóbb ismertetett három játékkal együtt ez is 
átmenetet képez a szöveges (énekes) és az ügyességi játékok között, ennél 
azonban a minimális szöveg mellett már egyértelműen a testi ügyesség domi- 
nál. Ketten megfogták egy 3–5 méter hosszú zsineg két végét, és miközben 
forgatták, a harmadik játékos azon keresztül ugrált. Kórusban mondták a já- 
tékban részt vevők nevét; amelyiknél elakadt a zsineg, az állt be ugrálni. 


Kurgatózás – Ez a mindenütt ismert fogócska nagydobronyi elnevezése. 
Játszották métával vagy méta nélkül. A méta legtöbbször egy fa vagy oszlop 
volt, amelyhez elérve az egér menedéket talált a macska elől, ott nem foghatta 
meg. 


Ennek egyik változata volt a guggaméta, vagyis aki leguggolt, az átmene- 
tileg kivonta magát a játékból. Aki végleg ki akart állni, úgy tehette meg, ha 
előbb leköpdöste, vagyis kétszer hangosan a földre köpött, és azt mondta: 
„Nem vagyok.” 


Nyerekedés – Főleg kislányok kedvelt játéka volt. Öt galambtojás nagysá- 
gú kő vagy tégladarab kellett hozzá, melyet fél kézzel dobtak fel a levegőbe és 
kaptak el. 


Először önteni kellett, azaz a játékos leült a földre, marékra fogta az öt kö- 
vet, egyet feldobott, s mielőtt ugyanazzal a kezével elkapta vona, a többi né- 
gyet ledobta. Most egyenként kellett felszednie ezt a négyet azalatt, míg az 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


180 
 


 


72. kép. Nyerekedő kislányok a 40-es évek elején. 


ötödiket feldobta a levegőbe. Amikor négy dobás után ismét mind az öt kő a 
markában volt, a következő fordulóhoz letojt, azaz az öntéshez hasonló moz- 
dulattal leejtette a négy követ, de lehetőleg oly módon, hogy azok párosával 
helyezkedjenek el egymás mellett. Ebben a fordulóban ugyanis már kettesé- 
vel kellett felszedni a köveket. Ha sikerült, ismét tojás következett, és három 
plusz egy variációban kellett két dobás alatt felszedni a köveket. Az utolsó 
fordulóban mind a négy követ egyetlen mozdulattal kapta fel a játékos. Hogy 
ez sikerüljön, ügyesen kellett letojnia, mert ha távol kerültek egymástól a kö- 
vek, akkor széles mozdulattal, sotorva kellett felkapni őket a földről. 


Ekkor következhetett az állítás: a játékos a markából mind az öt követ fel- 
dobta a levegőbe, és tenyerét a föld felé fordítva, ujjait hátra feszítve a kézfe- 
jén igyekezett minél többet megállítani, megtartani közülük. Ahány kő fenn 
maradt, annyi pontot nyert, és kezdhette a játékot elölről. Amikor cserepet 
rontott (nem sikerült elkapnia a feldobott követ; nem annyi követ vett fel a 
földről, amennyit épp kellett; kiejtett a markából egy vagy több követ stb.), 
társa vette át a játékot, és ő csak akkor folytathatta (ott, ahol elrontotta), ami- 
kor ismét ő került sorra. 
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Icik – Ugróiskolának is nevezték, és különböző korokban más-más szabá- 
lyokkal játszották. Alapja egy földre rajzolt téglalap alakú ábra, melyet négy- 
zetekre osztottak és megszámoztak. A játékosoknak ezekbe kellett bedobnia 
egy követ vagy cserépdarabot, majd fél lábon egyik négyzetből a másikba 
szökdécselve azt továbbrúgni, illetve kézben, lábfejen térdhajlatban stb. ki- 
hozni. A négyzetek egy része kisajátítható volt, s azokat csak a játszótárs en- 
gedélyével volt szabad használni. 


Csuporállítás – A játékvezető a karjuknál fogva sorra meglódította a játé- 
kosokat, és azok a lendületet elveszítve valamilyen pózba merevedtek. (Ezért 
szoborállításnak is mondták ezt a játékot.) Ezután a játékvezető feladata az, 
hogy valami módon a szobrokat megnevettesse. Aki utoljára nevette el magát, 
a következő fordulóban az vezette a játékot. 


Csapózás – A gyerekek öten-tízen egymás mellé álltak, megfogták egymás 
kezét, és libasorban futásnak indultak. Amikor már lendületbe jöttek, a sor 
elején haladó (rendszerint a legerősebb fiú) megállt, két kézzel megcsapta a 
többieket, akár az ostort, s a sor végén szaladók többnyire leszakadtak, vagy 
el is estek. Minél hosszabb volt, minél több játékosból állt a lánc, annál na- 
gyobbakat csapódtak, csüdörödtek a szélsők. 


Gombozás – Csak a fiúk játszották, egyszerre ketten-hárman-négyen. A si- 
ma földön vájtak egy 5–8 cm mély, 7–10 cm átmérőjű lyukat. Ettől 3–5 méter- 
re húztak egy vonalat, innen kellett lökni. Egy-egy játékos 2–4 gombbal cé- 
lozhatta meg a lyukat. Miután mindenki lökött, eldöntötték, kinek a gombja 
van legközelebb a lyuk szájához – illetve a további sorrendet is –, és az kezd- 
hette a fricskázást. Ahány gombot sikerült bepöckölnie, annyi lett az övé. Ha 
elvétette a fricskázást, a kővetkező folytathatta mindaddig, amíg nem hibá- 
zott. Így szállt körbe a pöckölés joga, míg az utolsó gomb is bele nem került a 
lyukba. Ekkor mindenki megszámolta, hány gombot nyert vagy veszített, és a 
saját gombjait visszacserélhette, ha volt mire. Következett megint a lökés, a 
fricskázás. Aki minden gombját elveszítette, az kiállt. Volt azonban egy sza- 
bály, hogy bizonyos számú gomb (megegyezés szerint ez lehetett három is, tíz 
is) elnyerése után pinkát kellett adni a zsákmányból, vagyis visszaszolgáltatni 
egyet (amelyiket választotta a sajátjai közül) a vesztesnek. 


A hatvanas évektől az iskolások körében elterjedt a kopekezés is, amikor a 
gombot fémpénzzel, kopekkel helyettesítették. Egy másik változata az volt, 
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hogy a kopeket nem lyukba, hanem a fal felé dobták, és akié közelebb került a 
falhoz, az nyert 


Zapaszozás – A játék neve az orosz „zapasz” (tartalék) szóból ered, nyilván 
orosz közvetítéssel jutott el Nagydobronyba a háború után. A földre rajzoltak 
egy 2–4 méter széles, 5–10 méter hosszú téglalapot, az egyik csapatjátékosai 
ebben mozoghattak. A másik csapat két legügyesebb tagja a téglalap két 
végén helyezkedett el, és egy közepes méretű labdával igyekezett kiütni a 
bent lévőket. Azok természetesen – amennyire sikerült – igyekeztek félreug- 
rani a labda elől. Akit eltaláltak, az kiállt, ellenben aki a levegőben el tudta 
kapni a labdát, az zapaszt szerezhetett, s ha őt is találat érte, csak a zapaszai 
közül veszített el egyet. Miután minden játékost kiütöttek, a csapatok szerepet 
cseréltek. 


Csillagrúgás – Az egyik gyerek hanyatt feküdt a földön, kezét hátra nyúj- 
totta, lábát feje fölé emelte, a másik gyerek ráállt a tenyerére, ráhasalt a talpá- 
ra, s a rúgó messzire repítette. Arra természetesen vigyáztak, hogy aki repül, 
az puha helyen (szalmában, szénában) érjen földet. 


Kicsi a rokás – Amikor valamelyik játékot már megunták, az egyik gyerek 
elkiáltotta magát: „Kicsi a rokás, nagy a kuporodás!” Valamelyik társát a 
földre teperte, a többiek pedig – ugyancsak a fenti szöveget ismételgetve – rá- 
juk kuporodtak, vagyis hasaltak, egymás hegyén-hátán. 


Birakozás – A fiúk összeakaszkodtak, és gáncsolással vagy puszta erővel a 
földre teperték egymást. Azt többnyire kikötötték, hogy görcsölni nem sza- 
bad, vagyis hüvelykujjal a másik hátát betömi, csiklandozni tilos volt. 


Futóméta – Igen kedvelt játék volt az 50–60-as években. A fiúk először is 
agyvígyeztek, eldöntötték, ki melyik csapatba kerül. A két kapitány dugott, 
azaz egyikük elrejtett a markában valami apró tárgyat, a másikuk megpróbálta 
kitalálni, melyikben van. Aki nyert, az választhatott magának először társat. 
Miután a csapatok kialakultak, ugyanígy döntötték el, ki lesz fent és lent, majd 
kijelölték a játékteret. Ennek hossza a résztvevők számával együtt nőtt vagy 
csökkent, általában 20–40 méter volt, szélessége pedig megegyezett az utca 
szélességével. A pálya két végét egy-egy méta jelölte, ami lehetett egy oszlop, 
egy leszúrt bot vagy egy nagyobb kő. 


A lent lévő játékosok közül egy volt az adogató, ő a felső métánál állt és 
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adogatta a labdát az ütőknek, a többi a kapó, ők a pályán szanaszét helyezked- 
tek el, hogy el tudják kapni a labdát. 


A fent lévők egymás mögé álltak, és a felső métánál egymás után ütöttek. A 
teniszlabdát egy 60–100 cm hosszú, 3–4 cm átmérőjű bottal ütötték meg a le- 
vegőben. Ha az adogató túl alacsonyra vagy túl magasra dobta, akkor az ütők 
nem fogadták el. Aki nem találta el a labdát, arra azt mondták, hogy lefosta az 
ütést, és a sor végére állt, várta társai ütését. Mikor valakinek sikerült nagyot 
ütnie, futásra vállalkozhatott, és futhattak vele előtte ütő társai is. El kellett ér- 
niük az alsó métát s onnan visszafutniuk, hogy ismét üthessenek. A kapók a 
megszerzett labdával igyekeztek eltalálni a futókat s ha ez sikerült, ők kerül- 
tek fel. A fent lévők közül az, aki utolsónak maradt, háromszor üthetett. Ha 
egyszer sem találta el a labdát s közben társai közül senki sem tette meg az 
utat az alsó métáig és vissza, akkor csapata a következő fordulóban lent ját- 
szott, vagyis kapó volt. Ugyanehhez vezetett az is, ha valaki olyan szerencsét- 
lenül ütötte meg a labdát, hogy az nem előre, hanem hátra repült („hátraütís: 
lent!” – mondták ilyenkor), illetve ha az utolsó ütéskor nem találtak el ugyan sen- 
kit a futók közül, de a labda előbb ért vissza a felső métához, mint a futók, és 
az adogató leköpdöste a játékot (megköpdöste a labdát). 


Csürközés – Az előző játék régibb változata, csak a negyvenes évekig ját- 
szották. A csürök egy 7–10 cm magas, 3–4 cm alapátmérőjű kúp alakúra fara- 
gott fadarab volt. Ezt ütés előtt egy félméteres deszkalap végén helyezték el, 
melyet egy kissé megemeltek (alátámasztottak). Itt is voltak ütők és kapók, de 
az adogatót állítónak nevezték. 


A bigézés szabályai megegyeztek a csürközés szabályaival, de a bigét más- 
képpen kellett megütni. Ez egy kb. 15 cm hosszú, két végén meghegyezett 
(vékonyodó), 2–3 cm átmérőjű bot volt, amelyet nem deszkára, hanem a föld- 
re tettek. A játékos a botjával először a bige végére ütött rá egy kisebbet, s mi- 
után így felpörgette, a levegőben egy másik ütéssel távolra röpítette. 


A bigét és a csürköt később rongylabdával helyettesítették, így alakult ki a 
futóméta. 


A fodbalozás a negyvenes években kezdett elterjedni a faluban, s azóta is a 
fiúk legnépszerűbb játéka. Ez is agyvígyezíssel kezdődik, és ha valamelyik 
csapat önkényesen levonul a pályáról, azt mondják rá, hogy megszökött, és 
ezért két gól büntetés jár. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


184 
 


Az itt leírtakon kívül – kisebb számban – természetesen más játékokat, 
mondókákat is ismertek és ismernek a nagydobronyi gyermekek. Egynek- 
egynek több változata is élt, motívumaik keveredtek, átalakultak az idők fo- 
lyamán. Egy részüket csak kevesen ismerték és játszották, így hamar fele- 
désbe merültek, más részük semmilyen eltérést nem mutat az egész 
nyelvterületen élő játékoktól, ezért tekintettem el tárgyalásuktól. Végül pedig 
nem tartottam célszerűnek az ugyancsak előforduló kirívóan durva, trágár ki- 
fejezéseket tartalmazó szövegek közzétételét. 


3. Párválasztás, lakodalom 


A közös játék, a közös szórakozás meg az iskola számtalan alkalmat kínált 
a fiataloknak az ismerkedésre. A serdülőkorral természetesen gyökeres válto- 
zás következett be a fiúk és a lányok viszonyában. Egy 12–14 éves legényke 
már nem állt le Hőss ki libámot játszani a lányokkal, hanem inkább a felnőttes 
viselkedési formákat igyekezett ellesni a nagyobb legényektől. 


Mivel a férjhez menő lányok és házasulandó fiúk legfőbb találkahelye a bál 
volt, a kisebbek is őket utánozták, és a hétvégeken kisbált rendeztek. Ezt rend- 
szerint a fiúk kezdeményezték. Citerást, a háború után pedig harmónikást hív- 
tak, ha pedig nem akadt zenész, maguk fújták a flótát vagy a fűsűt. (A fésűre 
vékony selyempapírt borítottak, és az sajátos hangot adva rezonált.) A kisbált 
az utcán vagy valamelyik udvaron tartották, és nem számított különleges alka- 
lomnak, itt gatyában és mezítláb is lehetett mulatni, táncolni, zenét hallgatni. 


A nagybál már körültekintőbb előkészítést igényelt. Amikor 3–4 legény 
összeállt, hogy megszervezze, mindenekelőtt alkalmas helyet szemelt ki a 
táncmulatsághoz. Ez tavasztól őszig lehetett valakinek a kertje vagy udvara, 
de legjobb volt, ha valahol új házat építettek a környéken, mert akkor hosszú 
időre megoldódott ez a kérdés. A gazda többnyire szívesen látta a táncolókat, 
mert jól letaposták a ház földjét 


Az évszázad első felében az Alvégen, a kocsma mellett külön táncterme 
volt a községnek, ahhoz azonban felsőbb engedély kellett, ha a fiatalság itt 
akart mulatni. Így aztán csak a nagyobb ünnepeken vették igénybe (kará- 
csonykor, húsvétkor, pünkösdkor), meg regutabált, egyesületi bált, tűzoltó- 
bált tartottak benne. 


A kezdeményezők, a rendezők dolga volt a zenészek felfogadása is. Az al- 
kalomtól függően lehetett ez egy-két tagú együttes vagy teljes cigányzenekar, 
később – a cseh időkben – pedig a rezesbanda jött divatba. A bál kezdetekor a 
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rendezők szedték be a pénzt a legényektől (a lányok nem fizettek), és ugyanők 
vigyáztak fel a rendre. Az izgága, részeges embereket különösen szemmel tar- 
tották, vagy be sem engedték őket a terembe. Ennek ellenére majdnem mindig 
volt verekedés, igen sok bálban vér is folyt, mert a legények ha bálba vagy ud- 
varolni indultak, többnyire magukhoz vették fegyvereiket is: kést, ólmos bo- 
tot, vasgyűrűt. 


Vasárnap hamar híre ment a faluban, hol lesz bál – előfordult, hogy kettőt 
is szerveztek –, s amikor a zene megszólalt, a lányok az udvaron gyülekeztek. 
A legények előbb a kocsmát keresték fel, majd bementek a terembe, s amikor 
táncolni akartak, kikiáltottak vagy kiintettek az udvarra: „Máris, gyere be!” 
Akit nem szólítottak, az hívás nélkül nem léphette át a küszöböt, kénytelen 
volt petrezselymet árulni. Persze, a rátartibb lányok nem fogadták el akárki- 
nek az invitálását. 


Tánc után, amíg a zenészek pihentek, a fehérnép kivonult a teremből – csak 
akkor maradhattak bent, ha odakint esett vagy nagy hideg volt –, a legények 
pedig daloltak vagy beszélgettek. Az újabb tánchoz ismét hívni kellett a lá- 
nyokat. Akinek kikötött szeretője volt, az egész idő alatt azzal táncolt, mások 
sorra felkérték az ismerős vagy rokon lányokat. 


A harmincas évekig élt az a szokás, hogy ha a lány megsértette a legényt – 
például kimutatta, hogy nem szívesen táncol vele vagy lenézi –, akkor kimu- 
zsikálták. A legény előre megbeszélte a zenészekkel, hogy alkalmas időben 
húzzanak tust, ő pedig úgy intézte a táncot, hogy közel kerüljenek az ajtóhoz, 
s ott kitegye a lányt a küszöbön túlra. 


Volt egy másik szokás is: alkalmi szövegeket írtak az „Elment Lidi néni a 
vásárba...” kezdetű (esetleg más) dal melódiájára, így csipkelődtek-élcelőd- 
tek egymással. Ezeket a dalokat bálban-lakodalomban énekelték, közülük né- 
hány máig is fennmaradt: 


Szanyipeti sütögeti a lepinyt, 
A szagával odacsalja a leginyt. 
Három hód főd, hasas tinó, 
Joli jánya most eladó, csuhajja. 


* * * 


Bátyi Józsi beállott üzletelni, 
De az üzletet nem bírta folytatni. 
Csak szalonnát bír árulni, 
Azt is az anyósa hozi, hitelbe. 
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Egy harmadik a „Ráncos csizmát visel a babám...” dallamára készült: 


A Felvígen lakik a babám, 
Új biciklin járatom hozzám. 
Újbicikli, gumiráfos a kereke, 
Csalfa a babám fekete szeme. 


Ez utóbbi meg sem nevezi a szereplőket, ennek ellenére mindenki tudta, 
kikről szól a dal. 


Udvarolni a legények általában csapatostul jártak. Kedden, csütörtökön, 
szombaton és vasárnap volt jányos este, a hétfőt, a szerdát és a pénteket hú- 
gyos estének mondták, akkor nem mentek a lányokhoz. A barátok nyolc óra 
körül találkoztak az utcán, és megbeszélték, hová nézzenek be. Mielőtt beko- 
pogtak volna, terepszemlét tartottak, bekukucskáltak az ablakon. Először is 
azt kellett kideríteni, otthon van-e a lány, másodszor, nincs-e nála olyan le- 
gény, aki a bandában valakinek a haragosa, harmadszor: nincs-e asszonyfonó, 
mert abban a legényeknek semmi keresnivalójuk. Ugyanahhoz a lányhoz 2–3 
csapat is bemehetett, ahányan csak elfértek a szobában. A legények leginkább 
oda szerettek menni, ahol lehetett huncutkodni, viccelődni, ahol a háziak szí- 
vesen fogadták őket. Az időt egyébként játékokkal, felolvasással, kártyázás- 
sal, beszélgetéssel múlatták. A házigazda vagy maga is részt vett a legények 
szórakozásában, vagy munkát keresett: például tengerit fejtett. Gyakran a le- 
gények is besegítettek, nem számított sértésnek, ha munkával kínálták őket. 
Ha mindenki játszott, szórakozott, a lánynak akkor is dolgoznia kellett: ken- 
dőt hímezni (varrni), fonni, vasalni. Ha a legények jól érezték magukat, leg- 
feljebb éjfélig illett maradniuk, de bármikor felállhattak, és egy másik lányos 
háznál próbálhattak szerencsét. 


Arra, akinek már szeretője volt, más szabályok vonatkoztak. A legény min- 
den este és egyedül járt udvarolni, választottjához más nem járhatott. Bálba, 
lakodalomba együtt mentek, s kisebb ajándékokkal lepték meg egymást alkal- 
manként. A lány kivarrott zsebkendőt és mályva-rozmaring bokrétát adott, a 
fiú pedig a vásárból mézeskalácsot, mézesszívet hozott, május első éjszakáján 
májusfát állított a kapura. A század első évtizedeiben ilyenkor kázsmírkeszke- 
nőt, pántlikát, kalárizst kötött az ágakra, és reggelig őrizte, hogy ő köszönjön 
elsőnek („Adjon Isten jó reggelt”) a gazdának, meg hogy el ne lopják az aján- 
dékokat. Városi hatásra az éjjeli zene is divatba jött rövid időre. 


A régi világban a szülők erélyesen beleszóltak a fiatalok párválasztásába. 
Aki nagygazda volt, az szülei ellenére nem nagyon vehetett el szegény lányt, 
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mert ez igen erős családi feszültséget szült, sőt az apja ki is tagadhatta minden 
vagyonából, örökségéből. Ha azonban a kiszemelt menyasszonynakvaló a 
szülők szerint is jó családból származó, rendes, dolgos teremtés volt, akkor 
hamarosan következhetett a jánykírís, néhány nappal később pedig a jegyvál- 
tás, azaz a kézfogó. 


A lánykérés a fiú anyjának a tiszte volt. Miután a fiatalok egyeztették az 
időpontot, egy keddi, csütörtöki vagy szombati napon a reggeli istentisztelet 
után (a későbbi időkben: este) elment a lányékhoz, és szüleitől megkérte a ke- 
zét a fia számára. Azok már nem engedték el üres kézzel, kapott egy vastag 
szelet kenyeret és egy darab szalonnát, sódarhúst vagy kolbászt. 


A jegyváltás vagy kézfogó idejéül a szombat estét jelölte ki a néphagyo- 
mány. Ilyenkor a vőlegény a legközelebbi rokonokkal, barátokkal együtt vagy 
csak egyedül felkereste leendő menyasszonyát, hogy átvegye, kiváltsa tőle a 
jegyet (innen az elnevezés). Maga a jegy egy szív alakúra hajtogatott, kitö- 
mött kasmír- vagy selyemkendő volt. Belsejében a menyasszony által kivar- 
rott, csipkés szélű zsebkendőket helyezték el, gazdagon telerakták szebbnél 
szebb szalagokkal. Felületét teletűzdelték színes rezgőkkel, vagyis apró, fino- 
man megmunkált művirágokkal, csillogó gyöngyökkel, kalárisszemekkel, 
tollakkal, faggyúbokrétával. Cserébe a vőlegény jegypénzt adott, és egy fehér 
kasmírkendőt, amellyel a lakodalomban majd bekötötték a menyasszony fe- 
jét. A jegypénzt a legény kópertába tette. A bankók mellé fémpénzt is rakott 
bőven, hogy jól hallhatóan megcsörrenjen, amikor ledobja az asztalra. A borí- 
tékban egy alkalmi verset is elhelyeztek, melyben a vőlegény szerelméről vall 
és jókívánságait küldi menyasszonyának. Az egyik ilyen verses levél szövege 
a következő volt: 


Jó estét, kívánok, szeretett kedvesem, 
Vedd kedvesen tőlem ezen jegylevelem. 
Adjál tehát ennek hajléktokban helyet, 
Melybe beleírtam érzelmét szívemnek. 
Most azért amidőn soraim megkezdem, 
Segítségül hívlak, édes jó Istenem. 
Az első emberpárt Te teremtetted meg, 
S akkor elrendelted a páros életet. 
Hogy ne éljen Ádám egyedül, magába, 
Egy segítőtársat rendeltél hozzája, 
Hogy együtt küzdjenek jó avagy balsorsba, 
Két test eggyé lészen az akaratjára. 
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Ezen akaratod még ma is fennálló, 
A házasságkötés meg nem szűnik soha. 
Nekem is eljött már az a boldog óra, 
Hogy már eljuthattam én is ezen célra. 
Ezért hát, kedvesem, zárjuk a szívünkbe, 
Akármi is érjen minket az életbe. 
Jöjjön jó- vagy balsors, de egy el nem veszhet: 
Örökké tartson az igaz szeretet. 
Csak ez maradjon meg, s legyen útitársunk, 
Akkor mindörökre boldogok maradunk. 
Amit átaladok néked e levélben, 
Fogadd el, s kívánom, költsed hasznos helyre, 
Melyet tiszta szívből adok a részedre. 
Ezzel hű kedvesem, bezárom levelem, 
Egybekelésünket áldja meg az Isten. 
Boldogan élhessük páros életünket, 
Majd csak a sírhalom válasszon el minket. 
Most tehát, kedvesem, tőled búcsút veszek, 
Maradok a sírig kedves vőlegényed. 


A századfordulón s a századelőn nagy kézfogókat tartottak, ekkor a cere- 
mónia is sokban hasonlított a menyegzőéhez. A lányos háznál már egy héttel 
előtte sütöttek-főztek. Asszonyok voltak a hívogatók, akik ezekkel a szavak- 
kal szólították meg a rokonokat: „Balog János bátyám szakácsnak szólíti ken- 
teket a jánya kézfogójába.” A vendégek ilyenkor nem csekély ajándékokkal 
állítottak be a lányos házhoz: lisztet, tojást, tejet, vajat, csirkét vittek. Az ese- 
mény napján a menyasszony a rokonság férfitagjai közül megkért valakit, 
hogy ismét hívja meg a vendégeket. Ennek a hívogatónak már díszes botja 
volt, amelyre pántlikát kötöttek. A fiú a maga részéről szintén útnak indította 
néhány barátját, hogy pálinkával a kezükben hívják meg a kézfogóba azokat a 
fiatalokat, akiket úton-útfélen találnak. 


Az ünnepség azzal kezdődött, hogy a vőlegény elküldte a nagyvőfért, a kis- 
vőfért és a násznagyot, hogy kérjék meg még egyszer a menyasszonyt. Ami- 
kor azok egy-egy kivarrott kendővel hazatértek, együtt indult a rokonság a 
lányos házhoz. Az úton cigányzenével, dalolva mentek, néha még egy-egy ka- 
rabély is eldurrant. A lányos házhoz érve a násznagy felkiáltott az udvarra, 
hogy megérkeztek. Erre előjött a jánykiadó, és úgy fogadta őket: „Ha valami 
garázdálkodó nincs kentek között, feljöhetnek.” Az udvaron a vendégeket 
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megterített asztal várta. A fiúk a lányokkal szemben, a menyasszony rokonai 
a vőlegény rokonaival szemben ültek le a lókákra. A nagyvőfér bement a ház- 
ba, és verssel köszöntötte a ház népét. A menyasszony keresztapja, a jánykia- 
dó szintén verssel válaszolt Ekkor kellett előadni a menyasszonyt, de először 
rendszerint sántamenyasszonyt hoztak, hatalmas turbánkoszorúval, nagy fá- 
tyollal a fején, a lába bekötözve, az arca korommal bekenve. Miután a vőle- 
gény ezt nem fogadta el, előkerült az igazi is, és az ifjú párt egymás mellé ül- 
tették. Röviddel ez után a násznagy felállt, és így szólt hozzájuk: „Fogjátok 
meg egymás jobb kezét és váltsatok jegyet.” A jegyváltás után ezekkel a sza- 
vakkal áldta meg őket: 


Kívánom Istentől, ezen jegyváltástok 
Legyen Isten előtt s ember előtt áldott. 


Felvette az asztalról a fonott korsót, és félliteres üvegekbe pálinkát töltött. 
Ezek kézről kézre vándoroltak, akinek jól esett kortyolt belőlük. A násznagy 
tiszte volt ügyelni rá, nehogy az üvegből kifogyjon a pálinka. 


A vacsorát nagy füles tálakból fogyasztották el, fakanállal; 4–5 ember ha- 
jolt egy-egy tál fölé. Volt húsleves, töltött káposzta, tejbekása, süteménynek 
lekváros béles. Evés után az üvegbe bort töltött a násznagy, s megkezdődött a 
mulatás, a tánc – éjfélig, vagy aki bírta – reggelig. Ez a szokás hasonló formá- 
ban a hatvanas évek végén éledt újjá, de már gyűrűcsere néven. Ez is veteke- 
dett egy kisebbfajta lakodalommal 100–200 vendéget is hívtak, de nem jegyet 
adott a menyasszony a vőlegénynek, hanem karikagyűrűt cseréltek. 


A kézfogó után a jegyet a vőlegény őrizte. Ha később netalán meggondolta 
magát és nem akart esküvőt, visszaküldte a lánynak. Erre általában két hetet 
adtak. A jegy visszaszolgáltatása azonban hálátlan feladat volt, mert akivel 
küldték, az bizony verésre is számíthatott a hoppon maradt menyasszony ro- 
konaitól. Ezért nem is mentek fel az udvarra, hanem a szomszédban intézték 
el a dolgot. E ritka esettől eltekintve a jegyet az esküvő reggelén bontották 
szét. A rezgőket a nyoszolyólányok hajába tűzték, a bokrétákat a vőlegény ba- 
rátai kapták, a zsebkendőket és szalagokat a menyasszony szétosztotta a fiúk 
és lányok között. A néphit szerint azok a lányok, akik kaptak ezekből a szala- 
gokból és rezgőkből, hamar férjhez mentek. 


Az esküvőt azonban még megelőzte az iratkozás. A jegyesek a papnál és a 
községházán jelezték egybekelési szándékukat. A községháza előtt kitették a 
nevüket a cinkefogóba (a hirdetőtáblára), a pap pedig egy héttel a mennyegző 
előtt vasárnap kihirdette őket. (Megjegyzendő, hogy az eljegyzéssel és a lako- 
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dalommal kapcsolatos szokások gyakran, sőt mondhatni folyamatosan vál- 
toztak századunkban. Így valamennyi fázis leírására nem vállalkozhattam, 
inkább csak az általános motívumokat igyekeztem megörökíteni, különösen 
azokat, amelyek az 1944–45-ös, a rendszerváltozás előtti időkből maradtak 
fenn. 


A lakodalom napja rendszerint a szombat volt, de lehetett a csütörtök és a 
kedd is. Az előtte való héten a vőlegényes és a menyasszonyos háznál összeír- 
ták a vendégeket, és hívogatóasszonyokkal megszólíttatták őket, akárcsak a 
kézfogó előtt. A vőlegény és a menyasszony saját barátaival hívatta meg a fia- 
talokat. Ezután a fiatalasszonyok elindultak edinyt szedni. Régente csak füles 
tálakat meg fakanalakat kértek kölcsön, később azonban lapos tányért (cintá- 
nyírt), fémből készült evőeszközöket poharakat kancsókat is. Ahol nagy mu- 
latságra készültek, ott csigacsinálót is tartottak, hogy jó előre elkészüljön a le- 
vesbe való csigatészta. Az asszonyok egész héten sütöttek–főztek, a férfiak a 
sátrat állították fel az udvaron. 


Egy nappal a menyegző előtt a meghívottak ajándékot vittek a vőlegényes 
házhoz. A menyasszony rokonai a menyasszonyos háznál gyülekeztek déltájt, 
jól felpakolva liszttel, tojással, élelmiszerekkel. Egy tyúk és egy tál sütemény 
is járt ajándékba. A háború előtti időkben keszkenőt, ruhaanyagot vittek a 
menyasszonynak a lakodalom napján, az ötvenes évek végétől a férfiak egy 
korsó borral, az asszonyok egy tál kaláccsal vagy tortával mentek a menyeg- 
zőbe, a férjhez menő lányok pedig egész tortát vittek, amelyet az anyósnakva- 
ló (a leendő anyós) vágott fel, és amikor a fiatalság mulatott, szétosztották kö- 
zöttük. 


Ugyancsak a lakodalom előtti napra esett az összeiratkozás, vagyis a polgá- 
ri esküvő a községházán, valamint a nevezetes konyhatánc, mely a harmincas 
évek vége óta ismeretlen a faluban. Estefelé a vőlegényes háznál gyűltek össze a 
fiatalok, és a szakácsasszonyokkal együtt táncoltak-mulattak kilenc-tíz óráig. 
Ide bárki jöhetett aki táncolni akart, de ételt-italt nem kapott legfeljebb a leg- 
közelebbi cimboráit kínálta meg a vőlegény. A menyasszony rózsaszín vagy 
égszínkék ruhát vett fel erre az alkalomra. Magával hozta a vőlegényi inget és 
a bokrétát is, amely a vőlegény viseletének elengedhetetlen tartozéka volt. 


Századunk első felében reggel korán kezdetét vette a lakodalmi szertartás. 
A legtöbb helyen nem volt nagy dínomdánom, csak a közeli rokonságot hív- 
ták meg, s a lakodalom néhány óránál nem tartott tovább. Még zenészeket 
sem hívtak mindig. A reggeli istentisztelet után megeskette a pap a fiatalokat, 
és az ifjú pár néhány óra múlva már a mezőn dolgozott. Ilyenkor ételnek csak 
főtt hús volt, leves nélkül, meg egy kis rétes kalács. 
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Aki nagy lakodalmat akart és tudott rendezni, az persze mindennek jobban 
megadta a módját. A menyasszony és barátnői az esküvő reggelén tartották 
meg a jánybúcsúztatót. Ez egy körtánc volt tulajdonképpen, a menyasszony a 
kör közepébe állt, és énekelték: 


Csörög a kocsi, 
Pattog a jancsi, 
Talán értem jönnek. 
Jaj, édesanyám, 
Szerelmes dajkám, 
De hamar elvisznek... 


A vőlegényes háznál a nagyvőfér és a kis vőfér jelentkezett, hogy megkezd- 
jék küldetésük teljesítését. Róluk tudnunk kell, hogy ők voltak az egész me- 
nyegzőnek a ceremóniamesterei, ők irányították – a násznaggyal és a vőle- 
génnyel tanácskozva – az eseményeket. A nagyvőfér többnyire a vőlegény 
rokonságából került ki, vagy az ismerősök közül kértek fel valakit erre a sze- 
repre. Kizárólag idősebb vagy házas embert, aki ismerte a verseket, és jó fel- 
lépése volt. Kisvőfér a vőlegény öccse, unokaöccse vagy más közeli rokona 
lehetett, még serdülőkorú vagy katonaság előtt álló. Ő nem mondott verset, 
csak a nagyvőfért kísérte, és segített neki, amiben kellett. 


Elsőben is tehát elmegyünk próbára, 
Amíg el nem jutunk dolgaink céljára. 
Kész vagyunk mindenkor bátran menni harcba, 
Minden jót kívánok ez érdemes házra. 


Elindultak a menyasszonyos házhoz, s ott az ajtó előtt így kívántak jó reggelt: 


Örülök, hogy látom friss jó egészségét 
Ez érdemes háznak, lelki békességét. 
Kívánom mindenben állandó szépségét, 
Mostan is átléptem e háznak küszöbét. 


A nagyvőfér odabent így folytatta: 


Elsőben is tehát hozzátok küldettünk, 
Mint látjátok nyilván, hogy el is érkeztünk. 
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Új parancsolatot csak aziránt vettünk, 
Tudnók meg, hogy vagytok, kik vagytok előttünk. 


E háznak násznagya van-e egészségbe, 
Annak szószólója kívánt békességbe. 
Vőlegényünk párja takaros épségbe, 
Vannak-e mindnyájan friss jó egészségbe. 


De nevezetesen e háznak gazdája, 


És élete párja, kedves gazdasszonya, 
Házasságra való szerelmes leánya, 
Egészségbe van-e teste alkotmánya. 


Leültették őket, beszélgettek egy ideig, majd a nagyvőfér elmondta a ken- 
dőkérő verset: 


Valami rubintot hallottam itt lenni, 
Melyet méltóztattak eladóvá tenni. 
Én pedig azt mostan meg akarom venni. 
Ha valamiképpen rá lehetne menni. 
Jó helyen is vagyon lábom megállása. 
Nincs itt lábaimnak semmi hibázása. 
Mert Szanyi Józsefnek itt vagyon lakása, 
Kinél a rubininak lesz megalkuvása. 


Ez a rubint pedig nem a föld gyomrába 
Termett, hanem az ő kigyelmek házába. 
Nem is találjuk azt semmi más bányába, 
Csak az ő kigyelmek Máris leányába. 


Már ezen rubininak ha nézünk becsére, 
Úgy találjuk, nem más fog lenni a bére, 
Ifjú Hidi János, kinek személyére 
Hasonlatos hozzá és minden díszére. 


Ki mint vőféreit minket úgy küldött el 
Jó uraimékhoz egész becsülettel, 
Hogy tiszteljük szíves forró szeretettel, 
Menjünk vissza hozzá jellel, üzenettel. 
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Kérjük ezért tiszta szívből mindnyájokat. 
Ne vonják meg tőlünk jóakaratokat. 
Hanem vászonbéli szép ajándékokat 
Függesszék botunkra címerül azokat. 


Erre a menyasszony a vőférbotokra kivarrott kendőt kötött, a vőférek ka- 
lapjára bokrétát tűzött. 


Elviszem, megmondom az ő kedvesének, 
Hogy saját munkája tulajdon kezének. 
Legyen gerjesztője felgyúlt szerelmének, 
Örüljön mindkettő egymás személyének. 


De mivel unalmas már a kendermunka, 
Ezt is nemcsak maga, más is dolgozhatta. 
Kívántatik tehát áldás kívánsága, 
Szájamnak-szívemnek ilyen óhajtása. 


Áldja meg az Isten kenderföldeteket, 
Sok kita kendertek és sok csepűtöket, 
Adhassátok máskor cifrább kendőtöket, 
Áldással hagylak itt mostan benneteket. 


Amikor visszatértek a vőlegényes házhoz: 


Mosti fáradságunk örömet neveljen, 
Dicsőséggel fénylő hírnevet viseljen. 
Elmúlt a dolognak minden nehézsége, 
A kezdett munkának vagyon már jó vége. 
Vőlegényünknek sem lehet már kétsége, 
Nem lesz már a másé, itt a jelensége. 


Időközben a vőlegény rokonsága már összegyűlt, vagy ha nem, vártak még 
egy ideig, és akik jelen voltak – elsősorban a fiatalok – elindultak a me- 
nyasszonyért. 
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Tisztelt gyülekezet, Isten szent nevében 
Induljunk el innen csendes békességben. 
Vőlegényurunknak keressük fel párját, 
Az ő drága kincsét, kedves menyasszonyát. 
Szerezzük meg neki kedvét, boldogságát, 
Hozzunk a kedvére egy szép gyöngyvirágszált. 
Először az Isten hajlékába visszük, 
Hol szent áldás után boldog lesz, azt hisszük. 
Induljunk el tehát Isten szent nevében, 
Jöjjenek utánam, mindnyájukat kérem. 


Egy régebbi szokás szerint, mely a század elején halt ki, a vőlegény és a 
menyasszony rokonsága külön-külön indult a templomba a megbeszélt idő- 
pontban, s a falu központjában találkoztak. Az esketés után ismét elváltak út- 
jaik, ki-ki a saját csapatával tért haza, és mulatott délig. Ekkor a nagyvőfér, a 
kisvőfér és a násznagy elment a menyasszonyos házhoz, hogy megbeszéljék: 
most már jönnek a menyasszonyért. Innen egy-egy kivarrott kendővel tértek 
vissza. Otthon már várta őket néhány feldíszített kocsi, és a menyasszonnyal 
együtt elhozták annak bútorát, ágyneműjét is. Megérkezve a násznagy fogad- 
ta a vendégeket, utána következett az ebéd. 


Egy másik, átmeneti változat szerint a templomból a menyasszony és a vő- 
legény rokonsága együtt ment az utóbbi házába, ám a vőlegény nem tartott 
velük, hanem a menyasszonyos ház felé vette útját, s az ott maradtakat, vagyis 
a héríszt maga hívta saját házába. 


De térjünk vissza a ma is élő szokáshoz, és kövessük tovább a negyvőfé- 
rünket a vőlegény rokonaival együtt. Épp elindultak a menyasszony házába: 
elöl a nagyvőfér a vőlegény nyoszolyóasszonyával, mögötte a vőlegény haladt 
a nyoszolyólánnyal, majd pedig a kisvőfér követte őket a szeretőjével vagy is- 
merős lánnyal. A menetet zenészek is kísérték, a férfiak hangos énekszóval 
vonultak végig a falun. Leggyakrabban ezt a dalt énekelték (és főleg a me- 
nyasszony házához közeledve nyomták meg a végét): 


Nyisd ki, babám, az ajtód. 
Csendesen, mert meghallják a szomszédok. 
Nyisd ki, babám, az ajtód. 
Csendesen, mert meghallják a szomszédok. 
Ha meghallják, hadd hallják! 
Úgyis tudja már a világ. 
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Hogy én téged szeretlek. 
Hogy én téged soha el nem felejtlek. 


A menyasszonyos házhoz érve a nagyvőfér ismét verset mondott: 


Szerencsés jónapot adjon az Úristen, 
Hála, hogy e napra felvirradtunk épen. 
Eljött már az óra, melyben magzatjoknak 
Oltárhoz kell menni, mint szép menyasszonynak. 


Ejáratban jöttem mostan e hajlékba, 
Hogy elvezessem őt az Isten házába. 
Kérem azért szépen a kedves szülőket, 
Eresszék az útra kedves gyermeköket. 


Erre a jánykiadó – a menyasszony keresztapja – így válaszolt: 


Kedves vőfér uram, látom a szándékát, 
El akarja vinni e háznak leányát. 


Legyen szerencséje egész életébe, 
A párjával együtt szép boldog élete, 
Szívemből kívánom. 


(A körül állók hozzátették: „Hallgassa meg a Jóisten!”) 


Leültették, itallal kínálták a vendégeket. A kisvőférnek ilyenkor ajánlatos 
volt résen lenni, mert ha elbámészkodott, hátulról összekötötték a lábát. A 
menyasszony mindaddig nem jött ki a házból, míg a nagyvőfér el nem mondta 
a verset: 


Kérem hát szívesen most kegyelmeteket, 
Ne tartóztassanak itt soká bennünket. 
Adják ki most nékünk azon személyüket, 
Kivel megesketik a vőlegényünket. 
Hogy mondhasson áldást atyai házára, 
Úgy költözzön innét az új szállására. 
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Indulás előtt azonban még kendő járt a vőférnek: 


Mikor még e szép rend vala hajdanában, 
Olyan szokás járta Dobrony falujában, 
Hogy mikor kezdettek lakodalmazásba, 
A vőfér volt az első a közbenjárásba. 


Kit is hogy mindenek megismerhessenek, 
Szép kivarrott kendőt a kezekbe tettek. 
Amelyekre pedig szép rózsákat fűztek, 
Hogy tisztekben annál hívebbek legyenek. 


Én is azért, aki most e tisztben járok, 
Tőletek botunkra egy kendőt instálok. 
Melyet ha kinyerek, majd vígabban járok, 
Az ifjú pár mellett még többet is szolgálok. 


Az ajándékot aztán illett megköszönni: 


Akinek e kendő volt keze munkája, 
Kívánom, az Isten tekintsen le rája. 
Áldja meg valami jót kér tőle szája, 
Hogy örömmel folyjon világi munkája. 


Tudjuk, a kenderből míg vászon szövetik, 
Nem egy, de sok kézen keresztülvitetik. 
Mégis aztán mikor így elmetéltetik, 
Csekély ajándékul odaadattatik. 


De mi ezt úgy nézzük, mint nagy ajándékot, 
Mert benne látjuk a nemes szándékot. 
És aki adta most e színes fonadékot, 
Ne érjen semmiben soha szakadékot. 


Most következett a menyegző legdrámaibb része, a menyasszonybúcsúztatás. 
A lány könnyes szemmel, legtöbbször hangosan zokogva vett búcsút szüleitől, 
testvéreitől, barátnőitől. A nagyvőfér a verset mindig a körülményekhez alkal- 
mazta, attól függően, volt-e testvére, élt-e nagyszülője a menyasszonynak. 
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Vajda, hegedűnek álljon meg zengése, 
A sarkantyúknak is szűnjék meg pengése. 
Mert búcsúzásomnak most lészen kezdése, 
Legyenek csendesen, míg lesz bevégzése. 


Ifjú szép menyasszony, eljött már az óra, 
Készülj szüleidtől az elbúcsúzóra. 
Te voltál idáig féltett szemük fénye, 
Kedves hajlékuknak legszebb ékessége. 


Mint kertben a rózsát, ápoltak-neveltek, 
Minden szépet és jót csak teérted tettek. 
Most aggódva néznek a titkos jövőbe, 
Nagy útra indul el szívüknek reménye. 


Kedves jó szüleim, mielőtt elmegyek, 
Minden jóságotok megköszönöm nektek. 
Én hű jegyesemmel az oltárhoz megyek, 
Akit választottam, azzal boldog leszek. 
Kedves jó testvérim, akik között nőttem, 
Akikkel oly sokat örültem, nevettem, 
Búcsút mondok nektek, az Isten megáldjon, 
Kövessetek ti is ezen az utamon. 


Kedves jó nagymamám, akit úgy szerettem, 
Ki sokat segített felnevelésemben, 
Búcsúzom magától, kedves unokája, 
Az égből szálljon rá az Isten áldása. 


Ifjak és leányok, akik között éltem, 
Kikkel annyi sokat őrültem, nevettem, 
Itt hagylak titeket, új életet kezdek, 
Azzal, kit szívemből igazán szeretek. 


Legények, kik sokszor házunkba jöttetek, 
Nekem annyi sok szép estét szereztetek, 
Találjátok meg a szíveteknek párját, 
Az élet gyönyörét, minden boldogságát. 
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Oly sokat tűnődtem, oly sokat álmodtam, 
Ezerszínű vágyat koszorúba fontam. 
Aztán fohászkodtam: Istenem, Istenem, 
Ha adsz boldogságot, igazit adj nekem. 


Végre meghallgatá. Ha vétettem néktek, 
Ez ünnepi órán bocsássátok azt meg. 
Én is megbocsátok, mindent elfelejtek, 
A szeretet-szerencse kísérje éltetek, 
Szívemből kívánom. 


(Körül állók: „Hallgassa meg a Jóisten!”) 


A búcsúztatás után a menyasszony vendégei közül a fiatalabbak csatlakoz- 
tak a vőlegény rokonaihoz, és együtt indultak a templomba. A lakodalmas 
menetet a nagyvőfér vezette a menyasszonnyal, utána a vőlegény ment a 
menyasszony nyoszolyólányával, a kisvőfér a vőlegény nyoszolyólányával, a 
fiatalok, az idősebbek, végül a zenészek zárták a sort. 


A templomból kijőve már a vőlegénye jobbján haladt a menyasszony, a 
nagyvőfér pedig utánuk következett a menetben a menyasszony nyoszolyó- 
asszonyával az oldalán. Az úton ezeket a dalokat énekelték: 


Eltört a kis korsó, foly a víz. 
Ne menj arra, rózsám, mert elvisz. 
Elviszi a cserdás kalapot, 
Mivel köszönsz nékem jónapot? 


Erre gyere, rózsám, itt nincs sár. 
Nincsen az ajtómon semmi zár. 
Kinyílik az ajtó magától, 
A szeretőm gyenge karjától. 


* * * 


Ez a kislány akkor sír, 
Mikor a koszorú a fején. 
Megy az Isten házába, 
Ráborul az úrasztalára. 
Imakönyv van a kezében, 
Régi szeretője van az eszében. 
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Páros csillag az égen, 
Ragyog a fekete szemében. 


A menet időnként megállt, mert zsineggel, szalmakötéllel elkötötték, vagy 
szekérrel akadályozták továbbhaladását, míg meg nem kínálták az akadékos- 
kodókat egy kis borral vagy pálinkával. A kerítés mögül vadászpuskával lö- 
völdöztek a levegőbe, az asszonyok pedig kiálltak a kapuba menyasszonyt níz- 
ni. Ha a vőlegénynek vagy menyasszonynak beteg nagyszülője volt, aki nem 
tudott velük együtt ünnepelni, ahhoz felment egy-két percre az ifjú pár, ha a 
háza mellett vitt el az útjuk. 


Amikor felmentek a vőlegényes ház udvarára, ott búzát, rizskását, cukrot 
hintettek a fiatalokra. A nagyvőfér megint rigmusolt: 


Visszajöttünk ismét a gazdánk házához, 
Mint Nóé galambja hűséges urához. 
Ki zöld ágat vive ura asztalára, 
Miért öröm szálla egész családjára. 


De mi zöld ág helyett egy szép menyasszonnyal 
Visszatértünk mostan, elhoztuk magunkkal. 
Hogy vőlegényünknek kedvet hozzunk azzal, 
Beszállnánk örömmel a menyasszonyunkkal. 


Az érkezőket a násznagy fogadta: 


Kedves jó rokonok, barátok, testvérek, 
Fogadjuk magukat mint szíves vendéget. 
Foglaljanak szállást e két ifjú párral, 
Szálljon áldás rájuk az ég harmatjával, 
Szívemből kívánom. 


(„Hallgassa meg a Jóisten!”) 


A vőlegény, a menyasszony és a közeliek bementek a házba, a többiek he- 
lyet foglaltak az udvaron a megterített asztaloknál. Szokás volt próbára tenni, 
nem rest-e a menyasszony: a seprűt eldűtötték előre, s ha észrevette, felállítot- 
ta, akkor jól vizsgázott. 


A két vőfér nem sokat pihent, indult is vissza meghívni a héríszt, vagyis 
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azokat a – jobbára idősebb – vendégeket, akik a menyasszonyos háznál ma 
radtak. Ott ismét vers következett: 


Ifjú Hidi János öröme napjára 
Eljutottunk békével lakodalmára. 
Most azért általunk szerény szállására 
Hívja kigyelmeket egy kis mulatságra. 


Instáljuk is egész alázatossággal, 
Legyenek irántunk annyi barátsággal, 
Hogy ne terheltessünk több-több fáradsággal. 
Tessenek eljönni mostan bátorsággal. 


A hérísz szintén dalolva vonult végig az úton a vőlegényes házig. Az ud- 
varra felérve a nagyvőfér kért helyet számukra: 


A mi seregünknek kedves vőlegénye, 
Kinek Szanyi Máris féltő szeme fénye, 
Kívánja: e házra sok jótéteménye 
Áradjon az Úrnak, ragyogó napfénye. 


Egyszersmind instálom, hogy bejöhessenek, 
Hozzátartozói is itt lehessenek. 
Vele egyetembe örvendezhessenek, 
Egy kis szállást adni ne terheltessenek. 


A násznagy e szavakkal invitálta beljebb őket: 


„Mi is örülünk, hogy friss jó 
Egészségben szemlélhetjük kigyelmeteket. 
Ha szerény hajlékunkat meg nem utálták, 
Tőlünk fáradságuk nem sajnálták, 
Tegye az Úristen kedves vendégünkké, 
Köztünk a szeretet lakozzon örökké, 
Szívemből kívánom.” 


(„Hallgassa meg a Jóisten!”) 
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Ezzel a menyegző első felvonása véget ért. Mindenki helyet foglalt az asz- 
taloknál, beszélgettek, iddogáltak. A menyasszony és a vőlegény ült a főhe- 
lyen, a menyasszony ölébe vett egy 2–4 éves kisfiút a vőlegény rokonságából. 
A cigány zenélt, a fennlábasok kínálgatták az ételeket-italokat, melyeket a vő- 
férekkel együtt hordtak fel, s a nagyvőfér minden alkalommal verset mondott: 
Először a bort köszöntötte fel: 


Szívvidámításra Isten a bort adta, 
Amint zsoltárába szent Dávid mondotta. 
Azért is hordóját gazdánk kifuratta, 
Tele hordó borát ide elhozatta. 


Azért jó uraim, e borból igyanak, 
A lakodalomban vígan mulassanak. 
Köszöntsék a kancsót, el ne aludjanak, 
De a vőféreknek egy kicsit hagyjanak. 


Aztán a leves következett: 


Elhoztam a levest, a tészta benne van. 
Megvagyon ez főve, benne van egy kappan. 
Kinek a szájába ebből csak egy csepp van, 
Nem kell orcájára pirosító szappan. 


Végül a főétel, a töltött káposzta: 


Itt a jó káposzta a friss disznóhússal, 
Jól megeszkábálták, mint szekért a guzzsal. 
Egyenek hát ebből mindnyájan gusztussal, 
Legyenek mindvégig jóakaratjokkal. 


Mert ez itt, uraim, az étkek vezére, 
Még a királynak is gondja van ám erre! 
Áldott is az a föld, ahol ez megterem, 
De én tovább most már nem is dicsérgetem. 
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A sok beszéd helyett dicsérje meg magát, 
Hiszen belevágtak négy oldal szalonnát, 
Tizenkét disznónak elejét-hátulját, 
Keresse meg benne ki fülét, ki farkát. 


Néha a nagyvőfér ezzel a kétsorossal tréfálta meg a vendégeket: 


Itt a jó káposzta, nincsen megkozmálva, 
Akinek nem tetszik, nézzen a padlásra. 


Ebéd alatt a cigányok hallgatókat húztak, majd ők is leültek ebédelni, s ad- 
dig a vendégek énekeltek. 


Amikor már nagyon belemelegedtek a mulatozásba, a nagyvőfér egy kis 
helyet csinált az udvar közepén, és kezdődött a menyasszonytánc. A cigány a 
„Ritka búza, ritka árpa... ” kezdetű dalt játszotta – a menyasszonyt mindig er- 
re a zenére táncoltatták „, a vendégsereg körülállta a nagyvőfért és a meny- 
asszonyt, s azok elkezdték a cserdást. Fordultak egyet-kettőt, ekkor a kisvőfér 
a botjával intett a cigányoknak, hogy hallgassanak el. A nagyvőfér verselni 
kezdett: 


Becsületre méltó ékes kompánia! 
Szép újságot hoztam, tessék meglátnia, 
Jó napot köszönni eljött mondania 
Menyasszony asszonyunk mindent áldania. 


Itt a zenekar újra rázendített a „Ritka búzá”-ra, a nagyvőfér a menyasz- 
szonnyal táncolt néhány lépést, s ez a továbbiakban minden versszak elhang- 
zása után megismétlődött. 


Kívánja ki nyugodt jó egészségére, 
Isten szolgáltassa, forduljon kedvére, 
A jó nyugodalom egész életére, 
Soha szomorúság ne szálljon szívére. (Tánc.) 


Újság ez valóban, így senki nem látta, 
Nem terheli fejét már a lányi párta. 
Hanem ékesíti szép fehér stájerja, 
Tudva is volt, hogy ez kívánt akaratja. (Tánc.) 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


204 
 


Kívánom, párja is vele virágozzon, 
Kinek a szeretet hűséggel áldozzon. 
Páros életökre az ég harmatozzon, 
Az Úr maga karján örökké hordozzon. (Tánc.) 


Virágozzanak ők, mint a szép liliom. 
Szálljon áldás rájok sokezer milijom. 
Semmi botránkozás ne legyen őköztök, 
Az öröm, szeretet virágozzon köztök. (Tánc.) 


Szép a menyasszonyunk, mindenek elhiggyék. 
Bár bíró elébe megnézni elvigyék, 
Nem félek, hogy érte majd megpirongassék. 
Méltó, násznagy uram, hogy áldomást adjék. 


Odamentek a násznagyhoz, az itallal kínálta őket, majd táncoltak egy keveset. 


Nem is lehet tovább kétség hűségébe, 
Mert már vőlegényünk bevette keblébe, 
Bezárta hű szíve, lelke rejtekébe, 
Tartja kedvesének egész életébe. (Tánc.) 


Elsőben is vele násznagyom kínálom, 
Mert ennek a sorját rendben úgy találom. 
Másnak adni addig, megvallom, sajnálom. 
Ha táncol, majd kimegy szeméből az álom. (Tánc.) 


Azért násznagy uram, lábát úgy intézze, 
Hogy e szép menyasszonyt egy táncra elvigye. 
Csalóka szemével csak meg ne igézze, 
Inkább a mézespálinkát köszöntgesse. 


Most ismét megkínálta őket a násznagy, és a tánc után a nagyvőfér a cigá- 
nyokhoz fordult: 


Hát nektek mit szóljak, cigányok serege, 
Egyiptomból való faraók nemzete? 
Legyen köteletek a hóhér kötele, 
Teljen testetekkel a hollók kebele. (Tánc.) 
=
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Első muzsikásom, jóért jót kívánok, 
Csincserből vaskesztyűt két kezedre szánok. 
Nagykállón túl legyen a lakásod, 
A nemes vármegye legyen a gyilkosod. 
A nemes vármegye téged eltemessen, 
S annak főrendjei tisztedre kimenjen. 
Bekössék szemedet, kezedet kötéllel, 
Véletlenül öljön meg a halálmester. (Tánc.) 


Második muzsikás, neked szól az írás. 
Az aradi várban legyen neked lakás. 
Az aradi várban legyen finom lakás, 
Míg egyet fordulok, légy nehéz nyavalyás. (Tánc.) 


Harmadik muzsikás, kinek neve Drómó, 
Kit már jó ideje gyötör az a bruggó, 
Te vagy a menyasszony hűséges barátja, 
Azért szép áldását csak reád kívánja. 
Száradjon az eszed a lábod szárába, 
Gyenge barna tested a hóhér markába. 
Sasok, varjak, csókák temetésed várja, 
Jusson a két szemed világtalanságra. (Tánc.) 


Már többet nem szólok se nektek, se másnak, 
Pulutó vigyen el benneteket társnak. 
Pokol kéményébe tegyen oda rácsnak, 
Hol oldalatokból büdöskövet ásnak. (Tánc.) 


Nem szólok már többet, hogy hosszas ne légyen, 
Hogy kompániámnál tisztességem légyen. 
Tisztességem mellett becsületet vegyek, 
Jövel édes rózsám, veled táncra megyek. 
Eladó a menyasszony! 


A nagyvőfér ekkor egy tálat vett a kezébe, és aki először tett bele pénzt, azé 
volt az első tánc. Ez rendszerint a menyasszony valamelyik közeli rokona, ba- 
rátnője volt. Sokáig nem hagyták táncolni, mert egy-két lépés után ismét 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


206 
 


pénzt dobtak a tálba, a nagyvőfér elkiáltotta magát: „Eladó a menyasszony!”, 
s így adták kézről kézre, amíg mindenki meg nem táncoltatta. 


Amikor már a jelentkezők száma megcsappant vagy a menyasszony na- 
gyon elfáradt, utolsónak a vőlegény kérte fel, majd az ölébe kapta, és bevitte a 
házba. Egy ideig a menyasszony még viselte az esküvői ruhát és a slájert 
(fátylat), aztán menyecskeruhába öltözött, és együtt mulatott tovább a vendé- 
gekkel. 


A lakodalom itt leírt menete általánosnak volt mondható – kisebb-nagyobb 
eltérésekkel – az utóbbi bő fél évszázadban. Egyes részleteiben természetesen 
elég nagy változások mutatkoztak. A menyegző időtartama például a vendé- 
gek számával együtt növekedett az évtizedek folyamán. A század első felében 
kevesen tartottak nagy lakodalmat, a hetvenes években viszont az 500–600 
fős vendégsereg sem számított ritkaságnak. Így eleinte a ceremónia reggel 
kezdődött, és a mulatság délelőtt véget is ért, később átnyúlt a délutánba, de 
még a negyvenes években is a csorda hazaérkezése, tehát az alkonyat jelentet- 
te, a lakodalom végét. Az ötvenes évektől a gyülekezés időpontja mind ké- 
sőbbre, vagyis a dél előtti órákra tevődött át, a lagzi vége pedig az estébe, az 
éjszakába nyúlt, sőt az utolsó vendégek csak hajnalban távoztak. 


Lánybúcsúztatót a háború után már nem tartottak, ez a harmincas-negyve- 
nes években sem volt szerves tartozéka a menyegzőnek. Csak elszórtan volt 
vendége a lakodalomnak a sántamenyasszony, és még ritkábban a bolondvő- 
fér. Bolondvőfért a harmincas-ötvenes években hozattak nagy ritkán a szom- 
szédos falvakból – főleg Bátyúból –, hogy vidámabbá tegye a hangulatot. 
Nagy sisakban járt, mint a betlehemesek, mókázott, az asztalon táncolt, a 
gyermekeket riogatta. 


Az ételek-italok választéka mindig a divattól és a gazdasági viszonyoktól, 
a vőlegény családjának vagyoni helyzetétől függött. A század első felében 
jobbára csak pájinkát ittak a vendégek, azt is üvegből, nem pedig pohárból. 
Gazdagabb helyen ídespájinka is akadt meg bor, ami aztán egyre inkább ki- 
szorította a pálinkát. Az ötvenes években megjelent a sör és a limonádé (a 
gyermekek részére), a hatvanas évektől kezdve pedig a likör meg a bótipájin- 
ka lett a divat a házi készítésű főzöttpájinkával szemben. 


Századunk első évtizedeiben töltött káposztát és húslevest csak a legmódo- 
sabb gazdák kínáltak a vendégeknek, szegényebb helyen lakodalmas ételnek 
számított a káposztás paszuly, a tejbekása, a főtt hús is, süteménynek pedig 
megfelelt a rítes. Kenyér helyett azért már akkor is kalácskenyeret sütöttek, és 
ebből kaptak az ajándékvivő asszonyok a menyegző előtti napon. Ez első 
lisztből, cukorral készült, gömbölyűre formálták, a tetejét saját anyagából font 
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koszorúval díszítették. A háború után ebédre – amely késő délután volt – álta- 
lánossá vált a leves és a káposzta, amikor pedig a lakodalom már átnyúlt va- 
sárnapra, éjfélkor vacsorára nokedlit adtak. A hatvanas években jelentek meg 
az előételek: először csak a bóti kolbász savanyú ugorkával, később a fasírt, a 
rántott hús, a friss hurka. A nokedlit aztán már ebédre is adták, vacsorára pe- 
dig gulyásos készült. Süteményből ekkor már legalább tízfélét raktak az asz- 
talra, és az új ételekhez új vőférverseket írtak. 


A menyasszony táncoltatásakor nem minden vőfér szerette a cigányokkal 
való élcelődést, ezért némelyek elhagyták az erre vonatkozó strófákat. Az 
utóbbi 20–25 évben nem is lenne értelmük, hiszen a cigányzenét már a háború 
előtt kezdte kiszorítani a fúvószenekar, a hetvenes évektől pedig az elektro- 
mos gitár és a villanyorgona hangja uralja a lakodalmakat. 


A menyasszonykalács vagy a menyasszonytorta és a menyasszonybor kí- 
nálgatása mindig hozzátartozott a menyegző befejező szakaszához, csak a 
nyolcvanas években maradt el. A menyasszonykalács ugyanúgy készült, mint 
a már említett kalácskenyér, csak kisebb, kb. 10 cm átmérőjű zsemléket for- 
máltak a kelt tésztából. Szűkösebb időkben a menyasszony ezt is kettévágta, 
és csak egy felet adott belőle a vendégeknek. Az ötvenes évektől a torta jött 
divatba, melyet gazdagon díszítettek (kicifráztak), és egy-egy szeletet kaptak 
belőle az asszonyok meg a gyerekek. A férfiakat a vőlegény menyasszonybor- 
ral kínálta inkább, de az asszonyok is megihatták, mert fel volt cukrozva, az ő 
szájuk íze szerint. 


A kalács és a bor után a kivarrott zsebkendők és a szalagok kiosztása került 
sorra. Az előbbit a vőlegény fiúrokonai, az utóbbit a lányrokonai kapták a me- 
nyasszonytól. Később a szalagok elmaradtak, mindenki zsebkendőt kapott, 
sőt mikor a kivarrottat a boltban vásárolt zsebkendők váltották fel, akkor már 
a menyasszony rokonságának is jutott belőle. A felnőtteket sem engedték el 
üres kézzel: minden család egy zacskó süteménnyel térhetett haza. 


A régi szokásrend szerint a menyasszony ágyát még a lakodalom után fel- 
állították a vőlegény barátai. Ha tehették, megtréfálták a fiatalokat: a kapcsot 
nem akasztották be rendesen, hogy dűljön össze az ágy, amikor lefeküdnek. 


Szokás volt az is, hogy a fiataloknak a padláson vetettek ágyat a nászéjsza- 
kára, és esetleg a mézeshetek alatt is ott maradtak. 


A menyegzőt követő vasárnapon a reggeli órákban farkalakadalmat tartot- 
tak. A legközelebbi rokonokat, szomszédokat összehívták egy kis mulatásra, 
megkínálták őket azzal, ami az előző napon megmaradt. A fiatalasszony nem 
ült le közéjük, hanem templomba készült, ekkor vezette be ugyanis anyósa 
abba a padba, amelyben a család nőtagjai ültek. 
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Párválasztáskor nem annyira a várható hozomány játszott szerepet a szülők 
magatartásában és döntésében, mint inkább a lány társadalmi helyzete. A ket- 
tő azonban nyilvánvalóan összefüggött, s a menyasszonnyal legtöbbször vala- 
mennyi föld, hasas tinó, malac és bútor is együtt járt. A férjhez menő lányt 
szülei kikíszítettík, vagyis ellátták a szükséges kelengyével. Mit jelentett ez? 
6–12 ingvállat és pendelyt, 3–4 kabátot (felsőszoknyát), kötőt és blúzt, 2–3 
nyakbavaló kendőt, 6 kivarrott vagy szőttes abroszt, 10–12 lepedőt, ugyan- 
ennyi párnát és zsákot, 2 dunnát, 10 törülközőkendőt, 10 keszkenőt (fejken- 
dőt), 2–3 komakendőt, 6–12 konyhakendőt, 20–30 kivarrott díszkendőt, ame- 
lyeket a vőféreknek, keresztszülőknek, papnak, jegyzőnek, zenészeknek, 
fogatosoknak szétosztottak a lakodalom idején. Ha a fiú ment vőnek, legalább 
2–3 őtő ruhát (öltönyt), 4–8 inget, 5–6 gatyát vitt magával. 


A bútor elszállítása legtöbbször a lakodalmat követő keddi napra esett. 
Megvárták vele az alkonyatot, és úgy indult el a szekér, hogy ne sokan lássák, 
mert a menyasszonyt ilyenkor a szomszédok kikongózták. Csengőt ráztak, fe- 
dőt vertek össze, rossz fazekakat ütögettek – így kolompolták meg a fiata- 
lasszonyt, ezért azonban nem illett megsértődnie. 


4. Halál, temetés 


Minden ember másként viszonyul a halálhoz. Aki fiatal, az ösztönösen til- 
takozik ellene, aki idős, az megnyugvással fogadja; a betegek szenvedők vár- 
ják, óhajtják is, hogy megszabadítsa őket kínjaiktól. Nem volt ez másképp 
Nagydobronyban sem. Aki már megette kenyere javát, lassan készült is az 
utolsó útra: utasításokat adott fiainak-lányainak, mi hogyan legyen, ha ő már 
nem lesz. Ruháit kikészítette, hogy tudja a család, mibe öltöztessék majd a te- 
metésre. Volt, aki a koporsóját is beszerezte, és feltette a padlásra, hogy bár- 
mikor készen legyen. 


Ha valahol nagybeteg volt, az egész falu aggódott érte. Kérdezgették a ro- 
konokat hogyléte felől, a pap és a gyülekezet a templomban könyörgött életé- 
ért, lelki üdvösségéért. Amikor pedig megszólalt s halált jelzett a harang, az 
úton haladókat is megállították: „Nem tudja, ki van halva?” 


Sok apró előjelben a halál közeledtét vélték felfedezni. Ezzel magyarázták, 
ha a kutya vonított, ha a duda (kályhacső) kiesett a falból, ha a gözű (vakond) 
feltúrta a ház földjét, ha az ajtó előtt cserép esett le a háztetőről, vagy ha a kö- 
zelben éjjel megszólalt a kuvik, a halálmadár. Minderre nem is kerestek ész- 
szerű magyarázatot, pedig az összefüggés legtöbbször erőltetett volt, vagy 
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más esetben épp ellenkezőleg: nagyon is érthető. A kuvik például éjjel vadá- 
szik, s nyilván odarepül, ahol a legtöbb zsákmányra számíthat. A ház ablaká- 
ból kiszűrődő fény vonzotta a rovarokat, lepkéket, a kuvik tehát od szállt, ahol 
súlyos beteg vagy halott volt, mert ott éjjel sokáig égett a lámpa. 


A haldokló körül legtöbbször összegyűltek a közeliek, a szomszédok. Aki 
már harcolt, amellett nem volt szabad hangosan sírni, mert a néphit szerint ez- 
zel megnehezítették utolsó perceit. 


A halál beállta után lefogták a halott szemét, állát fekete kendővel felkötöt- 
ték. Megmosdatták – ha férfi volt, meg is borotválták –, felöltöztették. A ha- 
lottnak ünneplő ruha járt, a lányoknak pedig fehér ruha. A mosdóvizet valami 
félreeső helyre, kerítés tövébe öntötték ki, ahol senki sem jár. Ha ugyanis va- 
laki belelépett, a hiedelem szerint sárgaságba esett. A szobába a tükröt halot- 
taskendővel takarták le, melyre feketével ezt a szöveget varrták: 


Isten veled, kedves halott, 
Nyugodj békével! 


Mostanában a televízióra terítik ezt a kendőt, vagy a függönyre erősítik fel, 
ha nincs falitükör a szobában. 


A halottas háznál átmenetileg a szobák berendezése is átalakult. A ravatalt 
az elsőházban, vagyis a tisztaszobában állították fel, ahonnan az ágyakat ki- 
hordták, a maradék bútort a fal mellé húzták. Egy asztalra szalmazsákot, arra 
lepedőt és szalmát tettek, úgy terítették ki a halottat. Ügyeltek rá, hogy a feje 
az ablak, a lába az ajtó felé legyen. 


Míg a szemfedel elkészült, addig selyem nyakbavalóval takarták le a tete- 
met. Az asszonynak a fejét bekötötték, a férfinak a kalapját a koporsóba tet- 
ték, ha pipázott akkor a pipáját is. Zsebkendőt szintén adtak a halottnak: a 
férfinak a zsebébe dugták, az asszonynak a kezébe. Meleg időben a halott ha- 
sára valamilyen vasdarabot tettek, hogy ne puffadjon fel, a ravatal alá pedig 
jeget, hogy hűtse a tetemet. 


Az első teendők közé tartozott még a jelentés. A jelentő – rendszerint 
szomszéd vagy rokon, a halott fiúnak vagy lánynak a keresztapja, de minden- 
képpen a család jóembere – mindenek előtt a halottkémet kereste fel (a har- 
mincas években a kisbíró töltötte be ezt a tisztséget), aki kiadta a temetési en- 
gedélyt. Később az orvos volt hivatott igazolni a halál tényét. A jelentő 
következő állomása a harangozó volt, aki a mezőről is hazament ilyen eset- 
ben, hogy eleget tegyen kötelességének, csendítsen a halottnak. Ha férfi halt 
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meg, a nagyharanggal harangoztak neki, ha nő vagy gyermek, akkor a kicsi- 
vel. Ha a halott presbiter volt, a toronyba kitették a fekete zászlót. 


Időközben a közeli rokonság is összegyűlt, hogy egymás között elosszák a 
további feladatokat. Egyikük a sírásókat ment el szólítani, másikuk a koporsó 
beszerzését intézte, a harmadik a fejfacsinálóhoz indult. A családtagokkal 
együtt összeírták, kiket hívnak meg a virrasztóba, és a hívogatók – ők a kör- 
nyékbeli fiatalemberek közül kerültek ki – délután beszóltak a jelzett házak- 
ba: „Hidi Ferenc bátyám a felesíge virrasztójába szólíttati magokot.” A jelen- 
tő a papot kereste még fel, hogy megbeszéljék a temetést, a búcsúztató 
szövegét, azt, hogy kiktől búcsúztassák a megboldogultat. A nagydobronyiak 
erre igen sokat adnak, nemegyszer származott belőle sértődés, ha valakit kife- 
lejtettek. 


A sírt igyekeztek mielőbb megásni, hogy arra ne legyen gond. Ez a szom- 
szédok-rokonok dolga volt. Nyolcan-tízen összeálltak, és 2–2,5 méter hosszú, 
1,5–2 méter széles és ugyanilyen mély gödröt készítettek, amely a homokos 
talaj miatt (hogy ne omoljon be) lefelé szűkült. A koporsót az ötvenes évekig 
a helybeli koporsócsináló készítette, később a kolhoz adta (a fejfával együtt), 
újabban Csapon vagy Ungváron kell megvásárolni a temetkezési vállalatnál. 
Fejfacsináló 2–3 volt a faluban. Valamelyikük a halottas háznál készítette el a 
fűtőfát (többnyire tölgyfából), és véste rá a szöveget speciális szerszámaival. 
Ezért külön fizetség nem járt. A koporsó és a fejfa mellett három lábfát is ké- 
szítettek: 2–2,5 méter hosszú karvastagságú rudat, melyen a koporsót kivitték 
a temetőbe. Temetéskor a lábfákat a fejfával szemben, a halott lábánál állítot- 
ták a földbe egymástól körülbelül egy méternyire úgy, hogy mintegy másfél 
méterre kiálljanak a földből. A fejfára a név, a születési és elhalálozási év 
mellett verset is írtak a családtagok kívánsága szerint. Ötven-hatvan évvel 
ezelőtt a leggyakoribb sírvers ez volt: 


Ami voltam, vagytok ti. 
Ami vagyok, lesztek ti. 
Reátok is egy sír vár, 
Ha végórátok lejár. 


Később egyre jobban elterjedt az a szokás, hogy a fejfára kerülő szöveget a 
falu ismert versfaragóitól rendelték meg, vagy maga a fejfacsináló alakította 
át – a családtagokkal együtt – az igényeknek megfelelően. Ezek a versek 
többnyire a halott életéről, jellemző tulajdonságairól, a halál körülményiről 
szóltak. A falu utolsó jeles versírója Bara Borbála volt. 
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A halál beálltától a temetésig legalább 24 órának kellett eltelnie, így köz- 
ben volt egy éjszaka is, amelyre nem hagyhatták magára a halottat. V i r r a s z -  
t ó t  mindenkinek tartottak, legfeljebb csak a megkereszteletlen csecsemők- 
nek nem. Régen a legszegényebbek virrasztójába kevesen mentek el, néha 
még énekelni sem volt kinek, talán ezért is vált szokássá a hívogatás. Mert 
akit megszólítanak, annak illik elmenni, ha rövid időre is. A meghívandók 
számának eldöntésekor abból indultak ki, hányan férnek el a házban, de nyári- 
dőben még az udvaron is helyeztek el lókákat, székeket. A század első harma- 
dáig távolabbi rokon vagy szomszéd esetében csak a férfiak jártak virrasztani, 
később azonban már az asszonyok sem maradtak otthon. 


A virrasztóba sötétedés után, a házi munkák végeztével, feketébe öltözve 
vagy (az asszonyoknak) legalább fekete kendőben illett menni. A halottas 
házban a ravatal mellett a családtagok és az asszonyok helyezkedtek el, a fér- 
fiak a többi helyiségben ültek le. Akárcsak a templomban, itt is volt diktáló és 
énekkezdő, akik megszabták az énekek rendjét. A szünetekben az emberek ki- 
mentek az udvarra cigarettázni, beszélgetni. Étellel vagy itallal nem kínálták 
őket. Így telt el az idő éjfélig. Akkor hangosan bejelentették, másnap hány 
órakor lesz a temetés, és mindenki hazament, csak a legközelebbiek maradtak 
a halott mellett reggelig. Ha valamilyen oknál fogva másnap nem kerülhetett 
sor a temetésre – például az elhunyt gyermekét várták haza, aki épp távol volt 
a családtól akkor még egy virrasztót tartottak, de már kisebbet. Elmaradt a 
hívogatás, csak a rokonság gyűlt össze énekelni-beszélgetni. 


A t e m e t é s  napján vagy – ha a halál a reggeli-délelőtti órákban követ- 
kezett be – még előző nap az asszonyok elmentek halottat nízni. Ez általános 
szokás volt – az ma is –, nemcsak a rokonságra vonatkozott. Ketten-hárman 
összeálltak, és felkeresték a halottas házat. Megálltak a ravatalnál, meg- 
könnyezték a halottat, elbeszélgettek a hozzátartozókkal. Ki-ki addig maradt, 
míg ideje engedte. 


A megboldogult rokonai legalább egy órával a temetés kijelölt időpontja 
előtt (amely a délelőtti és délutáni órákra egyaránt eshetett) ünneplőbe öltöz- 
ve jelentek meg a halottas háznál. Körülállták a ravatalt: a koporsó mellett a 
családtagok, testvérek, hátrább az unokatestvérek, komák, jóemberek helyezked- 
tek el. Az asszonyok hangos szóval, jajgatva siratták az eltávozót felsorolva an- 
nak erényeit, tetteit, a hozzá fűződő nevezetesebb eseményeket emlékeket. 


„Jaj, Istenem, ki lesz most mán az én támaszom, ki segít 
nekem a nagy kosárt cipelni, ki mondja azt nekem, hogy 
te csak pihenj még, én felkőlök, megítetem a tehenet? 
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74. kép. Búcsúzás a halottól. (A fényképezés miatt a koporsót nem zárták le oda- 
bent) 1958. 


Jaj, drága jó uram, nincs mán, akit ápolhatok, akit vi- 
gasztalhatok nagy betegsígibe, nincs, akinek egy pohár 
vizet adjak, hogy ne köhögjön annyira... Elvitte a gyil- 
kos halál... Jaj, drága jó Istenem...” 


Sorolni szinte kötelező volt, mert aki nem ezt tette, azt megszólták, mond- 
ván: nem sajnálta, nem szerette eléggé a hozzátartozóját. Mára ez a szokás 
erősen visszaszorult a siratásnak ezt a formáját csak az idősebb asszonyok 
gyakorolják. A sorolás régebbi formája a siratóének lehetett, vagyis a szöveg- 
nek többé-kevésbé kivehető zenei dallama volt. Ez természetesen alkalmilag, 
rögtönözve állt össze részben egyéni, részben másoktól hallott-tanult elemekből, 
motívumokból. Dincsér Oszkárnak, a budapesti Néprajzi Múzeum munkatársá- 
nak 1940-ben még sikerült feljegyeznie egy nagydobronyi siratóéneket (lásd a 
függeléket), mostanra azonban nem maradt nyoma ennek a siratási módnak. 


A temetés kezdetét harangszó jelezte. Ennek hallatán odabent még hango- 
sabb lett a sírás, az udvaron pedig elfoglalta helyét a gyülekezet. Az asszo- 
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nyok az utca felől, a férfiak a kert felől álltak vagy ültek. Amikor a harangok 
elhallgattak, a pap, a kántor és a diktáló felment az udvarra, és énekelni kezd- 
tek. A pap számára sátort készítettek, hogy esőben-hóban is tudja használni 
könyveit-jegyzeteit. Két versszak eléneklése után a jelentő bement a házba. 
Ez azt jelentette, hogy itt a végső búcsú pillanata. Szerettei ilyenkor megcsó- 
kolták a halottat, és a koporsót – leszögezve, lábbal előre – kivitték az udvar- 
ra. Ott az asztalra tették, az udvaron keresztbe: fejjel a ház felé, lábbal a pap 
felé. A pap előtt lévő asztal abroszára is verset hímeztek feketével. Ha édes- 
anya volt a megboldogult, ezt: 


Kedves gyermekeim, kiket én szerettem, 
Szívemre-lelkemre karommal öleltem. 
Én már most elmegyek, itt hagylak titeket, 
Az Úrnak kegyelme maradjon veletek. 


Férjnek vagy feleségnek ilyen vers szólt: 


Kedves egy hű párom, drága hitestársam, 
Kivel az életben éltem boldogságban. 
De már most leteltek éltemnek napjai, 
Majd a másvilágon fogunk találkozni. 


Ismét elénekeltek két versszakot, majd a pap elmondta a prédikációt és a 
búcsúztatót. Rövid éneklés után a koporsót a lábfákra tették, és elindultak vele 
a temetőbe: elöl a pap, a kántor és a diktáló, utánuk a férfiak, a koporsóvivők a 
halott hozzátartozóival, végül az asszonyok. Amikor az udvarról elindultak a 
koporsóval, megszólalt a harang, és végigkísérte a menetet egészen a sírig. 
A háború előtti időkben a diktálást a nagyobb iskolás fiúkra bízta a kántorta- 
nító, hogy gyakorolják az énekeket. Egyikük a háznál, másikuk az úton, har- 
madikuk a sírnál diktált. Útközben a halottvivők 50–100 méterenként folya- 
matosan váltották egymást. 


A temetőbe érve a koporsót leeresztették a sírba. A pap imádkozott, a gyü- 
lekezet elmondta a Hiszekegyet és a Miatyánkot, majd a férfiak az előre ki- 
készített kapákkal-lapátokkal behúzták a sírt, helyükre tették a fejfát és a láb- 
fákat. Régen nem volt szokás dupla koporsóba temetni a halottat mint 
manapság, hanem aki tehetősebb volt, az a koporsó fölött bedeszkázta a sírt, 
hogy a koporsó ne érintkezzen a fölötte lévő földdel, tovább megmaradjon. 
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75. kép. Temetés a 80-as években. 


A hozzátartozók zsebkendőt vagy göröngyöt dobtak a sírba. A gyülekezet 
közben énekelt, egy gyermek verset mondott (ma már felnőtt mondja): 


Kihoztuk a holtat a nyugovóhelyre, 
Ide, hova bú, gond, félelem nem tér be. 
Békesség lakik itt, nincsen rang, fény, pompa, 
A szegény az úrral rokonul a porba. 
Tanuld meg a sírnál, fukar, kevély ember, 
Hogy mindenkit a sír árnya pihentet el. 
A megboldogult is nyugodjék békével. 


A temető kapujában a család egyik jóembere a közelebbi rokonokat-szom- 
szédokat meghívta a torra. 


Ha fiú vagy lány volt a halott, a szertartás módosult. A gyermek koporsóját 
nem felnőttek, hanem fiatalok vitték, és csak két lábfán. Húsz-harminc fiatalt 
is hívtak halottat vinni. Minden lány fehér ruhába öltözött (ma feketét vesz), 
és koszorút tartott a kezében. A férjhezmenő lányt, aki már megúrvacsorázott, 
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menyasszonyi ruhában, koszorúval a fején tették koporsóba, és a temetés 
egyes elemei a lakodalmat idézték. A pap, a kántortanító, a harangozó és a ko- 
porsót vivő fiúk például kivarrott kendőt kaptak, és a lábfák végére is kendőt 
kötöttek. A fiúk és a lányok párba álltak, úgy vitték a halottat. 


Ha olyan legény halt meg, akinek már komoly szeretője volt, a lány bokré- 
tát készített, azt feltűzte a halott mellére, zsebkendőt tett annak szivarzsebébe, 
mint a vőlegénynek szokás. 


A temetőből hazaérve az udvaron víz várta az embereket egy mosdótálban, 
hogy mossanak kezet. Nyáron az udvaron, télen a házban terítettek meg. Az 
asztalra italt, kenyeret, szalonnát, hagymát, paprikát, uborkát tettek, a hatva- 
nas évektől kezdve kolbászt is. Egyes helyeken káposztát is töltöttek, húsle- 
vest főztek, kalácsot sütöttek. A torra a harangozókat feltétlenül meghívták, 
sőt már előző nap sem illett róluk elfeledkezni, legalább ebédre hideg étellel 
és itallal kínálták őket. 


A t o r  énekléssel kezdődött, az egyik harangozó verset mondott, aztán is- 
mét énekeltek. Ittak-ettek egy keveset beszélgettek, és elbúcsúztak a háziaktól. 


A g y á s z  a közeli hozzátartozóknál egy évig tartott. Ezalatt a nők – a há- 
zastárs, a testvér, a szülő, a gyermek – fekete ruhában jártak, a férfiak fekete 
szalagot viseltek kabátjuk hajtókáján. Lakodalmat nem rendeztek, a mulat- 
ságoktól, dalolástól távol tartották magukat. A többi rokon egy fél évig vagy 
rövidebb ideig gyászolt. Előfordult azonban az is, hogy ha egy 25–30 éves 
asszonynak meghalt az ura, élete végéig nem vett magára színes ruhát, ezzel 
fejezve ki ragaszkodását, hűségét. 


Ha városi kórházban vagy falujától távol halt meg valaki, holttestének ha- 
zahozatalakor a falu határában gyülekeztek az emberek, s onnan elkísérték az 
elhunytat a halottas házig. Ilyenkor az úton énekeltek, szóltak a harangok, az 
arra elhaladó férfiak levették a kalapjukat-sapkájukat. Ma is így van ez, sőt a 
szembe jövő gépkocsik is lassítanak vagy megállnak, ha a menethez érnek. 


Nagydobronynak két t e m e t ő j e  van, a Nagytemető és a Kistemető. Volt 
zsidó temetője is, de azt a háború után már nem gondozták, így egy-két évti- 
zed alatt elpusztult, a sírkövek kidüledeztek. Katolikusok oly kis számban él- 
tek itt, hogy külön temetőt nem nyitottak. 


Mindenki a lakhelyéhez közelebb eső temetőbe temetkezett. De kialakul- 
tak családi temetkezési helyek is. A gyermekek sírja szüleiké mellett volt, és 
ehhez akkor is ragaszkodtak, ha valamelyik fiú elköltözött a portáról, mert 
családot alapított. A sírokat mindig rendben tartották, virágokkal ültették be. 
A halott neve napján, születésnapján, halálának évfordulóján vagy halottak 
napján új koszorút friss virágot vittek a temetőbe. 
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76. kép. A Nagytemető ma. 1992. 


A fejfák hosszú idő óta megőrizték jellegzetes formájukat. Sírkövet csak a 
gazdagabbak, főleg a beköltözöttek készíttettek a háború előtt. A hatvanas 
évektől kezdve azonban mind több márvány- és gránitsíremlék jelent meg, sőt 
a nyolcvanas évek elejétől egyáltalán nem faragnak már fejfát, hanem beton- 
ból állítanak elő olcsó sírköveket. 
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I. A népélet kutatása 


Kárpátalja legnagyobb magyar községe: sajátságos sziget a nyelvterület 
északkeleti peremén. 


A titkok szigete. 
A közfelfogás szerint az itt élő emberek évszázadokon át makacsul elzár- 


kóztak a külvilágtól. Gondolkodásuk, viseletük, beszédük, szokásrendszerük 
így élesen különbözik a környezetétől, sok tekintetben eredeti, archaikus vo- 
násokat őrzött meg. 


Vagy fordítva igaz? Ha magukba zárkóztak, azért tették, mert másságuk ir- 
ritálta a környéket, s emiatt gúnyolták, kinevették őket? A kérdés több mint 
izgalmas, megválaszolása azonban szinte reménytelen. Nagydobrony múltját 
mindmáig számos fehér folt tarkítja, a népesség történelmi útjának kezdeti ka- 
nyarulatait évszázados homály rejti el szemünk elől. 


Azt persze nem mondhatjuk, hogy a korábbi idők írói, történészei, néprajz- 
tudósai egyáltalán nem foglalkoztak volna a falu történelmével, a lakosság 
hétköznapjaival és ünnepeivel. Századunkban hellyel–közzel ellátogatlak ide 
is a népélet s a néphagyomány kutatói, ám az általuk publikált dolgozatok leg- 
feljebb egy szűk szakmai réteghez jutottak el, és a falu múltjának vagy akkori 
életének csupán egy-egy mozzanatát villantották fel. Nagyobb lélegzetű, 
összefoglaló próbálkozás mindössze egy-kettő akadt, ezek azonban vagy 
megrekedtek a fellelhető levéltári adatok, illetve némely részterület szűksza- 
vú ismertetésénél, vagy pedig – ami főleg a század második felében közzétett 
munkákat jellemzi – erős ideológiai befolyásoltság miatt nem juthattak el a té- 
nyek hiteles bemutatásáig. 


A falu történelmének első s mind a mai napig legteljesebb összefoglalását 
Lehoczky Tivadar Beregvármegye monographiája című háromkötetes köny- 
vében találjuk meg, mely 1881-82-ben jelent meg Ungvárott. (Nagydobrony 
az 1920-as trianoni békeszerződésig Bereg megyéhez tartozott. A csehszlo- 
vák megszállás idején Ungvár vonzáskörzetéhez csatolták, majd 1938 és 1945 
között ismét Bereg megye része lett. A szovjet közigazgatás az ungvári járás- 
ba sorolta, sőt a hatvanas években egy ideig a perecsenyi járás foglalta magá- 
ba.) 


A régész és történész Lehoczky úttörő munkát végzett Bereg megye múlt- 
jának leírásával s azzal, hogy a levéltári anyagok mozaikkockáiból összeállí- 
totta valamennyi település történetének lehelő legteljesebb képét. Tőle tudjuk 
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meg, hol és hogyan bukkan fel Nagydobrony neve először a XIII. századi for- 
rásokban, mikor és kik birtokolták, milyen csapások érték a falut, hogyan 
érintették a kuruc mozgalmak és az 1848–49-es szabadságharc, milyenek vol- 
tak a természeti és demográfiai viszonyok az 1800-as évek vége felé. Monog- 
ráfiája olyan alapmű, melyre a későbbiekben minden szerző hivatkozik a köz- 
ség múltjának tárgyalásakor. 


1931-ben Nagykaposon adták ki Az ungi református egyházmegye című 
könyvet, mely az időközben Csehszlovákiához csatolt Nagydobrony történel- 
mével és egyházi életével foglalkozik. A szerző, Haraszy Károly, főleg Le- 
hoczky adatait és következtetéseit ismétli meg, kiegészítve őket a gyülekezet 
múltjára, a református egyház megalakulására és fejlődésére, a templomépí- 
tésre vonatkozó kutatások eredményeivel. Ugyancsak fontos adatokat talá- 
lunk Haraszynál az iskola történetével, fejlődésével-bővülésével, valamint az 
egyházi levéltár anyagaival kapcsolatban. 


Az egyházmegye történetét taglaló kötettel szinte egyidőben Prágában is 
napvilágot látott egy riportsorozat, Balogh Edgár Tíz nap Szegényországban 
című írása. (A Prágai Magyar Hírlap hozta le öt részben.) Ennek harmadik 
fejezete Nagydobronyról szól. A szerző a pozsonyi magyar egyetemi hallga- 
tók SARLÓ szervezetének kezdeményezésére 1930 augusztusában negyed- 
magával járta be az akkor Ruszinszkónak nevezett országrész tizenöt magyar 
községét. A „szociológiai vándorlás” egyik eredménye az említett írás lett, 
amely lehangoló képet tár elénk az itteni magyar emberek életéről. Talán túl- 
ságosan is lehangolót A szocialista eszmék hatása alatt álló, az osztályharc- 
osztályellentét-elnyomás-kizsákmányolás fogalomkörben gondolkodó, a ma- 
gyar falu sorsáért őszintén aggódó egyetemisták – ráadásul az ifjúságra 
jellemző elégedetlenségtől és türelmetlenségtől fűtve – „a bajokat kutatják”, 
eleve azt látják meg és azt keresik, ami gátja, akadálya a fejlődésnek, az em- 
berek boldogulásának. Érzi ezt a szerző is, mert Szegény emberek című írásá- 
ban, melyet ugyanabban az időben adott közre a Ruszinszkói Magyar Gazda 
c. lap, így magyarázza elkeseredettségüket: „Lehet, hogy sötéten látunk min- 
dent. De mit szóljunk, mit reméljünk azon a földön, ahol a nyomorúsággal, a 
gyarmati kizsákmányolás megrázó jelenségeivel, a szellemi elmaradással 
szemben nem találkozunk a mentésre tudatosan készülő, mozgalmas, modem 
magyar ifjúsággal...?” 


Nagydobronyt „színes nagy faluként” írja le Balogh Edgár. Felfigyel a tar- 
ka népviseletre, a díszes ivókürtre, a szaruból faragott sótartóra, a fából ké- 
szült cifra mosdótálra, a gubás éjjeli alakokra, az ünneplőbe öltözött gyermek- 
had dalos játékaira, a lányok kék, piros, zöld, fehér fodros szoknyájára. Egy 
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lakodalom előkészületeibe csöppennek bele a vendégek. Fényképezik a fiatal 
párt, szóba elegyednek a férfiakkal. Azok eleinte óvatosak a városi urakkal 
szemben, mert – mint mondják – „nem tudhassuk, nem-e spionok”. (A riport 
szerzője itt és több helyen pontatlanul idéz – nyilván emlékezetére hagyatkoz- 
va –, hiszen a nagydobronyiak nem ismerik a suksükölést, és azt sem ejtik ki a 
szájukon, hogy „nem-e”.) Aztán kibukik belőlük a panasz: „Nagy baj van erre 
mifelénk”. Kevés a föld, felébe-harmadába dolgoznak. Most abban bízik min- 
den szegény ember, hogy hátha a kortesföldként beígért Hodzsa-tagból kap 
majd. Később egy 12 év körüli gyerek hívja fel magára a vándorok figyelmét. 
Délelőtt még ötvenkilós zsákokat emelt, most lázasan fekszik a kazal tövében. 
Megszakadt a cipelésben. Orvost kellene hívni hozzá, de egyelőre várnak még. 
„Olyan orvos van itt, hogy még a halottnál is fütyörész”. Másnap reggel ismét 
fiatal párt fényképeznek a templom előtt. A vőlegénynek hiányzott az egyik 
karja, erdei munkában vesztette el. 


Csupa sötét tónus, csupa lehangoló jelenet A kurátor öt fia közül csak 
egyet képes eltartani és megtartani a hazai föld, a többiek szétszóródnak a 
nagyvilágban. Az emberek többsége vagy törpebirtokos, vagy nincstelen. A 
Lónyai-féle grófi földeket hat esztendőre bérbe vették a gazdálkodók, de a ne- 
gyedik évben elvették tőlük a cseh légionisták. S a nagy szegénységben 
„kommunista lett a falu”. Nincs osztályellentét, a baj közel hozott egymáshoz 
mindenkit. „A kommunista bíró józan kálomista ember.” A legelőbért évi öt 
koronára szorította le egy-egy jószág után, ezzel kárpótolta „a legionárius ko- 
lonizáció és erdőirtás következtében munkáját vesztett szegénységet.” 


E bevallottan szubjektív hangvételű írást egy minden tekintetben objektivi- 
tásra törekvő könyv követi 1940-ben: a Vármegyei Szociográfiák IX-X. kö- 
teteként Budapesten megjelent Ungvár és Ung vármegye. Témánk szem- 
pontjából értékét elsősorban nem az előző munkákból átvett és kiegészített 
történelmi, demográfiai ismertetés adja, hanem a néprajzi részben található 
A nagydobronyi nép megélhetési viszonyai, lakása, ruházkodása és népi szo- 
kásai című fejezet. A szerző – Csomár Zoltán – Nagydobronnyal „mint önálló 
néprajzi sajátosságokat mutató egységgel” külön foglalkozik, mivel „a kör- 
nyező községektől teljesen elütő megélhetési viszonyai, népviselete, szókiej- 
tése és népi szokásai vannak”. 
Felmérései szerint ekkor a lakosságnak 50–60 százaléka önálló földműves- 
gazda, s jelentős a napszámosok, cselédek száma is. A falu szegénységét két 
okra vezeti vissza: a nagy kiterjedésű uradalmi birtok miatt a lakosság jelen- 
tős része századokon át zsellér, cseléd, napszámos sorban tengődött, ráadásul 
az itteni földek viszonylag értéktelenek, rosszul teremnek. Nagy vonalakban, 
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1. térkép. Nagydobrony és környéke 


vázlatosan leírja a nagydobronyiak gazdálkodását, lakóházát, ruhaviseletét, 
nyelvjárását. Megállapítja, hogy az itteniek ruházkodása, beszéde és népszo- 
kásai mereven konzervatívak; évszázadok óta őrzik népi hagyományaikat, és 
konokul elzárkóznak minden haladás elől. 


„Magyar nemzeti életünk szempontjából komoly értéket jelentenek, mert a 
nemzetiségi nyelvhatáron, itt, az északi tájakon a maga 3600 lelkével számot- 
tevő tömör tiszta magyar tömeg, amely magyar múltunk hagyományaihoz tö- 
retlen hűséggel ragaszkodott a múltban és azt megbecsülve a jelenben, megőr- 
zi és átmenti a jövendő számára is” – fejeződik be az ismertetés. 


A második világháborút kísérő rendszerváltás után csak 1961-ben válik is- 
mét szociográfiai vizsgálódás tárgyává Nagydobrony. A Ragyanszka Skola 
Kiadó gondozásában Ungváron ekkor lát napvilágot Balla László A holnap 
öröméért című füzete. A közoktatás élenjárói sorozatban megjelent riport- 
könyv hőse Papp Zoltánné Tar Ilona, a Nagydobronyi Középiskola fiatal tan- 
ügyi vezetője. A vékonyka kötet természetesen magán viseli az akkor kötele- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


11 
 


zően előírt sematikus, pártos szemlélet valamennyi stílusjegyét. Írója nem te- 
kinti céljának, hogy átfogó képet rajzoljon a falu életéről, s hősében is elsősor- 
ban a „kisemmizett és elnyomott munkásszülők gyermekét”, „a kommunista 
Pappnét”, a pártszervezet „egyik legaktívabb, legszilárdabb elvű tagját” látja, 
aki munkáját „a párt szavának, irányító akaratának megfelelően” végezve 
„boldogan gondol arra, hogy ma ő is az embereket új útra vezető párt akaratá- 
nak végrehajtója”. E jól ismert túlzások és leegyszerűsítések mellett csak jel- 
zésszerűen van jelen néhány objektív utalás az iskola hagyományaira és lég- 
körére, az épp szárnyukat bontogató tehetséges fiatalokra, a falu 
hétköznapjaira. Arra például, hogy az iskolai harang csengő hangja „már hoz- 
zátartozik a dobronyi reggelhez”, s a Győzelem Kolhoz tagjai megkondulása- 
kor már rég a mezőn szorgoskodnak. Vagy arra, hogy valaha „Nagydobrony a 
legkoldusabb falvak közé számított a Felső-Tisza vidékén”, „csak a pap, a 
jegyző, az iskolaigazgató meg két-három zsírosparaszt házában volt óra”, vi- 
szont „ma már nemcsak óra van minden házban, hanem rádió, sőt lassacskán 
televízió is”. 


A Nagydobrony emberközelből című gyűjtemény (Ungvár, 1967) hasonló 
tőről fakad, ez azonban már kísérletet tesz a falusi múlt és jelen teljes kereszt- 
metszetének a bemutatására. Maga a műfaj is szokatlan, egyszersmind rendkí- 
vül jellemző a korra. A valódi szerző neve nincs feltüntetve a könyvecskén, 
mely a község lakóinak, vezetőinek tulajdonított rövidke írásokból áll össze. 
Megszólal benne az iskola történelemtanára, a kommunista kolhoztag, a ta- 
nácselnök, a kolhozelnök, az iskolaigazgató, a párttitkár, a nyugdíjas erdész, a 
meliorációs állomás igazgatója, a filmszínház vezetője, a sportegyesület elnö- 
ke, több nyugdíjas, sőt még a lakodalmak vőfélye is. Hogy miről beszélnek? 
A kiadók szándékait egyértelműen elárulja az a jellemzés, amelyet az előszó- 
ban találunk az itteni emberekről. „A nagydobronyi paraszt, aki 22 évvel eze- 
lőtt még mezítláb járt be a városba, aki alig tudta a nevét aláírni, aki petróle- 
umlámpa mellett fogyasztotta el vacsoráját: a pergelt levest, a nagydobronyi 
kolhozista ma városi típusú házat épít, tévét néz, rádiót hallgat, újságot, folyó- 
iratokat járat, középiskolát végez, jól gépesített nagyüzemi gazdaságban dol- 
gozik. És ez már egy új kor új arculatú embere, akit történelemformáló társa- 
dalmunk építőjévé avatott a század.” 


Nem fér hozzá kétség: a pártos irodalomról akkoriban és még jó másfél-két 
évtizedig vallott felfogás újabb termékével állunk szemben. Ideológiai ferdí- 
tések, szakmai és tárgyi hibák sokasága rontja a könyv hitelét. A történelem- 
tanár jeles tudósunkat Lehoczky Bélaként említi, s visszatekintésében nem 
mulasztja el hangsúlyozni, hogy „az uralkodó osztályok a tönk szélére juttat- 
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ták az országot”, benne Nagydobronyt, mielőtt az 1917-es forradalom szele 
elérte volna a falut. A lakosság életében elhanyagolható szerepet játszó párt- 
szervezet „sikeres tevékenységéről” szól a leghosszabb, legrészletesebb írás, 
rámutatva, hogy e szervezet „a szabadságért küzdő falusiak szilárd bástyája 
volt mindig”, és hogy „a kommunisták minden alkalmat megragadtak” a nép 
felvilágosítására, a burzsoázia leleplezésére, ők „szervezték a parasztok har- 
cát”. Végül a kolhoz párttitkára elégedetten szögezi le, hogy az alapszervezet 
fáradozásainak köszönhetően „a község a kultúra, a szellemi színvonal tekin- 
tetében nagy léptekkel halad előre”, „megelégedés és jómód honol” minden 
házban, „de a legnagyobb vívmányunk... az új szovjet ember kialakítása”. 


Az idézett szólamok mellett hasonlóan furcsa hatást váltanak ki azok a sab- 
lonos beszámolók, amelyek a községi tanács, a csak papíron létező állandó 
bizottságok, népi ellenőrzési csoport, önkéntes népi rendfenntartó osztag, 
néptanács, klubtanács stb. munkáját vagy a kolhoz gazdasági tevékenységét 
ismertetik. 


A könyv legértékesebb részei azok a lábjegyzetszerű, apró betűs írások, 
amelyek a falu hagyományairól, múltjának egy-egy érdekes mozzanatáról 
szólnak. D. Hidi András, „132 lakodalom vőfélye” a régi esküvői szokásokat 
eleveníti fel, egy másik ismertető Ady Endre (állítólagos) nagydobronyi láto- 
gatására tér ki, a harmadik a húszas évek elejének közismert epizódjára emlé- 
keztet, mely egy mátkapár tragikus halálával végződött, a negyedik Nagy Jó- 
zsefné Kodály Zoltánnál tett budapesti látogatását írja le... 


Bár két évvel később jelent meg, nagyrészt ugyanezekkel az adatokkal ope- 
rál a Kárpátalja történetét tárgyaló Isztorija miszt i szil URSZR. Zakarpatszka 
oblaszty című ukrán nyelvű mű is, amelyet az USZSZK Tudományos Akadé- 
miája adott ki Kijevben. A Nagydobronyról szóló rész szerzője Rotman Mik- 
lós ungvári történész, a párt veteránja és Vaszil Bocsok, a helyi középiskola 
tanítója. Az akkori hivatalos szemléletnek megfelelően a falu múltját az el- 
nyomás, a kizsákmányolás és az osztályharc évszázadaiként mutatják be, az 
1920-as évektől kezdve pedig a történelmet azonosítják a kommunista szerve- 
zet tevékenységével. Ez az egysíkú vizsgálódás, noha komoly „tudományos” 
formában zajlik, sokszor megmosolyogtató következtetésekhez vezet, melyek 
lényege: régen minden rossz volt, ma minden jó. A szerzők rosszallóan jegy- 
zik meg például, hogy a cseh időkben, pontosabban 1938-ban a faluban cseh 
és magyar nyelvű állami iskola működött, ellenben az „ukrán lakosság számá- 
ra csak néhány osztályt nyitottak (a magyar iskolában)”. Nos, e tények értéke- 
léséhez tudnunk kell, hogy Nagydobronynak sohasem volt számottevő ukrán 
lakossága, 1938-ban pedig a közel négyezer lakos közül mindössze hat (!) 
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volt rutén – az akkori nyilvántartásokban így szerepel – anyanyelvű. A könyv 
az 1938-as visszacsatolást „fasiszta megszállásként” átékeli. A Vörös Hadse- 
reg 1944. évi bevonulását követően a szerzők szerint „a nagydobronyiak haté- 
kony segítséget nyújtottak a szovjet csapatoknak”. „Az asszonyok ajándéko- 
kat gyűjtöttek a sebesült harcosoknak, a férfiak az utakat és a hidakat 
javították.” 1945-ben a falu több mint ezer mázsa húst, félezer mázsa kenye- 
ret, rengeteg burgonyát és káposztát adott a Vörös Hadseregnek, „a Kárpáton- 
túli Ukrajnának Szovjet-Ukrajnával való újraegyesülését kimondó kiáltványt 
pedig a falu lakosságának túlnyomó többsége aláírta”. Arról természetesen 
nem szól az írás, hogy 1944 novemberében a szovjet katonai hatóságok a falu- 
ból több száz magyar férfit hurcoltak el és zártak lágerbe, ahonnan nagy ré- 
szük sohasem tért vissza. Arról sem, hogy háborús időkben a hadseregek nem 
szoktak kérni, hanem elveszik a megszállt területek lakosságától, amire szük- 
ségük van. Arra a bizonyos kiáltványra pedig a nagydobronyiak közül igen 
kevesen emlékeznek... 


E „tudományos” munka tárgyi tévedései és leegyszerűsítései közül még 
hadd emeljek ki egyet. A szerzők idézik (pontos oldalszámmal) Az ungi refor- 
mátus egyházmegye c. könyv azon kitételeit, melyek a nagydobronyiak mara- 
diságát mutatják be: „A nagydobronyi nép ruházkodás, beszéd és népszoká- 
sok tekintetében mereven konzervatív... Arról is híres, hogy csak csárdást 
táncol és csak a faluból nősül, az idegent lenézi...” A kommentár hozzá ez: 
„Valaha a faluban sötétség, elmaradottság és kulturálatlanság uralkodott.” „A 
mulatságok gyakran végződtek gyilkosságokkal. Egy darabka föld, egy el- 
szántott mezsgye miatt az emberek nemegyszer emeltek egymásra baltát vagy 
vasvillát.” Ám „a szovjet rendszer évei alatt a nagydobronyiak életmódjában 
és szokásaiban forradalmi változások mentek végbe.” „Ma a lakosság között 
szilárd, egységes, alkotó barátság honol.” 


Ehhez a huszárvágáshoz mindössze két megjegyzés kívánkozik. Az első: 
szerencsére a gyilkosság nem volt azért annyira mindennapos, ahogy a könyv 
állítja, és – ugyancsak szerencsére – a szovjet rendszer évei alatt sem vesztek 
ki a régi szép szokások. (Nem ezek közé tartozik ugyan, de a 60-as évek vé- 
gén bizony még nem nagyon múlt el lakodalom verekedés – nem gyilkos- 
ság! – nélkül.) A második: a szerzők által idézett sorok kilenc évvel később s 
egy másik munkában, az Ungvár és Ung vármegye c. monográfiában (111- 
112. old.) jelentek meg... 


Ugyancsak ide tartozik, hogy a könyvet 1982-ben orosz nyelven újra kiad- 
ták Isztorija gorodov i szjol Zakarpatszkoj oblasztyi címmel. Ebben már nem 
szerepel részletesen a falu története, csupán vázlatos ismertetést találunk. Azt 
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viszont fontosnak tartják kiemelni a szerzők, hogy a Zolotoj Gorb nevű dűlő- 
ben a régészek ásatásokat végeztek, és szláv, valamint óorosz települések 
nyomaira bukkantak. 


Balogh Edgár ismertetett szociográfiája nyomán a 70-es és 80-as években 
két tanulmány is született Nagydobronyról. Váradi-Sternberg János történész 
1977-ben látogatott el ide, hogy szembesítse a falut fél évszázaddal korábbi 
önmagával, s felkeresse az 1930-as riport szereplőit, helyszíneit. Szembesítés 
című írásában, mely a Századok öröksége című kötetben jelent meg 1981-ben, 
úgy találja, hogy a nagydobronyiak „felkarolva minden újat, ápolják a hagyo- 
mányokat is: a népművészetet, a felszabadító és forradalmi mozgalmak, a ha- 
ladó irodalmi múlt emlékeit”. Dupka György és Horváth Sándor néhány évvel 
később járta végig Szegényország falvait, s benyomásaikról előbb a Kárpáti 
Igaz Szó c. lapban, majd a Múltunk s jelenünk c. riportkötetben adtak számot 
1987-ben. A szerzőktől akkoriban elvárt pártos szemlélet, a valóság meg- 
szépítés ezekben az írásokban is sok helyen tetten érhető még (például ahol a 
Vörös Hadsereg bevonulásáról van szó: „1944. október 26-a nehéz, lidérces 
álomból ébresztette fel a falu népét, eljött a szabadság...”, vagy ahol a község 
fejlődése a téma). Ugyanakkor a nagydobronyi emberről fontos dolgokat is 
megtudhat az olvasó. Azt, hogy „az itt élők szorgalma területszerte ismert”, 
hogy „a dobronyi földművesek előtt nincs lehetetlen”, hogy „gondosan 
megművelt kerteket, fóliasátrakat” látni mindenfelé, s a jószághizlalás most is 
jelentős helyet foglal el a jövedelem kiegészítésében. A szerzők leírják az 
egyik kistermelőnél, Ráti Jánosnál tett látogatásukat, kiemelik a korábban 
minden eszközzel akadályozott háztáji gazdálkodás előnyeit, s nem kerüli el 
figyelmüket a kérdés árnyoldala sem: az anyagias szemlélet térhódítása, a 
javak túlzott halmozása. Az írás nagy teret szentel az itteni néphagyományok- 
nak, a régi szokások és dalok felelevenítésének, a népviseletnek és a házi- 
iparnak. 


A magyarországi kiadványok közül Balassa Iván A határainkon túli 
magyarok néprajza című munkája tartalmaz néhány utalást Nagydobrony 
múltjára és jelenére. Sajnos, a többnyire helytálló adatok mellett egy bosszan- 
tó tévedés is bekerült a könyvbe. A szerző a 402. oldalon ezt írja: „Gáton, 
Nagydobronyban ezelőtt egy fél évszázaddal még szokás volt a próbaházas- 
ság. A legény megkérte a leányt szüleitől, és egy kisebb ünnepség keretében a 
fiatalokat a nyoszolyába fektették. Ha a leány nagyon húzódozott, az azt je- 
lentette, hogy nem kedveli a vőlegényt, és akkor elmaradt az elhálás. Ha azon- 
ban ez megtörtént, akkor egy évig éltek együtt a leányos háznál, és ha ragasz- 
kodtak egymáshoz, sor került a hivatalos esküvőre. Ha az egy év alatt a lány 
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nem esett teherbe, elváltak egymástól, mert nem egyezett a természetük. De 
ebből egyik félnek sem lehetett semmi hátránya.” 


A valóság ezzel szemben az, hogy a faluban élők többsége vallásos, isten- 
félő ember, akiktől távol áll az említett könyvben leírt gondolkodásmód. A 
próbaházasság valószínűleg sohasem terjedt itt el, fél évszázaddal ezelőtt pe- 
dig egészen biztosan nem élt ebben a formában. Legfeljebb egyes rétegek tűr- 
ték meg a fiatalok közti testi kapcsolatot a házasságkötés előtt, de azt a közer- 
kölcs nem törvényesítette. A faluban szigorú erkölcsök uralkodnak ma is, a 
próbaházasság teljességgel elképzelhetetlen volna. A kicsapongó, megesett 
lányt lenézik, megszólják. 


Befejezésül a Sorsközösség c. szociográfiai riportkötet kívánkozik még a 
Nagydobronnyal foglalkozó könyvek sorának végére, amely 1990-ben látott 
napvilágot Ungváron (szerzői Dupka György, Horváth Sándor és e sorok író- 
ja). Tárgyilagosságra törekvő hangvételén kívül ez talán annyiban különbözik 
az előző munkáktól, hogy nem a kívülálló szemszögéből, hanem belülről lát- 
tatja a falu lakóinak életét, vívódásait. 


  


 








[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


345 
 


Jegyzetek 


1. Jankovich, 1931, 50. old. 
2. Archeológiai Értesítő, 1871., 5. évf. 8. szám, 209. old. (Itt és a továbbiakban a nyomtatott for- 


rásműveket betűhíven közlöm, az idézett kéziratos vagy gépelt szövegekben viszont a megér- 
tést nehezítő eredeti helyesírást és központozást a mai normákhoz igazítom.) 


3. Ungvár és Ung vármegye, 142. old. 
4. Haraszy, 1931, 30., 275. old. 
5. Lehoczky, 1881, I. kötet, 135. old. 
6. I. h. 48. old. 
7. Györffy, 1966, 538. old. 
8. I. h. 538. old. 
9. Csánki, 1890, 415. old. 
10. Lehoczky, 1881, III. kötet, 236. old. 
11. Györffy, 1966, 539. old. 
12. Lehoczky, 1881, III. kötet, 236. old. 
13. Itt és a továbbiakban: Lehoczky, 1881, III. kötet 236–238. old. 
14. Lehoczky, 1881, III. kötet, 202. old. 
15. Ungvár és Ung vármegye, 30. old. 
16. I. h. 31. old. 
17. I. h. 33. old. 
18. Itt és a továbbiakban: Haraszy, 1931, 276–278. old. 
19. Megtalálható a nagydobronyi egyházközség levéltárában. (Az iratok nincsenek rendszerezve, 


így azonosító számra nem hivatkozhatok.) 
20. Úriszék, 119. old. 
21. N. Kiss, 1960, 93., 141. és 222. old. 
22. Kárpátaljai Állami Levéltár (KÁL), 10. f., l. op.,107. jegy. hr. 
23. KÁL, szám nélkül (a fond feldolgozás alatt állt). 
24. Magyar Országos Levéltár (MOL), 4140. sz. film. 
25. Ld. ugyanott. 
26. Lehoczky, 1881, I. kötet, 217. old. 
27. Ld. ugyanott, 213. old. 
28. Ld. ugyanott, 226. old. 
29. Ld. ugyanott, 231. old. 
30. MOL, 3132. sz. film. 
31. Pragmatica Sanctio, 83. old. 
32. Orémus, 1887. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


346 
 


33. MOL, 4140. sz. film. 
34. Megtalálható a nagydobronyi egyházközség levéltárában. 
35. Megtalálható ugyanott. 
36. Megtalálható ugyanott. 
37. Sas, 1955, 112. old. 
38. Vályi, 1796, 58. old. 
39. Az okirat megtalálható az egyházközség levéltárában. 
40. Megtalálható ugyanott. 
41. Ld. ugyanott. 
42. Ld. ugyanott. 
43. Ld. ugyanott. 
44. Ld. ugyanott. 
45. Ld. ugyanott. 
46. Ld. ugyanott. 
47. Lehoczky, 1881, I. kötet, 258. old. 
48. Sulha, 1962, 96. old. 
49. Magyar, 1898. 
50. Orémus, 1887. 
51. Haraszy, 1931, 279. old. 
52. A gondnoki naplóval együtt megtalálható az egyházközség levéltárában. 
53. Haraszy, 1931, 74. old. 
54. Nagy, 1824, 107. old. 
55. Fényes, 1844, 98. old. 
56. Lehoczky, 1899, 71. old. 
57. KÁL, 12. f., 5. op., 51. jegy. hr. 
58. Magyar Néprajzi Múzeum, Etnológiai Adattár, 1935. sz. 
59. Ld. Lehoczky, 1881, II. kötet, 178. old. 
60. Magyarország helységnévtára, 1863. 
61. A magyar korona országainak helységnévtára, 1873. 
62. A magyar korona országaiban az 1880. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei. 
63. A magyar korona országainak helységnévtára, 1892. 
64. Megtalálható az egyházközség levéltárában. 
65. A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája. Budapest, 1887. 
66. Megtalálható az egyházközség levéltárában. 
67. Pid praporom, 1959, 47. old. 
68. Hidi János naplója. (A család tulajdonában van.) 
69. KÁL, 26. f., 7. op., 60. jegy. hr. 70. KÁL, 43. f., 6. op., 31. jegy. hr. 
71. Sljahom zsovtnya, 1959, 62. old. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


347 
 


72. KÁL, 21. f., 10. op. 307. jegy. hr. 
73. Balogh, 1988, 29–30. old. 
74. Az 1938. évi felvidéki nép-, földbirtok- és állatösszeírás. Budapest, 1939, 36., 72., 108., 114., 


182. és 276. old. 
75. Ungvár és Ung vármegye, 110–111. old. 
76. Stefán, 1947. 
77. Ungvár és Ung vármegye, 111. old. 
78. Böszörményi István közlése alapján. 
79. Sljahom zsovotnya, 1967, 225–226. old. 
80. Bővebben lásd: Hatodik Síp, 1991, 3. sz. 24–29. old. 
81. Megtalálható az egyházközség levéltárában. 
82. Herman, 1887, 6. old. 
83. Ld. ugyanott, 501. old. 
84. Tagán, 1943. 
85. Herman, 1887, 502. old. 
86. Tagán, 1943. 
87. Herman, 1887, 504. old. 
88. Az adatközlő kérte, hogy tekintsünk el nevének nyilvánosságra hozásától. 
89. Géci Sámuel, szül. 1908. 
90. Szanyi Sándorné, Varga Margit, szül. 1917. 
91. Szanyi F. Gyula, szül. 1919. 
92. Katona Ferenc, szül. 1925. 
93. Géci Sámuel. 
94. Az adatközlő nem járult hozzá nevének publikálásához. 
95. Géci Sámuel. 
96. Itt és a továbbiakban: Stefán, 1947. 
97. Lehoczky, 1881, I. kötet, 311. old. 
98. Györffy, 1966, 538. old. 
99. Megtalálható az egyházközség levéltárában. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


348 
 


Irodalom 


A visszacsatolt Felvidék helységnévtára. Budapest, 1939. 
Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza. Budapest, 1989. 
Balla Gyula: Nagydobrony – egy falu, amely a térképen is megtalálható. 
Magyarságkutatás – A Magyarságkutató csoport évkönyve 1988. Budapest, 


1988. 
Balla László: A holnap öröméért. Ungvár, 1961. 
Balogh Edgár: Tíz nap Szegényországban. Budapest, 1988. 
Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Bu- 


dapest, 1890, 1. kötet. 
Diószegi Vilmos: A palóc etnokulturális csoport határa és kirajzásai. Népi 


kultúra – Népi Társadalom, 1968, I. sz. 
Dupka György – Horváth Sándor: Múltunk s jelenünk. Ungvár, 1987. 
Dupka György – Horváth Sándor – Móricz Kálmán: Sorsközösség. Ungvár, 


1990. 
Fényes Elek: Magyar országnak, ’s a’ hozzá kapcsolt tartományoknak mostani 


állapotja statistikai és geographiai tekintetben. III–IV. Buda, 1844. 
Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Budapest, 


1966, I. kötet. 
Haraszy Károly (szerk.): Az ungi református egyházmegye. Nagykapos, 1931. 
Herman Ottó: A magyar halászat könyve. Budapest, 1887, I. kötet. 
Isztorija gorodov i szjol USZSZR. Zakarpatszkaja oblaszty. Kijev, 1982. 
Isztorija miszt i szil URSZR. Zakarpatszka oblaszty. Kijiv, 1969. 
Jankovich József Mihály: Podkárpátszka Rusz a prehistóriában. Munkács, 


1931. 
Lehoczky Tivadar: Beregvármegye és a munkácsi vár 1848–49-ben. Munkács, 


1899. 
Lehoczky Tivadar: Beregmegye monographiája. Ungvár, 1881–1882. 
Lexicon universorum Regni Hungariae locorum populosorum. 1773. 
Lipszky János: Repertorium locorum... Hungariae. Buda, 1808. 
Magyar Bertalan: Adalékok a Tiszáninneni evangélikus református egyházke- 


rület történetéhez. Kézirat. 1898. Megtalálható a Sárospataki Református 
Kollégium levéltárában. 


Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában. XII. kötet. Budapest, 
1896. 


Nagydobrony emberközelből. Ungvár, 1967. 
Nagy Pál: Historia universalis gentium... Buda, 1824–1825. 
Neupauer Kamill: Mária Terézia úrbérrendezése Bereg, Máramaros, Ung és 


Ugocsa megyében. Budapest, 1989. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


349 
 


N. Kiss István: 16. századi dézsmajegyzékek. Budapest, 1960. 
Orémus Dániel: A református egyház rövid története és jelen állása. Kézirat. 


1887. Megtalálható a Sárospataki Református Kollégium levéltárában. 
Pid praporom velikoho zsovtnya. Zbirnik dokumentyiv. Uzshorod, 1959. 
Palócok. (Szerk: Bakó Ferenc) Eger, 1989. 
Sándor László: Pallag Rózsa. Kárpát-ukrajnai magyar népmesék, Budapest, 


1988. 
Sas Andor: Egy kárpáti latifundium a hűbéri világ alkonyán. Bratislava, 1955. 
Sljahom zsovtnya. Promovi ta interpeljaciji... Uzshorod, 1959. 
Sljahom zsovtnya. Zbirnik dokumentyiv. Uzshorod, 1967. 
Stefán Miklós: A nagydobronyi egyházvidék gyülekezeti élete és szokásai. 


Kézirat. Eszeny, 1947. Megtalálható a Sárospataki Református Kollégium 
levéltárában. 


Sulha I. N.: Szocialno-ekonomicsne sztanoviscse Zakarpattya v druhij polo- 
vinyi XVIII. sztolittya. Uzshorod, 1962. 


Tagán Galindzsán: Nagydobrony halászata. Kézirat. 1943. Magyar Néprajzi 
Múzeum, Etnológiai Adattár, 1822. sz. 


Ungvár és Ung vármegye. Budapest, 1940. 
Úriszék. XVI–XVII. századi perszövegek. Budapest, 1958. 
Vályi András: Magyar Országnak leírása, Buda, 1796. 
Váradi-Sternberg János: Századok öröksége. Budapest-Ungvár, 1981. 








[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


16 
 


II. Történelem és társadalom 


1 A kezdetektől a Rákóczi vezette 
szabadságharcig 


A szájhagyomány nem őrzött meg a falu keletkezésére utaló mondát. Az 
idősebb emberek mindössze annyit hallottak apáiktól, hogy első lakói a Ku- 
csárka nevű részen telepedtek le, melyet a Hatrác patak (ma: Tó) félkör alak- 
ban védett a támadóktól, idegenektől. Hogy azonban ez mikor történhetett, és 
kik lehettek az első telepesek, senki sem tudja, nem is sejti. 


Írott források először a XIII. század közepén említik a település nevét, ám 
archeológiai leletek utalnak rá, hogy a helység már évezredekkel korábban 
lakott volt. Az itt talált bronzkarikákat, gombokat, kopjavégeket, üveggyön- 
gyöket időszámításunk előtt ezer-ezerszáz évvel viselték, illetve használták a 
vidék lakói.1 Lehoczky Tivadar egyik dolgozatában is felbukkannak ezek a le- 
letek: „Nagy-Dobronyban egy kertben 13 üveggyöngyöt ástak ki, közülük 
egy 2 centiméternyi darab zöld üvegből való vörös és fehér cifrázatokkal. A 
Határ-erdőben találtatott egy lándzsa-csúcs és egy vastőr, melyet avar korbe- 
linek tartok, mivel Bogoszláv nevű körded erődítés vidékéről való, mely föld- 
vár a mondottam népre utal.”2 Csomár Zoltán „ősrégi bolgár-szláv település- 
nek”3 nevezi Nagydobronyt, Haraszy Károly pedig a falu nevének szlávos 
hangzását magyarázva jut arra a következtetésre, hogy a település bolgár-be- 
senyő (ószláv) eredetű lehet a honfoglalás előtti vagy közvetlenül a honfogla- 
lás utáni időkből. 1081 és 1095 között ugyanis a Tisza-Ung-Latorca vidékét a 
már elszlávosodott bolgárok özönlötték el, akik a régi Moesia Superiorból 
(Felső-Szerbia) váltak ki. De ezeket a tatárok 1241-1242-ben elpusztították, 
és földjüket a király a magyar nemeseknek adta a tatárjárás után.4 


Hogy valójában milyen károkat szenvedett Nagydobrony a tatárdúlás ide- 
jén, erre vonatkozóan nincsenek egyértelmű adataink. Lehoczky úgy tudja, 
hogy a „tatárhad megyénket... teljesen elpusztitá s néptelenné tette”. Az ak- 
kor Csépánfölde, Csépántelek néven ismert Kisdobrony „teljesen elnéptele- 
nedett, s 1248-ban Béla mint uratlan földet Szenetha fiának, Mátyásnak ado- 
mányozta”5. Egy másik helyen azt írja, „...Csépán nevű egykori helység 
feküdt tehát Dobrony és Ignécz között s a tatárok 1241-ben elpusztították”6. 
Okunk van feltételezni, hogy Nagydobrony sorsa hasonló volt Kisdobronyé- 
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hoz, s ha a lakosság egy töredékének sikerült is átvészelnie az 1241–1242-es 
éveket, a tatárok elvonulása után új telepesekre volt szükség a falu benépesíté- 
séhez. 


Annyi mindenképpen kitűnik az elmondottakból, hogy Nagydobronynak 
ebben az időben már léteznie kellett, s ezt megerősítik a történelmi források 
is. A leleszi konvent országos levéltárában található az az okirat, amely 1248- 
as dátummal először használja a falu nevét (Dobron alakban). Igaz, Györffy 
György megkérdőjelezi ennek eredetét7, a Magyar Országos Levéltár 1270- 
ben kelt határleírásának hitelességéhez azonban nem fér kétség. „Chepante- 
luk... inter Dobron... et Ogteluk” – írta az ismeretlen szerző, vagyis Csépán- 
telek (azaz Kisdobrony) már akkor is Dobrony (értsd: Nagydobrony) és 
Ágtelek között feküdt8. Györffy György még számos későbbi határjárás leírá- 
sában megemlíti Dobrun (1270), Dubron (1299), Dubrum (1321) stb. alak- 
ban. 


Megjegyzendő, hogy a kutatók időnként nem tudtak eligazodni Kis- és 
Nagydobrony régi nevei között. Csánki Dezső például azt írja, hogy Dobrony 
a XIII. században „Csépánfölde és Csépántelek néven fordul elő”9. Valójában 
a XIII–XIV. században a két falu neve Csépánfölde, Csépántelek, illetve Dob- 
rony volt, a XIV. század végétől pedig az előző kettőt fokozatosan a Kisdob- 
rony, az utóbbit a Nagydobrony (Nagdobron, Nogdobron stb. formában) vál- 
totta fel. 


Eleinte – egészen a XIII. század végéig – királyi birtok volt a falu. Lónya 
1270. évi metálisában királyi földként szerepelt, s ugyanígy nevezték V. Ist- 
ván király Rusdi Mihály részére kiadott 1272. évi okmánylevelében is.10 
1299-ben viszont már a Csépánföldét is birtokló Mátyás fia, László, Hethen és 
Mihály kezén volt; ekkor Eszenyi László perelte őket, valamint Dobrony falut 
és falunagyát (villicum). 1321-ben Károly király Pányoki Dobow mesternek 
adta. Az ekkor készült latin nyelvű határleírásban a mai ember számára is is- 
merős földrajzi neveket találunk: Lathurcha (vagyis Latorca), Houthlaturcha 
(Hótt-Latorca), Machanica pataka (valószínűleg: Masonca patak), Deregneu- 
pothoka (talán: Daranyó patak), Poharilamezey, Zamaroupathaka (a Poháril- 
la és a Szamaró patak a múlt század végéig létezett). 1325-ben Dobow mester 
testvérével megosztozott rajta.11 


Ebben az időben Dobrony közepes nagyságú falunak számított. „Hogy... 
népesnek kellett lennie, kitűnik onnan, hogy az 1333-dik évi pápai tizedek 
lajstromában plébániával ellátott helyül említtetik, melynek lelkésze 4 garast 
fizetett, és ...az ungi főesperesség kerületébe tartozott.”12 Összehasonlítás- 
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ként: ugyanebben az esztendőben Vári 8, Kaszony 6, Munkács 5, Daróc 4, 
Badaló, Borzsova, Jánosi, Muzsaly 3–3 garast fizetett pápai tizedként 


A XIV–XV. századból ránk maradt levéltári iratok többnyire a falut birtok- 
ló személyek peres ügyeiről szólnak. Egyikük például arról tudósít – bepillan- 
tást engedve az akkori idők bíráskodási szokásaiba –, hogy egy Dobronyi Ru- 
ben nevű dobronyi birtokos nemes 1339. december 10-én Csapi Simon fiától, 
Tamástól „erőszakosan elfoglalt” 24 malacot. Pál országbíró Visegrádon azt 
határozta, hogy a tárgyaláson meg nem jelent Dobronyi Ruben tizenkét napon 
belül köteles nyilatkozni: párviadal vagy eskü által kívánja-e magát tisztázni. 
Mivel a vádlott sem egyiket, sem másikat nem tette, sőt makacsságból meg 
sem jelent az újabb tárgyaláson, – mint Lehoczky a Zichy-kódexre hivatkozva 
beszámol róla – 1340-ben fiával, Jánossal együtt megbírságoltatott az egri 
káptalan előtt folyt eljárásnál.13 


1385-ben György lelkész szolgált a faluban, akitől Ráthi Miklós és Botfal- 
vai Miklós ellopott egy lovat. Az ügyben a leleszi konvent kiküldöttje vizsgá- 
latot tett. 


Ez idő tájt Beregszászról Ungvárra Csépánföldén keresztül vezetett az út, s 
annak dobronyi elágazásánál – a Latorcán – rév volt. A vámjog fele részben 
Kisdobronyi Gergely deákot illette, s az 1389-ben tiltakozott, amiért Csász- 
lóczi Péter, Balázs fia és Miklós, János fia a királytól azt magának kérte. 


A század végén már a ruszkai Dobó családé Nagydobrony. 1394-ben Ráth 
Balázs királyi ember végzett itt határjárást, és a földek leírásában a következő 
birtokosokat nevezték meg: Dobóruszkai Domokos mester, Báthori János, Ja- 
kab és Péter. Hat évvel később a birtokosok között említik még Dobóruszkai 
Jakab fia Lászlót és Istvánt, valamint Ruszkai Báthori János fia Andrást. Vol- 
tak továbbá birtokai Korjatovics Tódor podóliai hercegnek is, ugyanakkor 
kétségtelen, hogy a falu egy része a munkácsi vár uradalmához tartozott. 
1410-ben Dobronyi István, László és Balázs foglalással vádolta meg a herce- 
get, de egyezségre jutottak. 


1420-ban Dobó István, valamint Kisdobronyi Mihály, János, Mátyás és Ta- 
más állt perben egymással foglalás miatt. 


1437-ben a Csókás családot, 1494-ben Dobó Domokost nevezik meg birto- 
kosként. A falu lelkésze a század végén Hetei János. 


1508-ban a leleszi konvent a Nyárádi János javára hozott bírói ítéletet Do- 
bó Domokos ellenében végrehajtotta. 


1599-ben Perényi Péter Somogyi Pálra íratta nagydobronyi kúriáját és 
egyik jobbágytelkét. 


Közben Dobó Ferenc is jelentős birtokkal rendelkezett itt. 1610-ben az ál- 
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tala bírt úgynevezett dobóruszkai uradalom felét Deregnyői Daróczi Ferenc 
kapta meg. E tetemes birtokhoz Lehoczky szerint „részint Lorántffi Mihály- 
nak, úgy is mint néhai neje Zeleméri Borbálától született hajadon leányai 
Erzsébet, Zsuzsánna és Mária természetes gyámjának, Kassán a királyi tábla 
előtt tett ünnepélyes bevallása, részint a kassai kamara tanácsosa és a bethlen- 
falvai gróf Thurzó György nádornak a király nevében tett adománya folytán 
jutott”. Egy év múlva, 1611. július 17-én Kassán új egyezség jött létre, mely- 
nek értelmében az utódok nélkül elhunyt Dobó Ferencnek a kincstárra szállt 
birtoka „33 ezer magyar forintban Perényi Zsófiának adatván, most 20 ezer 
tallér ráfizetése mellett Daróczi Ferenczre s Lorántffi Mihályra, mint annak 
egykori birtokosai utódaira királyi adomány mellett egyenlő részekben ruház- 
tatott.” 


1619-ben Kishartyai Harthyay Gábor és neje egyezséget kötött Rákóczi 
Györggyel és Lorántffi Zsuzsannával az itteni birtokokról, tíz év múlva pedig 
az utóbbiak végleg átvették Nagydobronyt. 


A XII–XVII. század folyamán a falu sokszor szenvedte el az egymással ha- 
dakozó-rivalizáló főurak és királyok seregeinek pusztítását, átvonulását. Az 
1100–1200-as években a magyar királyok halicsi befolyásuk megtartása érde- 
kében viseltek hadat errefelé, később Csehországgal, Lengyelországgal keve- 
redtek többször háborúba. Az 1520-as évek végén Szapolyai János és Habs- 
burg Ferdinánd fegyveresei ütköztek meg néhányszor ezen a vidéken, utána 
pedig valóságos polgárháború kezdődött a kettős királyság miatt megosztott, 
pártokra szakadt főurak között 1564–1565-ben János Zsigmond erdélyi feje- 
delem és Miksa király hívei vívtak nehéz csatákat Tokaj környékén. 1566 vé- 
gén megint csak Tokaj vidékén dúltak harcok, s az onnan Nagyvárad felé visz- 
szahúzódó krími tatárok Bereg megyét is kegyetlenül megsarcolták. 
„Csomonyát rutul elpusztiták” – írja Lehoczky14, s megnevezi még többek kö- 
zött Bátyút és Szernyét, így aligha képzelhető el, hogy Nagydobrony ne osz- 
tozott volna a környező falvak sorsában. 


Száz évvel később, 1657-ben II. Rákóczi György sikertelen hadjáratot in- 
dított Lengyelország ellen. Válaszul erre lengyel szabadcsapatok törtek be 
Rákóczi magyarországi birtokaira, melyek közt ott volt Nagydobrony is. 
Munkács városát és Beregszászt valamint Podhering, Szentmiklós, Rákos vá- 
rát és több mint 300 falut porrá égettek, a lakosság nagy részét kardélre hány- 
ták.15 Az életben maradottak alig heverték ki ezt a megrázkódtatást, néhány év 
elteltével az Erdély ellen vonuló császári katonaság dúlta fel a környéket. 
Előlük – akár a tatárjárás idején – az erdőbe menekültek a helybeli jobbá- 
gyok.16 Helyzetüket tovább súlyosbította a kurucmozgalmak, a parasztlázadá- 
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sok és az ellenreformáció okozta feszültség. Az 1670-es évek második fe- 
lében a vidéken akkora volt a nyomor és az éhínség, hogy az emberek makk- 
kenyeret ettek a búza drágasága miatt. 1676-tól kezdve a pestis dúlt minden- 
felé.17 


A Thököly-féle németellenes mozgalom kudarca újabb megpróbáltatáso- 
kat hozott. Császári csapatok szállták meg a megyét, s míg Zrínyi Ilona több 
mint két éven át eredményesen védte Munkács várát, a labancok a környéket 
fosztogatták. 1688, a vár eleste után pedig rablásaikkal, tervszerű pusztítása- 
ikkal olyan súlyos károkat okoztak, hogy a vidék lakossága nemsokára vissza- 
kívánta azokat a „boldog időket”, amikor még a török uralkodott az ország- 
ban. Az adót évről évre növelték, házanként már elérté a húsz forintot, amit 
lehetetlen volt behajtani. Aki pedig nem tudott fizetni, annak a katonák elvet- 
ték a házát, jószágát. 1702-ben bevezették a katonafogdosást. Ismét megin- 
dult a protestáns egyház üldözése, elvették iskoláit, templomait. 


A nagydobronyi egyházközségről a már idézett 1333. évi pápai tizedlaj- 
stromban tesznek először említést. Annyit tudunk még róla, hogy a római ka- 
tolikus plébánia a XVI. század utolsó negyedében már nem létezett. További 
adatokat a reformáció korából találunk. „Nagydobrony reformátorai valószí- 
nűleg Radán Balázs és Kálmáncsehi Sánta Márton munkácsi lelkészek voltak, 
akik Bereg megye többi egyházközségeit is reformálták” – írja Haraszy Ká- 
roly.18 A Liber Ecclesiae, az ungi református egyházmegye anyakönyve, mely 
az egyházlátogatási jegyzőkönyveket tartalmazza 1618-tól 1772-ig, Nagy- 
dobronyt anyaszentegyházként említi 1618-ban, filiálisaként pedig Kisdob- 
ronyt, Csomonyát és Teleket. A parókia jövedelméről azt tudjuk meg belőle, 
hogy „minden maga szántó ember 52 kévét, cimborás 26 kévét ad... Minden 
barmos embertől egy szekér fa. Az Patrónus decimát ad, mind az buzából, 
mind az malomból. 23 garas pénzt minden ember megadja.” 


Győry Mihály, aki 1790 és 1805 között volt lelkész a faluban, az egyházköz- 
ség történetére vonatkozó feljegyzéseiben így vélekedik a nagydobronyi eklé- 
zsiáról: „Egy a legrégibb virágzó ekklésiák közül. Minthogy ez a helység a 
Munkátsi Dominiumhoz tartozik, kétségkívül annak a reformációkor volt 
földesurával együtt csakhamar bevette a Helvétiai Vallást aki ennek szép 
fundátiót tett, az isteni tiszteletnek és oskolának fenntartására, melynek most 
is birtokában vagyon. Már 1618-ban úgy iratik, mint virágzó Mater Ekk- 
lesia...” 


A római katolikus plébánia templomával együtt megsemmisült, ezért az új 
vallás hívei saját templomot építettek. Hogy mikor, ezt nem lehet pontosan 
tudni, csak hogy külön álló fatornya volt, és 1637-ben már mindenképpen lé- 
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teznie kellett, mert egy később kelt egyházi irat szerint ebben az évben felújí- 
tották. Méghozzá alaposan (alighanem átépítették), ugyanis a fatemplom kar- 
zatára írt vers ezt az esztendőt jelöli meg a templomépítés éveként: 


Az Ezer és Hat Száz Esztendő jártában 
Ezek felett Harmincz Hetedik fojtában 
Debreczeny Tamás földesuraságában 
Épült ez a Templom Első Állásában. 
Rajta Száz Harmincznyolc esztendő elmula 
Melly sok idő alatt igen meg avulla 
Oszlopjai fala romlásra indulla 
Azért Ez időben ismét meg ujulla. 
Ujult Ezer Hét Száz Hetven kettődikben 
Végződött a Hetven és ött esztendőben 
Mostoha, Sok bajjal telyes Szük időben 
A mellyért Áldassék az Ur a mennyégben. 
Biró Hidi Miklós Curátorságában 
Sándor István Serény kis Bíróságában 
Szanyi Mátyásnak is Egyházfiságában 
A kik velünk Együtt légyenek Áldásban 
Tiszteletes Sima Turóczi Gábornak 
Nagydobronyban levő Hü predikátornak 
Juhász Pál akkori Mesternek Cántornak 
Épült idejekben nagy része ez háznak. 
Anno ezer Hét Száz Hetven Öttben valla 
Nyúlván Minden Szentnek őszszi Hives Hava 
A midőn Asztalos Landor Ferencz Hagyta 
Ezt az Isten Házát ilyen Szép formába. 


Ehhez csak annyi megjegyzés kívánkozik, hogy – korábban már szó volt 
róla – 1637-ben nem Debreczeny Tamás birtokolta Nagydobronyt, hanem Rá- 
kóczi György, aki az előzőnek mint prefektusának 600 arany forintért zálogba 
adta a falut. Birtokjogát többek közt az a vizsgálat is bizonyítja, melyet 1638- 
ban Rákóczi kezdeményezésére folytattak le a dobronyi és csomonyai erdők 
határa, illetve használata ügyében. 


A törvénykezést az tette szükségessé, hogy – Lehoczky szavaival élve – va- 
lóságos határvillongás ütött ki a két falu közt. A vizsgálat jegyzőkönyve sze- 
rint19 a vita már hosszú ideje húzódott, és megegyezni a felek semmiképp nem 
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tudtak. Többször előfordult, hogy behajtották egymás disznaját a vitatott terü- 
letről makkoltatás idején. A tanúként meghallgatott Nagy Miklós újfalusi job- 
bágy azt állította, hogy a dobronyiak és csomonyaiak között verekedés volt 
emiatt. Tucatnyi tanú vallomása alapján annyit lehetett megállapítani, hogy a 
Górmacsár és a Horgasszeg nevű erdő használatán nem tudtak megegyezni a 
felek, mert Dobó Ferenc idejében még mindkettő közös volt. A többség azon- 
ban egyetértett abban, hogy a határvonalat a Poharla (Pohárilla) és a Bekény 
patak jelentette. Eördögh András, a csomonyai ispán és Huszár Balázs, a 
nagydobronyi ispán erről korábban egyezségre jutott egymással. Megtudhat- 
juk még a jegyzőkönyvből, hogy Csomonyán az ispánságot nagydobronyi 
ember töltötte be akkoriban (Eördögh András), hogy Tari Lukács, Szilvássy 
Mihály és Szöllősy Mihály volt az erdőkerülő, és hogy a dobronyiaknak mal- 
muk volt a Masonca vizén. 


Vélhetően a szóban forgó malom ügyében foglalt állást II. Rákóczi Ferenc 
is, amikor 1699-ben a Bereg megyei közgyűlés „némely károkat okozó vízi- 
malom elhányatását elrendelte.” Szeptember 29-én Munkácson kelt levelében 
a nagydobronyi malomra nézve eképp válaszolt: „...Mint informáltattunk, a 
nemes vármegyének nem ott jár az elméje, hogy teljességgel mindenütt a mal- 
mok elhányattassanak, hanem amelyek kár nélkül lehetnek, megmaradhassa- 
nak és rektifikáltassanak: azért ha ezen dobronyi malmunk károsnak ítéltetik 
lenni, lészen nekünk is annyira való emberünk, hogy efféle malmainkat meg- 
orvosoltathatjuk, csak a nagyságos vármegye is maga részéről hoc in passu 
malmait vizsgálja meg.” 


Érdekességként említem meg, hogy a peres erdő kapcsán folytatott 1638. 
évi vizsgálat anyagaiban szereplő Eördögh András neve – vagy valamelyik 
rokonáé, esetleg névrokonáé – az úriszék egyik 1675. évi periratában is fel- 
bukkan. A Munkácson április 3-án hozott végzés így rendelkezik: „Mivel 
nagydobronyi Ördög Andrásnak azon Veres hegyessi szőlőhöz, melyet néhai 
Balog Jánosné Munkács városa számára hagyott volt, semmi vérsége ki nem 
tetszik, ...azért az város az Ördög András keresetitől felszabadettatik...”20 


A falu népességére, gazdasági viszonyaira utaló források közül a legkoráb- 
biak az 1577–1597. évekből bukkannak elő. Dézsmajegyzékek ezek, vagyis 
olyan iratok, amelyek azt mutatják, mennyi gabonát és bort szolgáltattak be a 
jobbágyok egyházi tizedként.21 Ebből ugyan a lakosság lélekszámára csak kö- 
vetkeztetni tudunk, de megfelelő kiindulási pontnak tekinthető az adófizető 
jobbágyok száma is. Nos, 1577-ben 28-an fizettek dézsmát, 1583-ban 37-en, 
1596–97-ben pedig 31-en. Mivel az adót a házhelyek száma szerint rótták ki, 
megállapíthatjuk, hogy ebben az időben a községben nem lehetett több lakó- 
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ház 40–50-nél (figyelembe véve azon családokat is, amelyek esetleg mente- 
sültek a tizedtől). Ha pedig egy-egy adófizetőre 5–10 eltartottat, családtagot 
számolunk, akkor a község lélekszámát 200–400-ra becsülhetjük. 


Bereg megye kászonyi járásához tartozott ekkor Nagydobrony. (Előzőleg 
1530-ban a porták összeírása alkalmával Bégányi Mihály szolgabíró, 1567- 
ben Bégányi Sebestyén szolgabíró járásába sorolták.) Lássuk, milyen volt la- 
kóinak vagyoni rétegeződése. N. Kiss István a termésből származó bevételeik 
alapján négy kategóriába sorolja a jobbágyokat: zsellérek, pauperek, féltelke- 
sek és gazdagparasztok. Zsellér az, akinek nem terem több gabonája 10 ke- 
resztre (kalangya, gelima) valónál vagy bora 2,5 hektoliternél. (Egy keresztre 
26–33 kéve búzát számoltak.) A paupernek legfeljebb 25 keresztje vagy 5 
hektoliter bora, a féltelkesnek 50 keresztje vagy 10 hektoliter bora lehetett, a 
gazdagparasztnak pedig ennél is több. 1577-ben 13-an tartoztak az első, 12-en 
a második, 2-en a harmadik csoportban, és egyetlen gazda akadt, aki 58 ke- 
reszt búzát hordott be, illetve 4 egri köböl bort préselt. Gabonatermesztéssel 
összesen 27-en foglalkoztak, borászattal pedig hatan. 


1583-ban a zsellérek száma kilencre esett vissza, ellenben a paupereké 17- 
re, a féltelkeseké hatra, a gazdagoké ötre emelkedett. Bort négyen termeltek. 


1596–97-ben a zsellérek száma az előzőekhez képest nem változott, a pau- 
pereké 13-ra, a féltelkeseké ötre, a gazdagoké négyre csökkent. Borból 13-an 
fizettek tizedet. 


A vizsgált évek közül nyilvánvalóan az első volt a legszegényebb, a máso- 
dik a legjobb, az utolsó kettő átlaga pedig közepesnek mondható. A század 
végén terjedőben volt a szőlőművelés, amit nemcsak a borosgazdák számának 
növekedése mutat, hanem az is, hogy már hárman voltak, akiknek 8–10–12 
egri köböl boruk termett. (Egy egri köböl 25,45 liternek felelt meg akkori- 
ban.) 


A protestánsüldözések és Rákóczi György hadakozásai ellenére a XVIII. 
század első felében Nagydobrony lakossága tovább gyarapodott. A jobbá- 
gyok 1647–48-as összeírása már 61 nevet tartalmaz.22 Tehát a népesség csak- 
nem megduplázódott! Többségük örökös jobbágyként van elkönyvelve, alig 
néhányan élvezhették a szabad költözködés jogát. 


Arról, hogy mit jelentett abban az időben jobbágynak lenni, az uradalom és 
a falu között 1691-ben kötött szerződésből nyerhetünk képet. Ez a község első 
urbáriuma, mely a lakosság úrbéri kötelességeit rögzíti, és már 64 nevet tartal- 
maz.23 Az erdőgazdálkodás fontosságát mutatja, hogy első pontként ebben a 
kérdésben rendelkezik: „Tilalmas erdő az Kerepecmegi tölgyes. Bő termés 
idején 600 disznó hízhatik rajta. Ötödrésze kiszáradott ezen erdőnek. Az esze- 
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nyi erdővel, az Lónyai László erdejével meghatároztatott egyik oldalát az 
Szernye vize, az másik oldalát az Kerepecz vize hasítja. Ezen erdő 12 forint ti- 
lalom alatt tartatik. Senkinek semminemű nyers fát levágni nem szabad az 
tiszt híre nélkül. 


Vagyon még egy erdő, Masonca nevű, melyet az Latorca vize határoz, har- 
madik oldalát az Séllye vize hasítja. Bő makk ezen bármikor annyira való te- 
rem, hogy az nagydobronyiak sertés marhájoknál több is rajta meghízhatik. 
Olyankor disznókat fogadnak reá tizedre, ha pedig meg nem hízhatik, olyan- 
kor csak az ide való szükségre tartatik, mindazáltal tizedelnek róla. 


Az falunak is vagyon élő erdeje Daranyómegi, azmikor ez terem, szabad 
dispositiójokban vagyon. Az falubéliek hasonlóképpen az fájával is magok 
akaratjok szerént élhetnek.” 


Az urasági erdőt tehát csak fizetség ellenében használhatta a falu, a közsé- 
givel viszont a lakosság maga rendelkezhetett: makkoltathatott, fát gyűjthe- 
tett, vadászhatott benne. Halászni a falu határában mindenütt szabad volt: „Ti- 
lalmas halászó víz ezen határon nincsen, amely folyóvizek pedig ezen határon 
vannak, mindenkor szabadok. Ám amikor az Latorcza vize béfagy, legelső 
halászat Őnagyságoké. Azután mindenkor mindennek szabad.” 


A gabonafélék terméséből és a jószágból tizedet kellett adni az uradalom- 
nak: „Őszi és tavaszi vetésekbül Őnagyságok számára tized erigáltatik. Ha az 
arató az munkát elvégzi, az aratórészt elsőben béhordják, azután dézsmálnak 
az földesúr számára tizedet. Disznótized így observáltatik: Szent András-nap 
tájba szoktak tizedelni úgy, hogy akár Őnagyságok makkján tizedik, akár ide- 
gen úr erdején jár, tizeddel tartozik.” A dézsmát pénzzel is meg lehetett válta- 
ni. Egy-egy sertés értékét nyolc denárban állapították meg, a süldőért ennek 
felét fizették. A méhészetből származó jövedelem nem volt dézsmaköteles. 


Az urbárium két malomról tesz említést. Az egyik „az Latorczán vagy Ma- 
soncza vizén álló..., az molnár benne negyedes. ...Vasat, aczélt, fadgyút az ma- 
lom szükségére az közvámbúl vesznek... Az vámbúzát az udvarbíró az bíróval 
együtt szokta kimérni... A pogácsasütés tilalmas. Malomkövet mindenüve 
Őnagyságok tartoznak adni az molnár költsége nélkül... Az malom gátját az dob- 
ronyiak tartoznak csinálni. Az főbírótul vámot nem szoktak venni.” A másik ma- 
lom a Szernye vizén állt, „három követ forgó, ebben az molnár harmados”. 


Az úrbéri szolgáltatásokról a szerződés így rendelkezik: „Az jobbágy há- 
rom nap az úrnak, három nap otthon magának dolgozik... Ha az dobronyi 
puskások vadbőrt kaphatnak, nem szabad az tiszt híre nélkül másnak eladni 
...mikor az Őnagyságok szükségére kívántatik.” Az uraság a nyestbőrért 2 
forintot, a rókabőrért 1 forintot, az őzért 60 denárt, egy nyúlért 14 denárt fize- 
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zetett. „Az három sátoros ünnepeken az úr számára borkorcsmát árulnak.” 
A birságok kétharmada a földesurat, egyharmada az udvarbírót illette meg. 
„Az főbíró és kisbíró dézsmát semmibül is nem adnak, de míg az földesúr szá- 
mára való dézsmálás tart, mindennap az főbíró ebédet, az kisbíró vacsorát ad a 
dézsmásoknak.” 


Tizenhárom év elteltével újabb szerződést kötött a falu az uradalommal.24 
A Kerepecmegi és a Masonca nevű erdő ismét tilalmasnak minősült, a gabo- 
na- és jószágbeszolgáltatás mértéke és módja sem változott. A jobbágyok kö- 
telességei azonban bővültek. A méhrajok után immár 4 forintot kellett fizetni. 
Minden jobbágytelekre pénzbeli adót róttak ki, és tyúkot, ludat, vajat, kendert 
is kellett beszolgáltatni. „Egész esztendő alatt” a falu három hordó bort tarto- 
zott kiárulni. A Latorca és a Kerepec vizében a halászat és a rákászat tilalmas 
lett. Heti három nap volt a robot, úrdolga; főleg szántáskor kérték számon szi- 
gorúan a robotot de a szerződés úgy szólt: „Más időben is amint a tisztek pa- 
rancsolják, annak kell engedni.” 


Az úrbéri terhek növekedése elégedetlenséget váltott ki a lakosság köré- 
ben. A későbbi időkből (évszám nélkül) fennmaradt a nagydobronyiak egyik 
panasza,25 melyben azt teszik szóvá, hogy „a Masonca erdeje másfélszáz esz- 
tendővel is ezelőtt tizedes erdő volt, és soha egyebet nem is fizetett Nagydob- 
rony a makkoltatásért, hanem csak tizedik sertést adta. ...Mégis az munkácsi 
uraság ilyen régi szabadságát az falunak ezelőtt mintegy 10 vagy 12 esztendő- 
vel ...elvette.” Továbbá „...ezen helységben semminemű italnak árendája 
nem vala, hanem a három sátoros ünnepeken szokott volt az uraság aszerint, 
amint régen szoktak vala a dobóruszkai ...kastélyhoz szolgálván egy-egy 
hordó bort elárulni. Annak utána pedig sok időkig azon bornak elárulására 
csak 10–10 ft. adták... Egyszer pedig Ivanko nevű lucskai lakos megárendál- 
ván 40 forintokon az uraságtul a korcsmát, akitül az falu ismét 20 forintokon 
kiárendálta. De az uraság nem azon 20 forintokat, amelyen a korcsmát az em- 
lített Ivanko nevű lucskai orosztul kiárendáltatta, hanem 40 forintokat vett 
meg a nagydobronyiakon.” 


A Rákóczi vezette szabadságharc idején a nagydobronyiak közül sokan áll- 
tak be a fejedelem seregébe. A korabeli dokumentumok megőrizték Bíró Fe- 
renc, Klandikó István, Eördög István palotások, Pinte Márton, Kupás András, 
Szanyi Miklós, Magyar Mihály, Mester Mihály és Balog Mihály hajdúk, vala- 
mint Nagy Péter alkapitány nevét.26 1704-ben Rákóczi hadnagyaként említik 
Erdődy Istvánt feljegyezték Móricz és Balogh Mihály nagydobronyi tisztek 
nevét.27 A fejedelem maga is többször megfordult a faluban. 1708. december 
21-én „az isteni szolgálat után indult a fejedelem gránátos lovassággal és 
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egész fejedelmi udvarával kométáson Patakról; 22-kén ért Nagy-Dobronyba, 
innen 23-kán isteni tisztelet után megindulván, délután 3 órakor érkezett 
Munkácsra.”28 1709. augusztus 17-én ismét ezt az utat tette meg. Ekkor 
„Nagy-Dobronyban ebédelt, és este Munkácsra ért.”29 


1. A Rákóczi vezette szabadságharctól 
a XIX. század közepéig 


A majtényi fegyverletétel után a fejedelem birtokai a kincstárra szálltak. 
Nagydobronyt az 1720-as évek végén – a Munkács-Szentmiklósi uradalom 
részeként – a Habsburg-házhoz hű gróf Schönborn Frigyes Károly püspöknek 
adományozták. 


A háborús évtizedek igen megviselték a falut. 1715-ben itt mindössze 29 
háztartást regisztráltak (26 jobbágy és 3 zsellér), 1720-ra pedig ez a szám 25- 
re csökkent (24 jobbágy és 1 zsellér).30 A lélekszám tehát a 150–200 évvel ko- 
rábbi szintre esett vissza! A parasztok 1715-ben 58 köböl szántóföldet művel- 
tek maguknak, 1720-ban pedig 78 3/4 köbölt. (Egy köböl körülbelül egy fél 
holdnak felelt meg, hozzávetőleg 15–22 ár.) Rétjük 14,5, illetve 22 kaszás 
volt. (Egy kaszás vagy embervágó rét – amennyit egy ember egy nap alatt le 
bírt kaszálni; kb. 30–45 ár.)31 Malomról ekkoriban nem tesznek említést. 


A XVIII. században fokozatos, lassú fejlődésnek indult a falu. A belhábo- 
rúk megszűnésével a parasztság mind számbelileg, mind vagyonát tekintve 
gyarapodni kezdett. Mária Terézia törvényei kedveztek a nyugodtabb gazdál- 
kodásnak, mivel csökkentették az úrbért, megtiltották a paraszti telkeknek a 
földesúr birtokához való csatolását, korlátozták a földesúri bíráskodás jog- 
körét, meghatározták a jobbágytelkek minimális nagyságát stb. 1775-ben 
készült el a község új urbáriuma, amely már 77 nevet tartalmazott. Közülük 
72-en jobbágyok, 5-en zsellérek voltak. Ebben az időben tehát a népesség 
500–700 fő körül lehetett. Igaz, a fellángoló protestánsüldözés időnként 
visszavetette a fejlődést Orémus Dániel lelkipásztor 1887-ben kelt dolgozata 
szerint32 az 1760-as évek táján a lélekszám erősen csökkent („hihetőleg a ko- 
rábbi fanatikus üldöztetések következtében”), a pap évente mindössze 7–8 
gyermeket keresztelt. 


Mielőtt összeállították és jóváhagyták volna a község új urbáriumát alapos 
írásos felmérés készült a jobbágyok helyzetéről, úrbéri szolgáltatásaik jellegé- 
ről. A nagydobronyiaknak a feltett kérdésekre adott válaszaiból33 megtudhat- 
juk, hogy a helységnek korábban már két urbáriuma volt de a falu „öregebbei 
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is nem emlékeznek reá, hogy az urbárium szerint in natura tették volna roboty- 
tyokat, hanem eztet pénzül szokták felváltani. Egy négyökrös gazda nyolc... 
forintokat, kétökrös hat forintot, ökör nélkül való három forintokat fizetvén az 
uraságnak. Ezen felül ez helység határán levő földes uraság majorságába esz- 
tendőnként mintegy 30 köböl alá való földet szántottak, aztat az uraság mag- 
vával bevetették, felaratták és be is takarították közönségesen. Munkácsra is 
hajtották olykor mind szekeres, mind pedig gyalogszerben való dologra, de 
mennyi időre mehetett ebbéli munkájok esztendőnként, nem emlékezhetnek 
reá. Ezen kötelesség ezelőtt mintegy 40 esztendővel hozattatván be, egész 
1770-ig tartott, azután pedig a felülírt készpénzbeli fizetésen felül esztendőn- 
ként egy-egy gazda 16 napi munkával tartozott a földes uraságnak.” 


Saját földjeiket közepes minőségűnek ítélték meg a dobronyiak. „Két for- 
dulóra való trágyázás nélkül tiszta búzát, rozst, zabot és egyéb veteményt ter- 
mő szántóföldjei vannak, amelyek termése az idő mostohasága miatt egyne- 
hány esztendőkben fogyatkozott, de különben annak idejében szép szokott 
lenni termések. Ezek pedig két barommal soha nem szánthatók. Hasonlókép- 
pen két fordulóra való kaszáló rétjei is vagynak, amelyek az barmok hajtatásá- 
ra alkalmatos szénát termenek ugyan, de kétszer soha nem kaszálhatók.” 


A haszonvételek felsorolása ezzel folytatódik: „Két-két mért földnyire 
vagyon ezen helységhez mind Ungvár, mind pedig Munkács városa, aholott 
tartani szokott vásárok alkalmatosságával mindenféle naturálékot könnyen 
eladhatnának ugyan, de mindkét felé felette alkalmatlan lévén az út, ritkán szok- 
ták a vásárt gyakorolni. Ejtenek mindazonáltal módot benne, hogy helységeknek 
határán bővecskén termeni szokott jó kvalitású dohánynak eladásával és szekér- 
kerekeknek csinálásával valami hasznot hozhassanak magoknak. 


A határjoknak napkeletre való részén a Latorcza, napnyugatra pedig a 
Szernye vize foly el, ahozképpen marhájoknak itatása könnyű és alkalmatos. 


Mint tüzi, mint épületre való fájok közel és elegendő vagyon. Különös Da- 
ranyómegi nevezetű erdeje vagyon ezen helységnek, ahol szabad a sertések 
makkoltatása, de ezek elegendő makkot nem terem. 


Vannak ezen helység határán külső almások és szilvások is, amellyek aljait 
kaszálni szokták. Nem különben jó káposztát és egyéb zöldséget termő kertek 
nélkül nem szűkölködnek. 


Csak közel vagyon ezen helységhez az földes uraság vizi malma, ebben a 
lakosok élettyeket könnyen és alkalmatoson őrölethetik. 


Ez helységnek határán elfolyó vizeken a halászat nincsen a lakosoknak 
megtiltva, ha tehát ebben foglalatosak akarnak lenni, hasznát tapasztal- 
hattyák.” 
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Panaszuk is van azonban a jobbágyoknak. „A határoknak Kis Dobrony fe- 
lől való részét a Latorcza és Szernye vizeinek gyakori árjai sokszor egészen 
elborítják, különben is ezen helység lapályos helyen lévén, az árvizektől néha 
úgy megkörnyékeztetik, hogy a lakosok csak hajóval járhatnak ki belőle, sőt 
egy mért földnyire is elhajózhatnak a vizek árján. És ez az oka, hogy a vásáros 
helyekre már a vizek, már pedig ezek által okoztatott utaknak felázása miatt 
nem járhatnak. 


Legelő mezejek oly csekély, hogy ez elég nem lévén barmok számára, kén- 
teleníttetnek az erdőn legelni.” 


A legtöbb embernek annyi szántóföldje van, amelybe „elvethetne... nyolc 
pozsonyi mérő életet”, „kaszálója pedig... 4–4 kaszásra való”. (Egy pozsonyi 
mérő fél hold földnek felelt meg.) Az adózás a következőképpen történt: „Az 
itt való lakosok a földes uraságnak buzábúl, rozsbúi, zabbúi tizedet ember em- 
lékezeten felül haladó időtűi, a tengeri buzábúl pedig nyolc esztendőktűl olta 
szoktak adni, amely más földes uraságoknál szokásban nincsen. Ezen felül te- 
lekadó fejében minden gazda 45 forintokat, nyolcadrész teleket bíró lakosok- 
nak egyike pedig 22 1/2 forintokat szokott a földes uraságnak fizetni. A serté- 
sekből is tizedet adnak, az mely embertől pedig tized nem esik, az olyan 
öregének váltója 4 ft., süldőjének 2 ft. Hasonlóképpen méh dézsma is vagyon 
az uraság részére. Akinek pedig tíznél kevesebb vagyon, minden kast 10 fttal 
vált meg. Ezen szokás is csak 8 esztendőtül kezdődött.” 


Végül közlik, hogy a falu lakosai mind örökös jobbágyok, és felsorolják az 
elöljárók nevét: Hidi Miklós főbíró, Pinte János, Szanyi János, Szanyi Már- 
ton, Barra Miklós, Molnár Péter. 


Szintén érdekes információkat tartalmaz ezekről az időkről az a feljegyzés, 
amely a XIX. század első harmadában készült „a ’Nagy dobronyi határ’ újabb 
felmérésére”.34 „Az öreg emberek csak 77 gazdákra emlékeznek, kik között 
voltak néhányan zsellérek is. Ezek az egész határt magok bírták s használták, 
amennyire a gaz s erdők miatt használhatták, nem lévén a földes uraságnak – 
erdején kívül – semmi földje használat alatt. Mire nézve egy ízben kérte a föl- 
des uraság a helységet, hogy a helység tulajdon erdején egy darab helyet en- 
gedne, hová midőn a maga erdejéből sertéseit az árvíz kiszorítja, azokat hajta- 
ná. De a helység nem engedett, más célt gondolván rejtőzni a kérelem alatt, 
mivel az uraság erdejében is voltak száraz dombos helyek, melyeken sertései 
ellehettek volna. 


Ez időben, bátor kevesen voltak is még lakosok, de a határt nagyobb rész- 
ben gaz bírván, abból nem élhettek, hanem rész szerint sertés- s marhatartás- 
ból, részint tulajdon erdejükből készített faműszereknek a Nyírbe lett kihordá- 
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sából éltek. Idővel aztán szaporodván a lakosok, irtástételek által szaporítot- 
ták a földeket, mivel a gaz csaknem a kert aljáig volt, sőt a falu egyik végén 
néhány mostani telkek helyei is irtásokból vannak. Irtottak pedig nemcsak az 
úgynevezett mezőben, hanem falusi erdőből is (két különös erdeje lévén a 
helységnek), fogtak fel némely ritkább s dombosabb helyeket, azokat kiirto- 
gatták, berekesztették, s mind eddig használják. De irtottak az uraság kö- 
zelebb lévő erdejéből is, s ezeket szintúgy berekesztve használják szántó s 
kaszáló földekül, némely része pedig gyümölcsfákkal is be van ültetve, me- 
lyekért gyümölcsös-pénzt (összesen 32 forint 50 krajcárokat ezüstpénzben) 
fizetnek évenként... 


A két falusi erdő volt eleitől fogva a jobbágyságnak közös legelője, s azon 
kívül, az ugaron kívül, más nincsen is. Mivel pedig a helységnek birkákat s oly- 
kor ménlovakat is kellett s kell tartania, az erdőben vagy a széliben a ritkább részt 
kitisztítván hol egy, hol más helyen, rendesen minden évben egy darabot meg 
szoktunk tilalmazni, azoknak telelésekre ottan szénát csinálván. Mint cseleked- 
tünk közelebb most is az erdő kitisztított szélében, hol a már készen lévő szénát az 
uraság meg akarja felezni, amit még eddig sohasem cselekedett. 


Mintegy hatvan évekkel ezelőtt az uraság az egész határt mind a falusi, 
mind az urasági erdőn lévő rekeszekkel együtt felméretvén, mindamellett is 
mindenkinek addig használt földjeit, irtásait, rekeszeit birtokában hagyta, s az 
úrdolgát mindenkire birtoka mennyisége szerint vetette fel, mely úgy is van 
mind a mai napig, kivévén azt, hogy azóta sok gazdák ugyanazon telken külön 
kenyérre szakadtak, és úrdolgájok minden külön gazdára – bár egy házban, 
egy tűzhely mellett laknak is – 18 nappal megszaporodott... 


Mostanában egy arányosítás végett a határ ismét felméretett, mégpedig 
száraz időben esvén a mérés, akkor vízjárta helyek is mind használhatóknak 
tetszettek. Hogyha már ezekből adná ki az uraság a jobbágyi illetőségeket – a 
javát s szárazabb részét a határnak magánál hagyván –, azokat a jobbágyok 
törvény értelmében el nem fogadhatják, mivel azokért nemcsak hiába adózná- 
nak s úrdolgáznának, hanem a munkát is, melyet rátennének, a magot, melyet 
belevetnének, elvesztenék. 


Jelenleg vannak 253 külön kenyeres gazdák, ki egész, ki fél, ki negyed 
vagy nyolcadrész telki illetőséggel bírók, s úgy halljuk, hogy nem akar az ura- 
ság 74 teleknél többet méretni, fél-fél vagy negyedrész telkeket, a többit mind 
zsellérségre szorítván. Miből él úgy a nagyobbik rész? ...Holott az egész 
helység kenyerének nagyobb részét mostan is (egy néhányat kivéve, kik fake- 
reskedéssel segítenek magokon) faeszközökért cserélgetve a Nyírből szerzi 
meg, vagy pedig kepéjéből s cséplésből éldegél.” 
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Visszatérve az 1770-es évek közepéhez, a Mária Terézia-féle urbárium35 
minden részletében egyértelművé tette a jobbágyok kötelességeit és az őket 
megillető jogokat „Mivel az jobbágyoknak kötelességeit s minden adózásit 
az jobbágyhelyeknek voltához és mineműségéhez kölletik szabni, ezek pedig 
nem mindenött egyarányosak; hanem az határoknak mivoltához és azoknak 
egyéb haszonvételeihez, vagyis fogyatkozásihoz szükséges azokat alkalmaz- 
tatni: azért ezen Nagy Dobrony nevű helységben egy egész jobbágyházhely- 
nek belső fundusa, azaz házhelye, annak udvara, szűrös és veteményes kertje 
oly nagy és téres helyt foglaljon, aminémű két posonyi mérő mag alá kívánta- 
tik. Amennyivel pedig azon belső fundus kisebbnek találtatik, aztat a külső 
szántóföldekben vagy rétekben kölletik helyrehozni, ellenben amennyire két 
posonyi mérőnél nagyobb lészen, tehát az a külső appartinentiákban számlál- 
tassék. Hanem ha csak oly kevéssel fölül haladná, hogy egy fertály mérőnél 
többet nem tenne, az ollyan tsekélységet nem méltó tekintetbe venni. 


Külső appertinentiákból pedig ugyan egy egész jobbágyházhelyhez húsz 
hold szántóföld, minden egy holdban két posonyi mérőt számlálván, és rét 
tizenkét kaszálóra való, mivel esztendőnként csak egyszer kaszáltatik, adat- 
tassék.” 


Egy egész telkes jobbágynak tehát egy hold föld járt belső házhelyként, a 
külső földek pedig 20 hold szántót és 12 kaszás rétet foglaltak magukba. Bort 
árulni Szent Mihály-naptól karácsonyig volt szabad. Aki növelni akarta szán- 
tóterületét, az erdőirtás révén tehette meg. Az így művelésbe fogott irtásfölde- 
ket nem számították a telekhez, s ha azt a földesúr saját szántóföldjéhez 
kívánta csatolni, köteles volt a jobbágynak kifizetni érte a vármegye által 
megszabott árat. A törvény kötelezte a birtokost, hogy a jobbágyok jószágai 
számára elegendő legelőről gondoskodjon. Az erdőkben a „tűzre való faizás” 
mindenütt szabad volt, vagyis saját szükségére mindenki gyűjthetett tűzifát. 
Nemkülönben „épületre való fát” is ingyen kapott a jobbágy. 


A robotról így rendelkezett az urbárium: „Minden egész helyes jobbágy... 
minden hétben egy napot napkelettül napnyugodtig (abban számlálván mun- 
kára való menetelét és visszajövetelét s az etetésnek és itatásnak időit) két 
marhával, maga szekerével; szántáskor mindazonáltal négy marhával, maga 
boronájával s ekéjével uraságnak dolgozni tartozzék.” Egy nap „marhás robo- 
tot” két nap „kézi szolgálat”, azaz kétkezi munka helyettesíthetett. Ha a job- 
bágy reggel megkezdte a robotot, de eső vagy más ok miatt abba kellet hagy- 
nia, az egész napot beszámították a robotba. A jobbágy a robotot pénzzel 
megválthatta, de arra kényszeríteni nem lehetett. Az a zsellér, akinek háza 
volt, évi 18 nap robotot tartozott teljesíteni, akinek háza sem volt – 12 napot. 
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1. kép. Nagydobrony 1775. évi urbáriumának címoldala 
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Nagydobrony lakóinak természetben kellet beszolgáltatniuk a kilencedet, s 
azt a megadott helyre el is kellett juttatniuk. Ez a kötelezettség mindenféle ter- 
ményre vonatkozott (kivéve a belső telken termesztett növényeket), továbbá 
az állatokra – bárányokra, gidákra, méhekre –, „amelyek azon esztendőben 
lettenek.” (A bárány árát 4, a gidáét 3, a méhrajét 6 krajcárban állapították 
meg.) Kötelesek voltak még „az ártalmas vadállatoknak kiirtására”, de ehhez 
az uraság adott puskaport, sörétet és „golyóbist”. 


Minden jobbágy és házzal bíró zsellér egy forint adót fizetett évente. Ha a 
jobbágy utódok nélkül halt meg vagy megszökött, javai a földesúr tulajdoná- 
ba mentek át. 


A község bíráját a lakosság az uraság három jelöltje közül választhatta ki. 
A földesúrnak joga volt a bírót bármikor leváltani, megbüntetni. A jegyző és 
az esküdtek megválasztásába azonban nem szólhatott bele. 


1775-ben a falu jobbágyainak túlnyomó többsége nyolcad vagy negyed tel- 
ket kapott. Legtöbb földön öreg Szanyi János gazdálkodott, ami 5/8-os job- 
bágytelket jelentett: 4 pozsonyi mérőre való belső telket, 10 hold szántót, 9 
embervágó rétet. Ezért az uraságnak évente 32 napi marhás robottal vagy ehe- 
lyett 65 napi kézi szolgálattal tartozott, továbbá fizetett 1 ft adót, beszolgálta- 
tott 0,81 icce vajat, 1,17 csirkét, ugyanennyi kappant, 7,19 tojást. 4/8-os telke 
négy jobbágynak volt: Hidi Miklósnak, Pinte Jánosnak, Szanyi Péternek és 
Hidi Péternek. 


Hatan maradtak zsellérek (Kondor János, Mészáros János, Katona Miklós, 
ifj. Szanyi Ferenc, ifj. Szanyi István, Danki Miklós), akiknek volt ugyan há- 
zuk és valamennyi földjük, de az olyan kevés volt, hogy nem lehetett még 1/8 
teleknek sem tekinteni (1–4 hold). 


Öten – Misák Mihály, Bíró János, Molnár András, Molnár István, Szabó 
István – még házzal sem rendelkeztek, legfeljebb valamennyi irtásfölddel. 


Az irtásföldekről – nagydobronyi szóhasználattal: rekeszekről – már szó 
volt az előbb említett feljegyzésben, de ezek eredetének pontos meghatározá- 
sa végett a tekintetes nemes vármegye 1825-ben külön vizsgálatot rendelt el. 
A kisdobronyi és csomonyai idős emberek ekkor egybehangzóan vallották, 
hogy „a nagydobronyi határban lévő úgynevezett rekeszek vagy gyümölcsös 
kertek... nem a közlegelőből fogattak fel, ...nem is a telkek után való földe- 
ken ültetődtek, mert már azok a rekeszek az urbárium behozása előtt is az 
mostani állapotukban használtattak a nagydobronyi lakosok által. Az újabb 
és az urbárium behozása után felfogott rekeszek is pedig az Nagy Dobrony 
közönsége erdejéhez tartoznak, és sem a régi gyümölcsös vagy más újabb re- 
keszekről nem emlékeznek a tanúk, sem másoktól nem hallották, hogy valaha 
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2. kép. Az 1775. évi urbárium tabellájának első oldala 
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azokról dézsmát adtak volna, hanem mindig békességesen bírták és használ- 
ták mint tulajdonokat a lakosok.”36 


A szegénység ellenére a háborúk-háborúságok okozta sebek tovább gyó- 
gyulnak, a helyzet tovább konszolidálódik, a község lakossága tovább gyarap- 
szik a század vége felé. 1769-ben több – egy kenyéren élő – rutén családot 
költöztetnek ide, valószínűleg az elüldözött protestánsok helyére. A falu lakói 
minden megpróbáltatás ellenére kitartanak hitük mellett, amit Magyarország 
helységeinek 1773-ban készült hivatalos összeírása, a Lexicon universorum 
Regni Hungariae is megerősít: „Nagy Dobron (Slavonica: Dobronowa)”, va- 
gyis szláv neve Dobronowa, a lakosság anyanyelve: „Hungarica” (magyar), 
vallása: „Helveticae”, vagyis helvét (protestáns, mai szóhasználattal: kálvi- 
nista, református). 


És ez a nyakas kálvinista nép élni akar. Ezt jelzi, hogy már 1779-ben meg- 
váltják a királyi tizedet. Bár az úrbéri törvények tiltják, sokan puskát tartanak, 
hogy meg tudják védelmezni magukat az erőszakoskodókkal szemben, s a ha- 
tárban húzódó rengeteg erdőben is rendet tartsanak. Emiatt 1795-ben kelle- 
metlenségük támad, mert 12 puskát elkoboznak a hatóságok, de kivágják ma- 
gukat, s a főtisztséghez benyújtott panaszukban azzal érvelnek, hogy fegyver 
nélkül teljesen védtelen marad a több mint 100 házból álló község, továbbá 
nem tudják beszolgáltatni a vármegye által követelt 4720 verebet, 116 varjút- 
csókát és 1 farkast sem. Kérik tehát vissza a puskákat, melyek értéke legalább 
50 forint.37 


Vályi András 1796-ban Budán kiadott könyvében így jellemezte Nagy- 
dobronyt „Határja két nyomásra van osztva, és mindenféle gabonát megle- 
hetősen terem, réttyei is elegendők, és marháinak alkalmatos szénát terem- 
nek..., fájok tűzre és épületre elegendő, külső gyümöltsös kertyei is vagynak; 
de mivel a víz áradások járják, piatzó helyekre is néha épen nem mehet- 
nek.”38 


Az áradásokról a későbbiekben részletesen szólok, most azonban a község 
erdőiről kell tennem néhány megjegyzést. Az erdő a nagydobronyiak megél- 
hetésében egészen a XIX. század végéig fontos szerepet játszott. Innen sze- 
rezték be a tüzelnivalót, itt makkoltatták sertéseiket, legelőt is itt alakítottak 
ki, innen vághattak maguknak épületfát és a faeszközök, hordók, kádak, sze- 
kerek készítéséhez alapanyagot. Ám a Daranyómegi községi erdő egy idő 
után kevésnek bizonyult, különösen a makktermése nem elégítette ki a dobro- 
nyiak igényeit. Ezért is nagyjelentőségű a helytartótanácsnak az a határozata, 
melynek értelmében 1785-ben „a Nagy Dobronyiak a Macsoncza erdőnek bi- 
rodalmába vissza tétettek, s meg erössittettek”.39 
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3. kép. A falu 1777. évi pecsétje  4. kép. A falu pecsétje 1844-ből 


A makkoltatás gazdasági jelentőségére számos utalás található. Több pusz- 
ta érdekességnél, hogy a helység 1844. évi pecsétjén egy makkot termő tölgy- 
faág és egy hal szerepel. (A hal egyébként már az 1777. évi pecséten megje- 
lenik, ami a halászat fontosságát mutatja.) A falu vezetőinek 1816-os 
feljegyzése40 az abban az évben termett makk árát 800 forintban jelölte meg, 
ami jelentős tétel volt a költségvetésben. A makkoltatási jogot a szerződések 
nagy részében is megemlítik. Nánássy Gábor erdész 1840-ben elismervényt 
ad róla, hogy a dobronyiak tőle a makkoltatásért soha nem kértek pénzt, de ez 
nem jelenti azt, hogy ő az ingyenes makkoltatásra jogot formálhatna. Az emlí- 
tett évben meg is fizettették vele az 1 garast sertésenként.41 Sipos Ferenc ügy- 
véd 1844-ben szerződést köt a faluval, hogy képviseli érdekeit az úrbéri sza- 
bályozás kapcsán. Ennek 5. pontjaként szerepel: „Azon esetben, ha hogy 
Nagy Dobrony helységének erdejein annyi makk teremne, hogy arra a helység 
sertésein kívül idegeny sertéseket is lehetne fogadni, idegenyek előtt tisztelt 
Fiscalis Urnak a’ helység elsőséget fog engedni, ’s a’makkoltatás idejét előre 
tudatni fogja.”42 


Az erdők kerülőinek tanítása 1800-ban ugyancsak kitér a makkoltatásra: 
„Arra is szorgalmatosan vigyázni tartozik, hogy midőn a makkoltatásnak az 
ideje eljön, makkot szedni vagy ágakat vagdalni meg ne engedje, sőt az mak- 
kos erdőbe be se bocsássa, valameddig a tiszt által a számlálás czéduláját ma- 
gához veszi, akkor is úgy, hogy újra számlálja fel, ha nincsen-e valami csa- 
lárdság a behajtandó sertéseknek számában.”43 Kitér továbbá a tűzre való 
„faizásra”, ami ugyan „megengedtetik a parasztnak, de csupán száraz és dült 
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5. kép. Feljegyzés a makk áráról 1816-ból 


fákbul”, sőt „hétfőn és szombaton kívül levő napokon tűzre való fáért sem 
szabad a parasztnak az erdőbe menni.” Az irtásföldek gyarapításához szintén 
az uraság beleegyezése kellett. 


Az erdőhasználatról rendelkezik az az okmány is, amelyet 1804-ben adtak 
ki Azon regulák, melyeket minden uradalmi jobbágy tartozik ezután az erdőre 
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való nézve megtartani címmel.44 „Mivel a tapasztalásból bizonyos az, hogy 
amely helységeknek magoknak erdejek vagyon, azok már vagy egészen el- 
pusztultak, vagy a pusztulásnak igen közel vannak, – ami csak onnan ered, 
hogy a helységekben lakó kádárok, bodnárok az erdőt magok kények s akaraty- 
tyok szerént leszínelik, ezek pedig a falu nagyságához képest, többen vagy ke- 
vesebben lévén, alig teszik a 10-ik részét a helységnek, mégis csak ez az egy- 
nehány ember veszi hasznát a közönséges erdőnek, – hogy azért ezután a 
közönség ne károsodjon, azt a rendet szabja ki most az uradalom, mivel az 
erre való ügyelés törvény szerint reá vagyon bízva, hogy az ilyetén kádárok, 
bodnárok amely fát mesterségekhez képest akarnak magok hasznokra fordítani, 
ne vehessék egyébként, hanem pénzéit az helység erdejéből. ...Különben duplán 
büntettessen meg, aki ezen végzés és rend ellen merészel cselekedni.” 


Mindezek fényében talán érthetőbb, miért ütött ki „határvillongás” a dob- 
ronyiak és a csomonyaiak közt 1638-ban, miért lángolt fel ez a vita újra és új- 
ra, miért kérték a csomonyaiak a későbbiekben is többször az erdők határai- 
nak pontos kijelölését. Az utolsó írásos feljegyzés erről 1848. október 3-án 
készült Csomonyán, ahol Buday István, Bereg megye alispánja tett törvényt, 
„bírói széke elé megidézvén” Hidi Jánost, Nagydobrony főbíráját s tanúként 
Szernye helység elöljáróit. A három falu képviselői a határhídtól dél felé in- 
dulva végigjárták a korábban kijelölt határpontokat. Igaz, a Daranyó patakon 
áthaladva már nem tudtak megegyezni a felek a határ további irányában, ezért 
az alispán felszólította őket, hogy állítsanak tanúkat. „A dobronyiak nem tud- 
tak tanúkat állítani, hanem magok akartak magoknak tanúik lenni, mely a tör- 
vény szellemével ellenkező ajánlkozást el nem fogadhattuk.” Furcsa módon 
az alispán a kajdanói, szernyei és beregújfalusi tanúk mellett a csomonyai em- 
berek állításainak is hitelt adott, így nem csodálkozhatunk rajta, ha a bírásko- 
dás ellen a dobronyiak kifogást emeltek, és a Zsére patakhoz érve, tiltakozásul 
– „nem használván nekiek a további maradásra intő bírói szózat” – elvo- 
nultak.45 


1851-ben hivatalos határleírást készített a vármegye Nagydobrony földjei- 
ről. Ezt az iratot minden szomszédos helység elöljárói jóváhagyták s pecsét- 
jükkel hitelesítették (Nagy- és Kislónya, Eszeny, Kisdobrony, Ágtelek, 
Csomonya és Bátyú). A nagydobronyi választmány azonban azzal a megjegy- 
zéssel írta alá, hogy a „Nagy Dobrony és Csomonya közötti úgynevezett Da- 
ranyómegi... erdőn ezen határleírás értelme szerint keresztülvonuló határvo- 
nalat ...csak ideiglenesen és csak addig ismerheti el határt pótló adóvonalul 
is, míg a törvény a két határ elválasztásának érdekében a maga rendes útján... 
intézkednék”.46 
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De visszatérve a XVIII. század végéhez: a császári hadsereg gyarapításá- 
nak és fenntartásának terhei jórészt a magyar nép vállait nyomták. 1799-ben 
Bereg megyének 217 újoncot kellett kiállítania. A megyegyűlés már ezt meg- 
előzően utasításba adta, hogy – a kecske is jóllakik, a káposzta is megmarad 
elve szerint – elsősorban a „kihágók, verekedők, munkátlanok” sorozandók 
be a seregbe. Csakhogy a „kóbor, munkakerülő, házsártos” emberektől a 
nagydobronyiak ekkorra már megszabadultak. A község azt jelenti a megyé- 
nek augusztus 15-én, hogy „a kívánt két katonát nem adhatja, mert garázda, 
bokros ember már ott nem találtatik, minthogy két év alatt már tizennyolcat s 
így mindazokat beszolgáltaták, akik ilyenek voltak.”47 


Nemcsak a hadseregtől, hanem az uraságtól is meg kellett azonban védenie 
magát a falunak. 1802-ben a jobbágyok bírósági eljárást kezdeményeztek 
Schönborn gróf ellen, mert az az urbárium által előírtnál több robotot követelt 
tőlük.48 


Sas Andor idézett munkájában több mint száz házat említ. Magyar Bertalan 
lelkipásztor egy 1898-ban készült felmérés kérdéseire válaszolva azt úja, 
hogy az egyházközség lélekszáma 1799-ben kettő híján ezer volt49 Nem cso- 
da hát, ha a gyülekezet kicsinek érzi közel száz éve épült fatemplomát, s új há- 
zat akar emelni Istennek. Még mielőtt azonban lebontanák a régit, az akkori 
lelkész, Győry Mihály 1799-ben feljegyzi annak legfontosabb adatait. Hossza 
9 1/6 öl, szélessége 4 1/5 öl (egy öl kb. 1,9 méternek felel meg). A parochiális 
fundus északi végén áll, annak többi részétől elkerítve. Van két harangja a 
templomtól külön álló fatoronyban. Az egyik 344 font súlyú, 1788-ban öntöt- 
ték. (1 font – 0,56 kg). A másik súlya mintegy 120 font. Maga a parochiális 
fundus 160 öl hosszú és 17 1/6 öl széles, „a falunak a napnyugat felől való so- 
rán, a középtájon. Észak felől a Kisdobronyba vivő útnak és azon túl a méltó- 
ságos földesúr gróf Schönborn Őexcellenciájának curiájának – melyen most 
három adófizető emberek lakoznak –, dél felől pedig az öreg Nagy János tel- 
kének szomszédságában”. „Vagyon oskola fundusa 109 5/6 öl hosszú ...a fa- 
lu derekán, a napkeleti soron; északról a Szilvási Mihály telekjének, délről a 
Csomonyára vivő országútnak és azon túl a Szanyi Gábor telkének szom- 
szédságában.”30 


Az új templom építéséhez a falu 1776-ban, tehát mindjárt a fatemplom fel- 
újítását követő esztendőben megkapta az engedélyt a helytartótanácstól, erre 
azonban később már nem volt szükség, mert az 1790. évi törvény 26. cikkelye 
szerint sem a vármegye, sem a földesúr nem tilthatta meg a gyülekezeteknek 
az építkezést. Az egyházközség 1797-től vezetett gondnoki naplójának be- 
jegyzései révén lépésről lépésre nyomon követhetjük a vállalkozás menetét. 
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Az 1798–1801-es években gyűjtik az adományokat, vásárolják az építőanya- 
got, hordják a követ, vetik a téglát. 1801-ben a gyülekezet jelenlétében meg- 
történik az ünnepélyes alapkőletétel „kurátor öreg Hidi Miklós, főbíró Hidi 
Márton, egyházfi Hete András és Prédikátor t.t. Győry Mihály úr igazgatásá- 
val, kőmíves mester ember Broki Ferencz szorgalmatosságával.”51 A követke- 
ző négy évben épülnek a falak, veszik a szeget, a deszkát, a szarufát, a festé- 
ket, az enyvet, az ólmot, az aranyfüstöt, az ajtózárakat stb. – mindez külön 
tételként szerepel a gondnoki naplóban –, ekkor készül továbbá a szószék fö- 
lötti díszes fakorona, mely mind a mai napig megmaradt, s amelyet Magyar 
Bertalan lelkész már 1898-ban „figyelemre méltó fafaragványnak” nevezett. 


1805-ben szentelték fel az új templomot. Hossza 21, szélessége 9 méter 
volt. A torony azonban még hiányzott hozzá, így az építkezés tovább folyta- 
tódott. A napló egyik 1807-ben kelt bejegyzése szerint 202 forintot adtak ki 
„a torony tetejére való gombért s aranyoztatásáért” (nem akármilyen gomb le- 
hetett!), 1808-ban már a templom „bézsindelyezéséről” és a torony „félig el- 
végzéséről” van benne szó, 1810-ben pedig „a tornyot tökéletesen elvégezvén 
kőmíves maister urat egészen kifizették.” 


Ekkor még fazsindely került a templomra és a toronyra, de a gyülekezet 
jobbnak látta bádogtetőre kicserélni a tűzveszélyes fedelet. Megkezdődött is- 
mét a gyűjtés, 1841-ben a helység részéről Mészár János főesküdt beadott „a 
leendő torony tetejére” 400 forintot. Az ács- és bádogosmunkák 1845-ben 
kezdődtek meg s 1846. július 4-én fejeződtek be. Július 14-én tartották meg a 
torony felszentelését, amikor is a paplak udvarán „örömvendégség tartatott.” 
Hidi M. János volt ekkor a főbíró, Szanyi István a gondnok, Bara Mihály az 
egyházfi. Nyolc év elteltével a templom tetejére is bádog került. Gönczy Já- 
nos lelkész ezeket a sorokat jegyezte be a naplóba: „A fent írt lelkész tűz elle- 
nes fedelet, cserép fedelet ajánlt az egyháznak, de az akkori szószóló egyház- 
tagok közül különösen Benedek András, Nagy Hidi János a vaspléh fedelet 
ajánlván a népnek, a gondnok Szanyi Istvánnal a közönség ebben állapodott 
meg. Melyik lett volna célszerűbb? Az idő mutatja meg.” 


Mivel az 1760-as évek végétől fennmaradt a gyülekezet lelkészeinek teljes 
névsora, méltó, hogy róluk is megemlékezzünk. 1767-től 1770-ig Molnár 
István volt a lelkipásztor, 1770-től 1780-ig Turóci Sima Gábor, 1780-tól 
1789-ig Kis Márton, 1789-től 1790-ig Jánosi György, 1790-től 1805-ig Győry 
Mihály, 1805-től 1815-ig Horvát István, 1815-től 1820-ig Kalán János, 1820- 
tól 1845-ig Gönczy Sándor, 1845-től 1867-ig Gönczy János. 


Az 1797-től 1861-ig vezetett gondnoki naplóból sok mindent megtudha- 
tunk még a falu életéről. Tartalmazza például a főbíró és a gondnok, valamint 
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a többi elöljáró nevét. Az előbbi két tisztség viselőjének személye a század- 
fordulón többnyire évenként változott. 1797-ben Hete András, 1798-ban Mol- 
nár András, 1799-ben Sándor András, 1800-ban Tar András, 1801-ben Hidi 
Márton volt a község első embere, ugyanekkor Hidi Márton, Nyomó István 
(1798-ban, 1799-ben és 1800-ban), öreg Hidi Miklós töltötte be a kurátori 
tisztséget Ezekben az időkben a helységben volt még malombíró (Nyomó 
András), aki a malmok és a molnárok munkáját felügyelte, borbíró (ifjú Sza- 
nyi Márton) és pálinkabíró (Bíró István), akik a szeszes italok árusítására vo- 
natkozó előírások megtartásáért feleltek, erdei bíró (Hidi János), aki az erdő- 
használatot tartotta szemmel stb. 


Az egyház fő bevételi forrásai a következők voltak: a hívek adakozása, fa- 
eladás, makkeladás. A század elején még szegény volt az eklézsia, alig pár 
száz forinttal gazdálkodott, a 40-es évek elején viszont már több mint ezer fo- 
rint gyűlt össze a pénztárban, s ennek egy részét kiadták kölcsönbe 10–15 szá- 
zalékos kamatra. A dohány termesztését és a szeszes italok árusítását a század 
közepén szigorú rendeletek korlátozták. Erre mutat, hogy 1852-ben „némely 
lakosok által engedelem nélkül termesztett dohány árát a t. főszolgabíró úr el- 
koboztatta és az iskola számára adni rendelte.” Ugyancsak az iskola kapta 
meg „a meghatározott árnál feljebb mért ital árát.” 


A befolyt pénz nagy részét az egyház jótékony célra fordította. Rend- 
szeresen támogatta például a sárospataki, a debreceni, a pápai, a miskolci, a 
kecskeméti, a marosvásárhelyi, az udvarhelyi református iskolákat. A pataki- 
ak évente egy köböl gabonát kaptak. 1801-ben „az őri orosz templomra” ad- 
tak pénzt, 1802-ben „a Debrecen városban megégett szűkölködőknek”. Kel- 
lett a pénz továbbá az iskola, a paplak, a tanítói lakás fenntartására, különböző 
használati tárgyak beszerzésére (harangkötél, vaskályha az iskolába, zár a 
pinceajtóra stb.) – és bármilyen furcsa: italra. A kiadások közt gyakori tétel: 
„a kőhozóknak pálinkára”, „áldomásra pályinkáért adódott”, „napszá- 
mosoknak adódott pályinkára”, „a mester embernek 6 icce bor” stb. Év végi 
számadáskor mindig vettek pálinkát az egyház pénzéért, vizsgáztatáskor úgy- 
szintén: „gyermekek examentjek után 2 ittze bor – 16 krajcár”. Kimutatható, 
hogy inkább pálinkát ittak, mint bort, de időnként sörre is költöttek. 


Nem kevésbé tanulságos az egyház 1798 és 1832 között vezetett anyaköny- 
vében szereplő adatok elemzése sem.32 Kitűnik belőle, hogy ekkor még há- 
romszori hirdetés után eskette össze a pap a házasulandókat Az esküvők túl- 
nyomó részét januárban vagy még inkább februárban, esetleg márciusban, 
novemberben, decemberben tartották. Más hónapokban csak elvétve fordult 
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elő lakodalom. Az esküvők száma esztendőnként a húszas évekig többnyire 5 
és 15 között mozgott, később 20 fölé emelkedett. 


Mindenképpen meglepő, hogy ebben az időszakban sokan más faluból vá- 
lasztották párjukat. Századunkban úgy könyvelte el a környék Nagydobronyt, 
hogy lakói csak egymás közt házasodnak, és valóban ritka volt a vérfrissítés a 
hetvenes-nyolcvanas évekig. De nem a XIX. század elején! Ekkor a házasság- 
ra lépőknek hozzávetőleg egyharmada a környező falvak valamelyikéből vá- 
lasztott magának társat 1800-ban például a megesketett 14 párból 7 vegyes 
volt e tekintetben, 1804-ben az arány 11:6, 1807-ben 11:9, 1808-ban 16:9, 
1812-ben 14:6 volt A csúcsot az 1815. esztendő jelenti, amikor a nagydob- 
ronyi lányok és fiúk (összesen öten) mind más faluból való párral álltak az 
úrasztala elé. 1809-ben például a következő községekből kerültek ki azok, 
akik nagydobronyi vőlegénynek vagy menyasszonynak esküdtek örök hűsé- 
get: Bótrágy, Újfalu, Kisgejőc, Csomonya, Kisrát, Putkahelmec (3 legény, 3 
leány és 4 özvegy). 1808-ban: Kisgejőc, Baranya, Bótrágy, Csomonya, Nagy- 
lónya, Kisdobrony (4 legény és 5 leány). 1810-ben pedig: Som, Bótrágy, Cso- 
monya, Nagygejőc, Eszeny (összesen kilencen, valamennyi leány). 


A születések száma igen magas. A lélekszám még alig haladta meg az ez- 
ret, mégis 36-70 gyermeket keresztelt meg a pap évente. 


Sajnos magas volt a halálozási arány is. Általában 20–25 embert kísért a 
gyülekezet a temetőbe (a rendkívüli esztendőket nem számítva). És ezek leg- 
nagyobb részét a gyermekek tették ki. A halottak átlagos életkorát számolgat- 
va igen alacsony értéket kapunk: alig 20–24 évet. Közülük csak minden har- 
madik-negyedik érte meg a 40 évet. Amikor pedig járványok dúltak, úgy 
hullottak az emberek, mint ősszel a legyek. 


A vizsgált időszakban az 1802. évnek legrosszabb a halálozási statisztiká- 
ja: kereken 100-an haltak meg, vagyis minden tizedik ember! Ebből 8-an ér- 
ték el a 40. életévüket. A legtöbb koporsó az 1–6 évesek számára készült. Má- 
jusban 16, júniusban 39, júliusban 21 embert hantoltak el, de volt olyan nap, 
amikor 5, illetve 7 halottnak harangoztak (július 2. és június 14.). 


A következő gyászév 1810 volt 83 halottal. Márciusban 18-an, áprilisban 
26-an, májusban 19-en távoztak el az élők sorából, szinte valamennyien 6 év 
alattiak. 


1820-tól már a halál okát is megjelöli az anyakönyv, így bizonyossá válik, 
amit korábban csak sejthettünk: mikor pusztított járvány a faluban. 1820-ban 
a himlő szedte áldozatait (30 halott), 1825-ben, 1826-ban és 1829-ben a vér- 
has és a torokgyík (69, 39 illetve 47 halott), 1831-ben pedig a kolera (56 ha- 
lott). Máskor a halál okát jelölő rubrikában legtöbbször a következő bejegy- 
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zés fordul elő: „sinlődés”, „dagadozás”, „forró betegség”, „nyavalyatörés”, 
„idétlen” (azaz: koraszülött), „vénség”, „öregség”, „rendes halál”, „hirtelen”, 
„gyengeség”, „hagymáz” (azaz: tífusz vagy más, lázzal, önkívülettel járó be- 
tegség), „frász”, „vizi betegség”, „száraz betegség”, „pokol var”, „rothadás”, 
„kelevény”, „skarlát”, „gutaütés”, „fene”, „hurut”, „tályog”, „szélütés”, „ta- 
gok elesése”, „köszvény”, „esméretlen”. Egy kis túlzással azt mondthatjuk, 
hogy a felsoroltak közül csak a legutolsó halálokot tekinthetjük biztosnak, hi- 
szen a betegségek megállapítását nem szakemberek végezték. S e bejegyzé- 
sek közül sokat még az orvosnak is nehéz értelmezni, mert a „sinlődés” vagy a 
„tagok elesése” önmagában nem sok támpontot ad, arról már nem is beszélve, 
hogy a „rendes halál” minősítés egyaránt megtalálható hetvenöt éves ember 
és háromhónapos csecsemő neve mellett. 


A természetes népszaporulat mégis jelentős ezekben az években. Átlago- 
san 15–20-szal nőtt a lakosság száma esztendőnként, vagyis a 30-as évek ele- 
jén megközelítette az 1700-at. Az ingadozás persze igen nagy volt: a népsza- 
porulat 1821-ben 38, 1811-ben 37, 1820-ban 33, 1803-ban 32, 1826-ban 31. 
Ellenben voltak olyan esztendők, amikor a halálozások száma meghaladta a 
születésekét: 1802-ben 48-cal, 1810-ben 41-gyel, 1825-ben 10-zel. 


Figyelemre méltó jelenség, hogy a járványokra, tömeges halálozásokra a 
falu demográfiai robbanással válaszolt. Az 1802-es tragédia (100 halott) után 
1803-ban a születések száma 60-ra emelkedett az 1800. évi 44-gyel, az 1801. 
évi 36-tal és az 1802. évi 52-vel szemben. Az 1810. évi nagy veszteséget 
(83 halott) 1811-ben 72 újszülött követte (összehasonlításul: 1809-ben 38, 
1910-ben 42 gyermek jött a világra). 1825-ben 69-re rúgott a veszteséglista, 
de a rá következő évben már 70 újszülöttet keresztelt a pap (1824-ben 64-et, 
1825-ben 59-et). 


A népesedési adatokból ítélve a faluban már a XVI. században megalakul- 
hatott az első iskola, bár erre vonatkozó konkrét információnk csak a XVIII. 
század második feléből van. Tudjuk, hogy 1772-től 1780-ig Juhász Pál volt a 
kántor és a tanító, 1780-tól 1786-ig Szabó János, 1786-tól 1789-ig Málnási 
Sámuel, 1789-től 1801-ig Szabó Dávid. Azt is tudjuk, hogy 1799-ben az 
iskola épülete a falut kettészelő patak keleti oldalán állt, a Csomonyára vezető 
országút mentén (észak felől). 1801-től 1809-ig Szabó György, 1809-től 
1826-ig pedig Diós Ferenc okította a gyermekeket. 1820-ban a következő tan- 
tárgyakat tanították: „írás, olvasás, számvetés, vallás, a deák nyelvbe való be- 
vezetés”. Ekkor még csak az adta iskolába a gyermekét, aki akarta, illetve 
akinek volt rá pénze, de az egyház 1829-ben már sürgette az általános tankö- 
telezettség bevezetését. Gyümölcsöző munkát végzett a faluban az 1826 és 
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1855 között itt tanítóskodó Rásky András, aki Orémus Dániel lelkész feljegy- 
zése szerint az „írva-olvasást” saját kezdeményezésére Magyarországon első- 
ként tanította. 


A források hallgatnak róla, mi játszódhatott le Nagydobronyban a 30-as és 
40-es években. A korábbi esztendők rohamos gyarapodása után ugyanis a re- 
formkorban a lakosság számának hirtelen visszaesése következett be. Nagy 
Pál 1824–1825-ben már 1785 lakosról tudott (151 ház, 1731 református hívő, 
25 római katolikus, 22 zsidó)54, és az egyházi anyakönyv adatai alapján vég- 
zett számításaim is ezt az értéket valószínűsítik. Fényes Elek viszont 1844- 
ben mindössze 1171 emberről tesz említést: 1128 református, 19 görög katoli- 
kus, 18 római katolikus, 6 zsidó. („Külső gyümölcsösei szépek” – teszi még 
hozzá.)55 Közben háború nem pusztította a vidéket, jelentősebb járványt sem 
jegyeztek fel a történészek, így más magyarázat híján csakis valamilyen helyi 
tragédiát sejthetünk e jelenség mögött. 


A fennmaradt dokumentumokhoz hiába fordulunk az 1848–1849-es ese- 
mények nagydobronyi visszhangjának megismerése végett is. Amikor 1848 
őszén az ország a szabadságért száll síkra, itt a csomonyai határvitával vannak 
elfoglalva az emberek. Igaz, Lehoczky megemlíti, hogy „november 28-án 
dobronyi nemzetőrök is vonultak Munkácson át még pedig saját fogataikon 
Verecke felé s itt a városi hatóságoknál panaszkodtak, hogy sem ők sem lo- 
vaik élelemmel el nem láttatnak.”56 E katonák nevét azonban homály rejti, 
mindössze egyikükről emlékeznek meg a levéltári okmányok. Fennmaradt 
Hidi Miklós 48-as honvéd (született 1829-ben) azon beadványa, amelyben a 
honvédegylethez folyamodott 1897-ben segélyért, illetve nyugdíjért. Ebben 
leírja, hogy Nagydobronynak 1848 őszén 8-10 embert kellett kiállítani a se- 
reg számára. (A megfogalmazásból az tetszik ki, hogy nem önkéntesekről volt 
szó.) Mivel rá esett a sor, Beregszászba került, onnan pedig Munkácsra, ahol 
kiképzést kapott, és ellátták fegyverrel, ruházattal. 1849-ben Munkács várá- 
ban érte a kapituláció.57 Feltehetően róla van szó az egyház gondnoki naplójá- 
ban is az 1849. évi első bejegyzésben: „Hidi Miklós mozgó nemzetőr küldött 
az egyháznak 1 forint 15 krajcárt.” 


A Nagytemetőben nyugszik Zombory Antal 48-as honvédszázados, egyko- 
ri magyar királyi postamester, ő azonban a szabadságharc idején nem élt 
Nagydobronyban. 1826-ban született, és 1900-ban halt meg. Holló István ku- 
tatásai nyomán tudjuk, hogy a XIX. század 40-es éveiben Ung megyében ír- 
nokoskodott, mielőtt Kossuth katonája lett volna. A harcokban többször ki- 
tüntette magát, így gyorsan emelkedett a ranglétrán. Közkatonaként kezdte, s 
a szabadságharc leverésekor már százados volt. A megtorlás éveiből nincse- 
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6. kép. Zombory Antal 48-as honvédszázados sírja a Nagytemetőben. 1991. 
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nek vele kapcsolatos adataink, de a kiegyezés idején már uradalmi erdészként 
említik a Zemplénben. Nagydobronyba valószínűleg akkor került, amikor a 
hetvenes évek végén itt megnyílt a postahivatal, vagy néhány évvel később. 
Utódai, hozzátartozói nem maradtak a faluban. Sírját a KMKSZ, a lakosság, 
az iskolások gondozzák, március 15-én minden évben megkoszorúzzák. 


3. A XIX. század közepétől 
az első világháborúig 


A szabadságharc leverését követő eseményekről majd másfél évszázad táv- 
latából is hiteles feljegyzések maradtak ránk Hidi Ferenc egykori nagydobro- 
nyi községi bíró jóvoltából, aki összesen 25 éven át töltött be vezető tisztsége- 
ket a faluban (1881-től 1906-ig). Már gyermekkorában felfigyelt a vesztes 
háború után a parasztságra nehezedő súlyos terhekre, s önéletírásában vissza- 
emlékezik az adószedő katonákra meg a községben lakó zsandárokra, 
„mert akik az adót nem bírták, az 50-es és 60-as évek elején 2–3 katonát 
kellett tartaniuk addig, amíg az adót ki nem fizették”.58 Az emberek ekkor 
főleg az erdőből éltek: „Jártak ...a Nyírre, Nyíregyházára, Baktára, Kis- 
várdára, Nánára, Dorogra, Böszörménybe, vittek válót, kútdebent, hízóólat, 
almát, deszkát, ezeknek árából vettek élelmet a családnak és fizették az adót, 
mivelhogy a föld nem termett a víz miatt.” Amikor édesapja fakereskedésbe 
fogott, 1862-ben 15 évesen kormányosként maga is letutajozott egészen 
Szegedig. 


1863-ban olyan nagy szárazság volt, hogy a fakereskedők fája „a víz nem- 
léte miatt” otthon maradt. A következő évben viszont éppen emiatt volt jó ter- 
més, seregestül jöttek fel az alföldről a juhászok és a nyomtatók munkát vál- 
lalni. Az előbbiek nagyobb részben itt is maradtak, közülük való volt többek 
között Borbély István és Tóth János. 


1863-ban ismét ínség köszöntött a községre. „Gróf Schönborn a nagylucs- 
kai határtól... a kanyargós vizeket egy ágra véve egy új kanálison a nagydob- 
ronyi határszélig” vezette, sőt a falunak jó darabon magának kellett ásni a ma- 
ga sírját díjmentesen, parancsszóra. Ekkor kezdődtek még csak az árvizek! 
Kétszer is vetettek egy évben, mégsem arathattak, mert az áradások mindent 
elvittek. A jószág megmételyesedett az iszapos legelőtől és elhullott, így bor- 
júcsordát sem lehetett tartani. Ehhez jött még 1873-ban a kolera, mely igen 
sok embert elpusztított. Volt olyan nap, hogy nyolc temetést is tartottak. To- 
vább növelte az elégedetlenséget a tagosítás, „mely a legnagyobb lelketlen- 
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séggel ment végbe.” A földet főleg azok kapták, akik közel ültek a tűzhöz: a 
jegyző, az uradalom erdésze, Róth Benjámin nagybirtokos és mások. 


Folytatódtak tehát a szűk esztendők, amit betetőzött az 1881-es tífuszjár- 
vány és az 1883. október 16-i tűzvész, mely a fél falut elhamvasztotta. Az Al- 
végen – kevés kivétellel – mindkét sor házai leégtek, összesen 102 lakóépület 
vált a lángok martalékává a hozzájuk tartozó istálókkal, csűrökkel együtt. 
Gróf Schönborn Ervin már 1880-ban elérkezettnek látta az időt, hogy 100 má- 
zsányi kukoricát és több száz forintnyi könyöradományt osszon szét a lakos- 
ság között; segített a népen Róth Benjámin is.59 


1888-ban a falu vásártartási jogért folyamodott. Két vásárt még ugyan- 
abban az évben megtartottak, a további esztendőkben pedig már négyet- 
négyet. 


Az ötvenes-hatvanas években sem politikai, sem gazdasági téren nem volt 
megnyugtató a helyzet, érdekes módon a népesség mégis dinamikusan gyara- 
podott ebben az időszakban. 1857-ben Lehoczky adatai szerint Nagydobrony 
lakossága 1416 főt tett ki, 1863-ban viszont már 1876-ot,60 tíz évvel később 
pedig 2319-et (a lakóházak száma ekkor 334, a termőföld területe 6886 kat. 
hold).61 A 70-es években ismét hanyatlás következett be. Az 1880. évi össze- 
írás mindössze 2087 lelket regisztrál (ebből 46 római katolikus, 48 görög ka- 
tolikus, 1870 helvét, 123 izraelita; anyanyelv szerint: 12 rutén; a házak száma: 
299)62, aminek okát Lehoczky „a jólét folytonos csökkenésében, az ínséges 
évek és közelégületlenségben, a közerkölcsiség süllyedésében s főleg a véd- 
kötelezettségi szervezetben” látja. 


A lélekszám csak 1892-re éri el a húsz évvel korábbi szintet: 2311 fő. Eb- 
ből 16 német, 10 rutén, 45 római katolikus, 33 görög katolikus, 147 izraelita, a 
többi református. A házak száma 345.63 Újabb tíz év elteltével a helységnévtár 
2810 lakost említ, s külön számon tartja, hogy a Csíra rekeszben is élnek 6-an, 
a Hajdú rekeszben 11-en, a Róth-tanyán 20-an, a cigánytelepen 64-en, a kubi- 
kosok telepén 132-en. A lakóházak száma 475. Az első világháborút megelő- 
ző időkben a népesség eléri a háromezer főt, a házak száma pedig megközelíti 
az ötszázat. 


Nagydobrony a múlt század második felében még egyutcás település volt, 
de a lélekszám növekedése a falu fokozatos terjeszkedését vonta maga után. 
Az 1865-ben készült kataszteri térképen még csak az Alvég, a Felvég és 
Kucsárka rajzolódtak ki, illetve a Kisvégben található néhány lakóépület. 
Egy-egy udvarban egy vagy két ház helyezkedik el, ritka az olyan, ahol há- 
rom. Egészen más kép tárul elénk a község 1908. évi felvételi előrajzain. A te- 
lepülés kétdimenzióssá vált azáltal, hogy nemcsak észak-déli, hanem kelet- 
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2. térkép. Nagydobrony az 1860-as években 


nyugati irányban is megindult az építkezés, továbbá megjelent a Kistemető 
gyepes (utca), az Éger gyepes (utca), és a Nagytemető gyepesen is állt már 
egy ház. 


A fejlődés fontos jele, hogy 1870-ben megkezdődött a Csap-Munkács vas- 
útvonal kiépítése. Igaz, nem Nagydobronyon és Lucskán keresztül, ahogyan 
eredetileg tervezték, hanem Bátyú felé. 1879-ben postahivatal nyílik, kézbe- 
sítési köre: Ágtelek, Kisdobrony és Csomonya. Rövidesen takarékpénztár is 
létesül. Még 1874-ben telekhelyet vásárol a falu az uradalomtól községháza 
építése céljából. Hogy ezt ki tudják fizetni, a községi erdőből eladtak 4000 tő 
fát, s a befolyt összegből (36 ezer forint) nemcsak a vételárat fizették ki (4000 
forint), hanem a lakosság közt is tetemes összeget osztottak szét. 1889-ben a 
Braun család birtokát vásárolta meg a község, 1892-ben a Ligetet. Ennek 
anyagi fedezetét is a fa árából teremtették elő, és ismét szétosztottak a lakos- 
ság közt 20 ezer forintot. 


Amikor 1896-ban Hidi Ferencet bíróvá választották, első kötelességének 
„az elfoglalt gyepes utcák kimérését” tekintette. 24 telket adtak el 100 forin- 
tos áron, 5 évi részletfizetésre. „Kupás János ment ki legelőbb a gyepesre, mi- 
vel nem engedtek neki bent házat építeni. Sírva-átkozódva ment ki, a többiek 
pedig rohamosan szálltak kifelé...” – olvasható Hidi Ferenc feljegyzéseiben. 
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1902-ben a Róth család birtokát is megvette a falu. 1902–1903-ban Bátyú felé 
és Csongor felé a határszélig köves utat építettek. 


A jobbágyrendszer felszámolása után a lakosság helyzete igen lassan válto- 
zott meg. Jogilag a parasztok nem függtek már a földesúrtól, gazdaságilag vi- 
szont ki voltak szolgáltatva. A hatvanas évek közepén a legelőhasználat miatt 
voltak zavargások. Ezek nyomán 1868-ban – amikor az úrbéri rendezési és el- 
különítési per még folyamatban volt – megállapodás született a falu és Róth 
Benjámin földbirtokos, a munkácsi uradalom itteni birtokainak bérlője között 
arról, hogy a község Róth Benjámin és Braun Benjáminné juhai részére a Da- 
ranyó nevű helyen egy 300 hold területű legelőt elkülönít azzal a kikötéssel, 
hogy a juhok nem legelhetnek a község szarvasmarhái és sertései számára 
fenntartott területen. 


1873-ban aztán létrejött a régen várt egyezség az uradalom, illetve Nagy- 
dobrony község úrbéri viszonyban állott lakosai között „a telki állományú 
földek szabályozása s ezzel összeköttetésben a volt úrbéri kapcsolatból eredő 
viszonyoknak végleges rendezése iránt”.64 Ez a szerződés hosszú időre meg- 
határozta a falu és lakóinak életét, boldogulását. Mindenekelőtt kimondta 
ugyanis, hogy a Mária Terézia által kiadott urbáriumban rögzített jobbágy tel- 
ki állomány (1 hold belső telek, 20 hold szántóföld és 12 kaszás rét) „a jelen 
úrbéri rendelkezésnél is ...zsinórmértékül szolgál, és a földteher-mentesítés 
következtében immár felszabadulnak és a volt jobbágy teljes tulajdonát ké- 
pezőnek tekintendő”. Ily módon több mint 2500 holdnyi telki állomány és 
mintegy 1250 hold maradványföld került a parasztság kezébe. (A maradvány- 
földek jogi hovatartozása már korábban is vitatott volt, ezekért a gazdák 
most 11 forintot fizettek holdanként.) Az eddig is a falu tulajdonában lévő Da- 
ranyómegi és Felső erdő megmaradt a községnek, ennek használati jogáról 
Schönborn gróf „határozottan és örökre lemondott”. Rendelkezett a szerződés 
arról is, hogy a falu „temetőnagyobbításra” három hold földet kapjon, faisko- 
lának egy holdat, „vályogvető és tapasztóföldhelyül” szintén három holdat. 
„A község túlnépesedése miatt... a Csomonyára és a Kis Dobronyba vezető 
országútnak két oldalán 100 holdnyi mennyiségben... legfeljebb 200 gyepes 
telek fog kihasíttatni.” 


Ahhoz azonban, hogy a gazdák a saját tulajdonukba átment földeknek iga- 
zán hasznát vehessék, szükség volt még az árvizek megszüntetésére. Több 
forrásmű is említi, hogy a múlt század 80-as éveinek végéig a falu határában 
nem lehetett kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatni, mert egy-egy nagyobb 
esőzés után a Latorca nyomban kilépett a medréből, és még az utcákat is el- 
árasztotta. Idős emberek elbeszéléseiből tudjuk, hogy ilyenkor a lakosság csó- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


49 
 


 


 
7. kép. Egyezség az úrbéli viszonyok végleges rendezéséről 1873-ban 
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nakokon közlekedett, s még a halottakat is csónakon vitték ki a temetőbe, 
amíg a víz le nem apadt. Ilyen körülmények közt a földművelés érthető mó- 
don nem fejlődhetett, az embereknek inkább az erdő nyújtott megélhetést. 
1885-ben aztán a nagydobronyiak és a kisdobronyiak küldöttséget menesztet- 
tek Budapestre a kormányhoz. Nagydobronyból Hidi Ferenc bíró és Bátyi Sá- 
muel, Kisdobronyból Nagy Lajos és Váci Sándor tanító utazott fel, hogy ki- 
eszközölje a Latorca-szabályozás megkezdését. Sikerrel: 1886-ban már hozzá 
is fogtak a munkához. „Ez lett Nagydobronynak és vidékének második meg- 
váltója, mert e nélkül Nagydobronynak el kellett volna pusztulni” – írta Hidi 
Ferenc. 


A századfordulóhoz közeledve a föld értéke egyre nőtt, s ez elősegítette a 
parasztság vagyoni tagozódását Az 1897. évi statisztika szerint a faluban 458 
volt a gazdaságok száma, vagyis ennyi család foglalkozott földműveléssel. A 
szarvasmarha-állomány elérte az 1340-et, s ez 8 kivételével mind magyar-er- 
délyi fajta volt A lovak száma: 346, a sertéseké: 1052, a méhcsaládoké: 161. 
Kecskét és juhot senki sem tartott.63 Századunk elején a zsellércsaládok szá- 
ma 189-et tett ki, 428-an éltek napszámból és alkalmi munkából. 129-en ipa- 
rosok, 9-en kereskedők voltak. 


Ebben az időszakban a nagydobronyiak tömegesen vándoroltak ki Ameri- 
kába, s ha ott megtalálták számításukat letelepedtek, vagy hazatérve itthon 
vásároltak birtokot az „amerikás” pénzen. 


Jellemző kordokumentum Magyar Bertalan lelkésznek az a beadványa, 
amelyet 1907-ben küldött a vármegyei közigazgatási bizottságnak a Daranyó 
megetti erdő ügyében. A falu nevében azt kéri benne, hogy a szóban forgó 
terület „vétessék ki az erdők törzskönyvéből, ne kellene befásítanunk, marad- 
na annak, amilyen célra ez a terület emberemlékezet óta használtatik: községi 
legelőnek”66 „Nagydobrony községének ez igen fontos érdeke! – szól az in- 
doklás. – Mert nálunk alig 10–15 embernek van 10-től 50 holdig terjedő föld- 
je. A legnagyobb rész egy-két holdat nemcsak, hanem egy-két vékást, igen 
sok még ennyit sem mondhat sajátjának. Élni pedig kell! Miből éljen? Kézi 
napszámjával annyit keresni, hogy abból családját egész éven kitartsa, köte- 
lezettségeit állam, község, egyházzal szemben teljesítse, nem bír. Jövede- 
lempótlás kell, s ez nálunk a marha- és sertéstartás. A községi legelőn a legel- 
tetési bér kevés, a legszegényebb ember is tart pár darab sertést és marhát. Ha 
azonban a Daranyó megetti erdőt, mely legelőterületül szolgál, be kell fásíta- 
ni, akkor Nagydobrony lakosságának nagyobb része kezébe veheti a vándor- 
botot és tarisznyát, s mehet magának új hazát keresni! ...Ha előterjesztésem 
figyelembe nem fog vétetni, ...Nagydobrony községe, mely 1885 előtt már az 
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8. kép. Magyar Bertalan lelkipásztor beadványa a vármegyei közigazgatási 
bizottsághoz a Daranyó megetti erdő ügyében 
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elpusztulás szélén állott a folytonos árvíz miatt, most midőn fejlődésnek in- 
dult, ha fejlődésének eszköze elvétetik tőle, ismét a legsiralmasabb helyzet- 
ben leend.” 


Nem tudni, mi lett a beadvány sorsa, de Magyarország 1911. évi gazdacím- 
tárának adatai arra engednek következtetni, hogy a Daranyó megetti terület 
megmaradt erdőnek, Nagydobrony helységnek ugyanis 254 holdnyi legelője 
volt ekkor, az erdők területe viszont meghaladta a 2200 holdat. A gazdacímtár 
szerint a faluban gazdakör és hitelszövetkezet (447 taggal) működött, Rozen- 
stein Dávidnak gőzmalma volt. Egyetlen gazdálkodó birtoka haladta meg a 
100 holdat: Reismann Hermané. 


A református gyülekezet életében a templom 1854. évi átfedése után né- 
hány évtizedig nem történt említésre érdemes esemény. 1886-ban még kijaví- 
tották és újrafestették a bádogtetőt, rövidesen azonban ismét új templom épí- 
tésére kezdték meg a gyűjtési. Ezt megelőzően 1894-ben két új harangot is 
öntetett az egyház. Egry Ferenc kisgejőci harangöntő készítette el őket, a na- 
gyobbiknak a súlya közel 8 mázsa, a kisebbiké 4 mázsa volt A szerződésben 
6 évi jótállást vállalt a mester. 


A templomépítés költségeire 1908-ban adakozott a gyülekezet. Volt, aki 
250–400 koronát ajánlott fel (mint például Bátyi Sámuel, B. Pinte József, 
B. Balog János, K. Badó Ferenc, Molnár János, Magyar Bertalan), de a több- 
ség csak 20–50 koronát tudott adni. A hívektől így mintegy 20 ezer korona 
gyűlt össze, az egyháznak 15 ezer koronája volt előzőleg, a község költségve- 
tése 40 ezer koronával járult hozzá a kiadásokhoz. A lebontandó templomban 
az utolsó vasárnapi istentiszteletet 1911. március 5-én tartották meg. Utána a 
padokat áthordták a lelkész csűrjébe, és ideiglenesen ott folyt az igehirdetés. 


Katona György sárospataki mérnök tervei szerint a régi templomból csak a 
torony maradt meg, a többi részét lebontották. Ez a munka március 8-tól 22-ig 
tartott. Az új alap ásásakor – az egyház levéltárában őrzött feljegyzések 
szerint – a földben sok emberi csontra bukkantak. Találtak továbbá lópatkót 
és gyöngyös tűket is. Magának az alapnak a lerakását április 3-án akarták 
megkezdeni, de aznap havazott, tehát csak 5-én délután láthattak hozzá. A to- 
vábbiakban is többször esett még a hó, ezért 16-áig „csak kapva-kapva dol- 
gozhattak a kőművesek”. Április 30-án tétetett le az alap záróköve, „ünnepé- 
lyességgel, a hívek jelenlétében.” A zárókő helye a délre eső kis toronynak az 
utcára néző legkiállóbb sarkán, majdnem a földszint magasságában van. Ez 
alá pléhdobozban egy légmentesen lezárt üvegben írást helyeztek el a templom- 
építés legfontosabb adataival. A lebontott templom fundamentumában is ke- 
restek valami hasonló írást, de nem találtak. 
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9. kép. Meghívó az 1912. évi templomszentelésre 
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Szeptemberre elkészült a fal, októberre a tető, s október 22-én ünnepélyes 
keretek között felkerült a gomb a torony tetejére. A belső berendezés azonban 
elhúzódott Mivel a csűrben télen hideg lett volna istentiszteletet tartani, a 
gyülekezet úgy határozott, hogy karácsonyra bemegy a templomba. 1911. 
december 25-én több mint 1200 ember élt úrvacsorával. 1912-ben a munkák 
tovább folytatódtak, egészen augusztus 25-ig, az ünnepélyes felavatás napjá- 
ig. A templomszentelésen Fejes István püspök és Németh Péter csongori lelkész 
mondott beszédet Ez alkalomból úrvacsoraosztást keresztelőt esküvőt tartottak, 
aranylakodalmasokat áldottak meg. Az úri vendégek részére az állami iskolák- 
ban, a falusiaknak pedig a paplak kertjében rendeztek táncmulatságot 


A gyülekezet lelkipásztorai voltak a tárgyalt időszakban: 1867-től 1868-ig 
Szűcs József helyettes lelkész, 1868-tól 1885-ig Németh Imre, 1885-től 1887- 
ig Tóth Lajos és Maksa József helyettes lelkészek, 1887-től 1892-ig Orémus 
Dániel, 1892-től 1893-ig Szabó István helyettes lelkész, 1893-tól Magyar 
Bertalan. 


Az egyházi iskola a XIX. század második felében a nehéz körülmények 
dacára tovább bővült. 1855-től már ketten tanítottak itt, és a gyermekeket 
1868-tól az addigi 4 helyett 6 osztályra osztották. A tanulók száma a 60-as 
évek végére jóval meghaladta a százat. Később, a 80-as évek elején a tanköte- 
les korú gyermekek száma kétszáz fölé emelkedett, ezért a megyei tanfelü- 
gyelőség az egyházat egy harmadik tanító foglalkoztatására szólította fel. Pénz 
hiányában azonban ennek nem lehetett eleget tenni. A tanítói lakás és az iskola 
1870-ben épült újjá, legnagyobb részben a község költségén. A gyermekeket két 
épületben helyezték el. 1855 és 1875 között két rendes tanítója volt az egyháznak: 
egyikük a fiúkat, másikuk a lányokat tanította. Jövedelmük azonban olyan kevés 
volt hogy egyikük kénytelen volt lemondani. Az egyház a tanító jövedelmét azzal a 
kikötéssel egészítette ki, hogy az maga köteles segédtanítót tartani, illetve fizetni. 


A kántortanítók munkájának gyümölcse mégis kezdett beérni. Az ebben az 
időben készült szerződéseket, jegyzőkönyveket a tanúk többnyire már saját 
aláírásukkal hitelesítik, nem úgy, mint a korábbi évtizedekben, amikor még 
csak kereszteket tettek a nevük után. 1880-ban a falu 2087 lakosából 851 tudott 
írni-olvasni (a 7 éven aluliakat leszámítva tehát gyakorlatilag minden második 
ember), ami jobb aránynak számított, mint a mezőkaszonyi járás átlaga. 


1895-től az egyházi iskola mellett már községi iskola és óvoda is működött. 
1902-ben a község megvásárolta a Róth-féle birtokot, s a rajta álló udvarházat 
iskolának ajánlotta fel. Így 1904-től az állam 5 tanerős iskolát létesített. Ide 
kezdetben csak az első-második osztályosok jártak, a többiek pedig a refor- 
mátus iskolában tanultak. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


55 
 


3. térkép. Nagydobrony századunk első évtízedének végén 


Az egyházi iskola tanítói 1855 és 1875 között Eperjessy Károly és Szent- 
imrey Ferenc voltak, 1875-től 1899-ig Szentimrey Ferenc oktatott egy segéd- 
tanítóval, 1899-től 1904-ig Sulyok János volt a tanító, 1904-től pedig Kapéry 
Ferenc, akinek szigorúságára még a mai öregek is emlékeznek. 


Az állami iskola első igazgatója Veres Mihály volt, utána Szabó Sándor kö- 
vetkezett. A közművelődést nagyban előmozdította, hogy Veres Mihály igaz- 
gatósága alatt megalakult az első olvasókör, mely népkönyvtárat is kapott. 
Később énekkar szerveződött, vezetői Veres Mihály, Kapéry Ferenc és Szabó 
Sándor voltak. 1913-ban Jankó Béla lett az állami iskola igazgatója, aki aztán 
az első világháborúban hősi halált halt. 


4. A két világháború között 


A háborús évek nem változtatták meg gyökeresen a falu lakóinak életét, 
bár a hadviselés terheit nyilvánvalóan nekik is viselniük kellett. A férfiak je- 
lentős részét mozgósították, igen sokan megjárták a harctereket, s hatvan- 
egyen haltak hősi halált. Amikor 1914 szeptemberének végén az orosz csapa- 
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tok a Kárpátokban betörtek Magyarországra, a háború szele Nagydobronyt is 
elérte. A község nagymértékben hozzájárult a csapatok ellátásához, s az idős 
emberek visszaemlékezései szerint az élelmiszert maguk szállították el szeke- 
reken a harcoló katonákhoz. 1917-ben a templom nagyharangját is rekvirál- 
ták. Darabokban engedték le a toronyból, hogy ágyút öntsenek belőle. 


1919. március 22-24-én a faluban megalakult a munkástanács. De a ta- 
nácshatalom mindössze április végéig tartott. Ennek a néhány hétnek jófor- 
mán nem maradt nyoma a nép emlékezetében vagy a levéltári anyagokban. 
Egyetlen jelentésből következtethetünk az akkori eseményekre, melyet Gaál 
Ferenc, a munkástanács titkára küldött a bereg megyei közellátási politikai 
biztoshoz március 31-én. A jelentés arról szól, hogy „a nagydobronyi mun- 
kástanács elkobzott 629 kilogramm lisztet a kisdobronyi Rozenstein Dávidtól, 
mert bebizonyosodott, hogy titokban Munkácsra akarta szállítani”. Gaál uta- 
sítást kér, kifizethetik-e érte a tulajdonosnak a maximális árat, és szétoszthat- 
ják-e a lisztet a rászorulók között.67 


Április végén az antanthatalmak belegyezésével román katonaság szállta 
meg a vidéket, így Nagydobronyt is. Hidi János, a község egyik elöljárója, 
akit 1923 és 1926 között, majd 1938 és 1944 között bíróvá választottak, nap- 
lójában így örökítette meg az akkori napok történéseit: „Községünkbe bejött a 
román lovasság, elvitt 39 zsák zabot és a piros csődört... Pünkösd első napján 
ismét eljöttek a román huszárok. A Hidirekeszből a szénát elvitték, és másutt 
is, ahol száraz szénát találtak, mind összeszedték. ...A rablások mindennapo- 
sak. Nappal csirkét libát, kenyeret, tejet, tojást erőszakkal elvisznek, éjjel pe- 
dig malacot és borjút rabolnak”. 


A község másik csődörét, a fehéret is elvitték, igaz, azért már 4500 koronát 
fizetett egy főhadnagy. A román hadsereg július 13-án vonult ki a faluból, az 
általa okozott kárt 832 631 koronára becsülte az elöljáróság. 


A román megszállást a csehszlovák megszállás váltotta fel. A faluba cseh 
hivatalnokokat neveztek ki, egyre több idegent telepítettek ide, ezért 1919. 
december 7-én a képviselőtestület a következő határozatot fogadta el: „Tekin- 
tettel arra, miszerint Nagydobrony község oly jogokkal rendelkezik, ami egy 
...beköltözött idegen egyénnek évek hosszú során keresztül nagy anyagi elő- 
nyöket biztosít ennélfogva ...a község jogaiban ilyen egyének csak azon 
esetben részesülhetnek, ha a községi pénztárba egyszer s mindenkorra 10 ezer 
koronát fizetnek be, vagyis jószágot csak külön díj mellett legeltethetnek, ár- 
veréseken részt nem vehetnek.”68 


A rendszerváltozás egyébként nem járt különösebb megrázkódtatással a 
nagydobronyiak számára. Mindenki élte tovább a korábbi életét, gazdálkodott 
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a saját földjén. A lakosság vagyoni rétegeződésében sem ment végbe számot- 
tevő átalakulás. A 20-as évek elején még megmaradt néhány nagybirtok, a va- 
gyonosabb gazdák 10–15 hektárnyi földdel rendelkeztek, a középréteg 5–10 
hektárral. 223 családnak volt 25 hektár földje, a lakosság egyharmadát kitevő 
szegénység pedig legfeljebb egy hektáron gazdálkodott.69 


Akinek kevés földje volt az napszámból, idénymunkából egészítette ki a 
család jövedelmét. Távolabbi vidékeken is ismertek voltak a nagydobronyiak 
szorgalmukról. Mindenféle munkához jól értettek. Kapálni, kaszálni, aratni 
jártak az uradalmakba. A faluban hónaposoknak nevezték őket. Idénymunká- 
ra egyébként már az első világháború előtti időkben is mentek a faluból, és ké- 
sőbb, a harmincas-negyvenes években sem tudták teljesen lekötni a helyi gaz- 
daságok az itteni munkaerőt. A hónaposok elsősorban a Nyírséget keresték 
fel, de vállaltak munkát máshol, például az Ipolyságban és Veszprém vidékén 
is. Egy-egy csoportban 20–30-an voltak, s az első ember szervezte, irányította 
őket. Ő kötötte meg a szerződést az uradalommal, és amikor elérkezett a kapá- 
lás vagy az aratás ideje, a férfiakból és nőkből álló csapat szekéren, énekszó- 
val indult útnak, hogy megkeresse a kenyérnekvalót. Néhány hét vagy hónap 
múlva jöttek aztán vissza a pézzel és a búzával, azt énekelve, hogy „Búzát vit- 
tem a malomba megőrni... ” Évente legalább százan próbáltak szerencsét a tá- 
volabbi vidékeken. A lányok közül néhányan haza se jöttek, ott találtak férjet 
maguknak. 


Alapvetően nem változtatott a parasztság helyzetén a nagybirtok államosí- 
tása és felosztása sem. Szántót vagy kaszálót vásárolni csak az tudott, akinek 
pénze volt, a szegények így hiába áhítoztak a föld után. 1924-ben a Zicher- 
mann-féle birtok ügye hozta lázba a falut. Hubácek, a nagydobronyi cseh 
csendőrőrmester ekkor azt jelentette feletteseinek, hogy a községben „nagy az 
elégedetlenség”. A szegények földre éhesen várják a nagybirtok felosztását. 
Tavaly még harmadában vagy felesben dolgozhattak, de az idén már ettől a 
lehetőségtől is elestek, mert Zichermanntól elvette az állam a föld egy részét. 
Az őrmester úgy véli, jó lenne, ha a kiosztásra kerülő földet a szegények kap- 
nák, mert különben lázadástól lehet tartani.70 


A földosztás kimeneteléről abból a panaszból nyerhetünk képet amelyet 
Papp Ferenc nyújtott be az ungvári hatóságokhoz. Ebben az áll, hogy az állam 
a Zichermanntól elvett földet (mintegy 300 hold) bérbe adta a községnek, az 
elöljáróság pedig a javát egymás között osztotta szét a szegényeknek csak azt 
adták, ami megmaradt. 4–4 holdat kapott a jegyző, az iskolaigazgató és a 
pénztáros, 2–2 holdat kaptak közel hatvanan olyanok, akiknek már volt leg- 
alább 5 hokijuk, a szegények – vagy harmincan – viszont csak 0,5–1 holdat kaptak.71 
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Az említett Papp Ferenc a kommunista pártszervezet titkára volt ebben az 
időben (1921-től, annak megalakulásától). A csehszlovák éra nem egészen két 
évtizede alatt Nagydobronyban főleg három pártnak volt jelentős a befolyása: 
a magyar kisgazdapártnak, az agrárpártnak és a kommunista pártnak. Radika- 
lizmusa ellenére ez utóbbi – a 20-as évek elejétől eltekintve – szabadon fejt- 
hette ki tevékenységét, és a lakosság szegényebb rétegei körében sok támoga- 
tója akadt. Az 1924. évi választásokon például több mint ezer, 1925-ben 528, 
1935-ben 564 szavazatot kapott. 1930-ban a falu vezetői a kommunisták kö- 
zül kerültek ki (a bíró Bakk Sámuel, az erdőbíró Kállai Szanyi Károly, a me- 
zőbíró Misák Ferenc volt). Május elsején felvonulást tartottak, rezesbanda kí- 
sérte a menetet, utána meg majális, táncmulatság következett. 


A harmincas évek elején, a gazdasági válság idején a nagydobronyiak hely- 
zete sem volt könnyű. 1931–1932-ban a hatóságok az ungvári járásban össze- 
írták azokat a családokat, amelyek segélyre szorultak. (Nagydobrony 1923 óta 
tartozott ehhez a járáshoz.) A faluban 672 család, összesen 3036 ember szere- 
pelt az „ellátatlanok” listáján,72 vagyis a lakosság túlnyomó többsége! Az ide- 
látogató Balogh Edgár szerint ekkor „csekély része a lakosságnak a 15–20 
holdas gazda. A többség itt is vagy törpebirtokos, vagy nincstelen... Jószágot 
tenyésztenek, ez különben a fő jövedelemforrása a nagydobronyiaknak. ...Ti- 
zennégy tenyészbikája van a községnek. A törpebirtokosok is, de főként a 
földtelenek, a távoli szőllőkbe járnak, vagy favágók, erdei munkások. ...Itt 
nincs maradékbirtok. Itt felosztották a földet. A Lónyay-féle grófi uradalomba 
jártak azelőtt felesbe dolgozni a nagydobronyiak. Az államfordulat után hat 
évre bérbe kapták ezeket a felesbe mívelt földeket. Egyszerre híre járt, hogy 
nem lehet többet vetni oda, másoké lesz a föld. A nagydobronyiak mégis be- 
vetették a földet. Vétek pusztán hagyni a szántót. Küldöttség ment Prágába, 
hagyják meg a nagydobronyiakat a bérletben, még csak három év járt le. Prá- 
gában minden rendbe jött, nem kell félni. «Mégis ránk ütköztek a legionisták. 
Meglepték a földet, s ráépítkeztek a vetésre...» – mondja egykedvűen a nagy- 
dobronyi ember.”73 


1935-ben a falu határában húzódó csatornák tisztítása-szélesítése nyújtott 
kereseti lehetőséget a napszámosoknak. Igaz, a töltésépítésen végzett megfe- 
szített kubikosmunkáért nem sok volt az a 15–18 korona. Emiatt sztrájkba 
léptek az ott dolgozók 1935 augusztusában, és sikerült felemeltetni a napszá- 
mot 10–20 százalékkal. 


Amikor 1938 novemberének első napjaiban az emberek a rádióból megtud- 
ták, hogy Kárpátalja visszakerül Magyarországhoz, kitörő lelkesedéssel fo- 
gadták a hírt. A házakat piros-fehér-zöld zászlókkal lobogózták föl, a haran- 
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got meghúzták, ünneplő ruhába öltöztek, a legények kokárdát tűztek a mel- 
lükre, úgy mentek a templomba, úgy fogadták november 10-én a bevonuló 
magyar csapatokat. Azok azonban ekkor még kénytelenek voltak megállni a 
falu csongori határánál, mert az első bécsi döntés a szomszédos magyar tele- 
pülésre nem vonatkozott. 1939 tavaszáig a nagydobronyiak erdőik és föld- 
jeik egy részét sem használhatták emiatt, és ha Munkácsra akartak menni, 
amely szintén Magyarországhoz tartozott, kénytelenek voltak kerülőt tenni 
Bátyú felé. 


1939. szeptember 1-jén Hidi János, a bíró, még azt írta be naplójába, „kitört 
a német-lengyel háború”. Nem sejthette, hogy ez a második világháború kez- 
detét jelenti. Csak azt jegyezte fel, hogy szeptember 23-ig több mint ezer te- 
herautó haladt át a falun Munkács és Bátyú irányából Csap felé. Ezek a mene- 
külő lengyel katonákat és családtagjaikat szállították Magyarországra. 


Ugyanebben az évben készült el a visszacsatolt területek nép-, földbirtok-, 
és állatösszeírása, amelyből képet nyerhetünk a község lakóinak társadalmi és 
gazdasági helyzetéről a csehszlovák érát követő időszakban.74 A népesség ek- 
kor 3978 főt tett ki. Mindössze 13 elvált ember élt a faluban. A közhiedelem- 
mel ellentétben már ekkor sem volt jellemző a sok (5–7) gyermekes család, 
egy-egy anyának átlagosan 2–3 gyermeke volt. Vallási szempontból a lakos- 
ság a következőképpen oszlott meg: római katolikus 76, görög katolikus 55, 
református 3535, evangélikus 2, görög keleti 0, izraelita 291, egyéb 19. A ma- 
gyarokon kívül 6 rutén és 28 egyéb anyanyelvű lakost vettek nyilvántartásba. 
Közülük hatan nem tudtak magyarul. A 6 évnél idősebb korú lakosság 12 szá- 
zaléka volt analfabéta, vagyis 410 ember, ami a járási átlagnál (15,3 százalék) 
jobb arányt jelent. Megjegyzendő, hogy ebben a számban a 6–7 éves gyer- 
mekek is benne foglaltattak, akik csak akkor kezdték el a betűvetéssel való is- 
merkedést. 


Az emberek legnagyobb része földművelésből élt. Az 1581 kenyérkeresőre 
2397 eltartott jutott. Őstermeléssel 1289-en foglalkoztak, iparral 137-en, 
kereskedelemmel 37-en, 38-an álltak közszolgálatban vagy voltak szabadfog- 
lalkozásúak, 44 napszámost tartottak nyilván, valamint 19 házicselédet. 
795-en birtokoltak házat vagy házrészt 670-en pedig földet. Kilencen rendel- 
keztek 20 kat. holdnál nagyobb birtokkal, 149-en 5–20 kat. holddal, 512-en 
ennél kevesebbel. A gazdák összesen 1867 szarvasmarhát tartottak (ebből 997 
tehén, 478 ökör), valamint 364 lovat, 636 sertést (ebből 63 anyakoca), 121 
juhot. 


Igaza volt tehát Csomár Zoltánnak, amikor a negyvenes évek elején azt ír- 
ta, hogy „sok szegény ember 1–3 holdacskából és napszámos idénymunkából 
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tartja fenn magát és népes családját. ...Nemcsak mezei földmunkához érte- 
nek, déli időben otthon fúrnak, faragnak, szekérkereket, kenderfonó guzslyot 
stb. készítenek, amelyeket a vidéken árusítanak. Ezenkívül téli időben a he- 
gyekben fakitermelésnél favágó napszámos munkát is végeznek... Tekintettel 
a nagykiterjedésű legelőkre, nagy a községben a szarvasmarhaállomány. Nem 
annyira fejőmarháik, mint inkább eladásra nevelt tulkaik vannak. A nagyszar- 
vú magyar marhát tenyésztik. Ezeken kívül sok sertést tartanak, mégpedig 
mangalicasertést, melyeket nagyszámban dobnak a piacra. Szarvasmarha- és 
sertéstenyésztésből pénzel az itteni lakosság. Sok libát, kacsát és tyúkot ne- 
velnek, de ezekkel kereskednek is, nyereségre vásárolják a környező falvak 
lakosaitól. Szekérszámra szállítják az apró-marhát a munkácsi és ungvári pia- 
cokra a hetivásárok alkalmával. ...A káposzta nagybani termesztésével is fog- 
lalkoznak, amelyet szekérszámra árulnak nemcsak a városi piacokon, hanem 
a környékbeli falvakat is elárasztják dobronyi káposztával, melyből szép be- 
vételre tesznek szert. Asszonyaik sok kendert vetnek és ebből folyólag sokat 
is szőnek.”75 A káposztatermesztés a második világháború alatt a nagydobro- 
nyiak fő bevételi forrásává vált. A katonaság számára hatalmas hordókban sa- 
vanyították a káposztát Igaz, egyik évben a kereslet hirtelen visszaesett s ak- 
kor a helybeli lelkipásztor segített a falun: személyes kapcsolatai révén 
elintézte, hogy a minisztérium felvásárolja a készleteket. 


Érdekes összehasonlításra adnak alkalmat a falu társadalmi viszonyait ille- 
tően Balogh Edgár és Stefán Miklós megfigyelései. Az előbbi a harmincas 
évek elején még úgy látja, hogy a lakosság egyes rétegei között nincs válasz- 
fal. „Szokott dolog, hogy különböző vagyonnal rendelkező szülők gyermekei, 
így gazdák és napszámosok gyermekei összeházasodnak.” Alighanem felüle- 
tesen ítélt illetve a szegényebb réteg véleményéből általánosított mert tíz év- 
vel korábban már az egész falut megrázó tragédiához vezetett egy nagygazda 
család rátartisága: lányuk öngyilkosságot követett el választottjával együtt, 
akihez a vagyoni különbség miatt nem engedték férjhez menni. (Erről részle- 
tesebben a népköltészetet tárgyaló részben szólok.) 


Jó tíz évvel Balogh Edgár látogatása után segédlelkészként töltött a faluban 
másfél esztendőt Stefán Miklós, és ő azt tapasztalta, hogy „a szülők minden 
esetben csak hasonló vagyoni helyzetben levő családokkal rokonosodnak 
össze, és gyermeküket a legszigorúbban eltiltják olyan más nembeli fiataltól, 
akinek szülei csak egy holdnyi birtokkal is kevesebbel rendelkeznek. E fő 
anyagi szempont mellett ...egyáltalában semmit nem számít az, hogy a még 
szinte gyermekségükben összekényszerített fiatalok vonzódnak-e egymáshoz, 
szívük szerint szeretik-e egymást. »...Idővel úgyis összeszoknak« – ez az ál- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


61 
 


 


 
10. kép. Az első világháborús emlékmű avatóünnepségén 1941-ben 


talános vélemény.”76 Persze Stefán is túloz itt-ott, például amikor azt írja, 
hogy a dobronyi családokra átlagosan négy gyermek jut (láttuk, hogy ez a 
szám 2 és 3 között volt), és abban is tévedett, hogy „más falu népének vére 
soha nem frissíti a talán ezer év óta önmagában nagy körben keringő ősi nagy- 
dobronyi vért”, hiszen az 1800-as évek első harmadára vonatkozó anyakönyvi 
bejegyzések ennek ellenkezőjét bizonyítják. Hogy azonban ez a vélekedés 
általános volt akkoriban, mutatja Csomár Zoltán ismertetése is, mely sze- 
rint a dobronyi ember arról híres, hogy csak a faluból nősül, és az idegent 
lenézi.77 


De visszatérve Stefán Miklós gondolatsorához: lehetetlen, hogy itt minden- 
ki vérrokona ne legyen egymásnak, és mégis milyen nagy éket ver a családok 
közé a vagyoni helyzeten alapuló büszkeség. „Mennyire le tudja nézni a négy- 
holdas a háromholdast, és mennyire különbnek tudja tartani magát az egyik 
nemzetségbeli család a másiknál, amelyik talán nem dicsekedhetik hasonlóan 
»előkelő« családfával. Még egy faluban sem tapasztaltam azt, hogy törpebir- 
tokosok ennyire rabjai lennének a túlfűtött „osztályöntudatnak”. ...A nagydob- 
ronyi törpebirtokos gazda szűkös anyagi viszonyaihoz mérve is kimondottan 
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kiskirálynak tartja magát, aki saját családi nemzetségének trónján ülve ural- 
kodik beláthatatlan magasságban a többiek felett.” 


Már tartott a második világháború, amikor 1941-ben ünnepélyes esemény 
színhelye volt a templomkert és a község főtere. A hadiözvegyek és hadiárvák 
kezdeményezésére még a cseh időkben gyűjtés indult az első világháború ál- 
dozatainak tiszteletére felállítandó emlékmű javára, az akkori politikai légkör 
azonban nem tette lehetővé az akció befejezését. Az avatóünnepségre így 
hosszú éveket kellett várni, de annak is eljött az ideje. A katonaszobor leleple- 
zésekor megjelent a falu apraja-nagyja, s szép beszédekkel, szavalatokkal 
méltatták az első világháborúban elesettek hőstettét. 


A falu számára hamarosan a második világháború is véres realitássá vált. 
A férfiakat a frontra vitték, aztán megjöttek a hírek az első halottakról. 
Amennyire tehette, a lakosság igyekezett enyhíteni a katonák megpróbáltatá- 
sain, szenvedésein. Az asszonykör tagjai a harctérről érkező és a községen 
átutazó sebesülteket étellel-itallal látták el. E célra három mázsa tésztát készí- 
tettek, pénzadományokat gyűjtöttek, más alkalommal dunnát-párnát ajándé- 
koztak a honvédségnek. 


Nemcsak a háború miatt fogyatkozott azonban Nagydobrony lakossága. 
1943. május 23-án mintegy háromszáz ember harangzúgástól kísérve indult új 
hazát keresni. Úticéljuk a felvidéki Losonc volt, ahol már 1941-ben tervbe 
vették, hogy református kisgazdákat telepítenek le az „egyházpusztán”. A 
nagydobronyi sok gyermekes, föld nélküli családoknak első osztályú egyházi 
földeket ajánlottak fel, lakhelyül pedig a Losonc környéki tanyákat. Az áttele- 
pülés megszervezésében jelentős szerepe volt Gönczy Pál nagydobronyi lel- 
kipásztornak, a beilleszkedés megkönnyítésében pedig Kövy Árpád és Bö- 
szörményi László losonci református lelkészeknek. A losonci egyháztanács 
1943. június 24-i ülésének jegyzőkönyvében már ez a bejegyzés szerepel: 
„A telepítési akció keresztülvezetése következtében... a gyülekezeti létszám 
eddig kb. 200-zal gyarapodott. Kilátás van azonban arra, hogy újabb telepe- 
sek költöztetésével ez a szám még gyarapodni fog.”78 


A losonci-dobronyi földművesek békés élete nem tartott sokáig. A Felvidé- 
ken a háború után ismét cseh éra következett, s az áttelepültek 1946 októberé- 
ben immár a kitelepítendők listájára kerültek. Ott kellett hagyniuk mindent, 
újra el kellett indulniuk, vagonokba zsúfolva, az ismeretlen felé. 24 családot 
Bakonyjákóra irányítottak, másik 24-et Nyíregyházára, néhányat máshová. A 
nyíregyháziak s a többiek szétszóródtak, beolvadtak környezetükbe, a ba- 
konyjákóiak azonban egy tömbben élve mindmáig megőrizték dobronyi ha- 
gyományaikat, jellegzetességeiket. Mint Szabó György bakonyjákói lelkész 
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beszámolt róla, a falut – mely Pápától kb. 25 kilométerre fekszik – annak ide- 
jén zömmel katolikus vallású svábok lakták, akik a református dobronyiakat 
kezdettől fogva idegeneknek, betolakodóknak tartották. Részben azért, mert 
az onnan ugyancsak kitelepített volksbundista sváb honfitársaik helyét, azok 
házait, földjeit foglalták el, részben a vallási ellentét miatt. A két népség kö- 
zött ma sincs túl nagy barátság. 


A legnagyobb, a legismertebb família a Szanyi család, de fennmaradt a Bá- 
lint, a Baksa, a Hidi, a Szilvási név is. Nyelvjárásukhoz sem lettek hűtlenek, 
bár némi dunántúli beütéssel beszélik. 


Egy évvel a losonci elvándorlás után újabb vérveszteség érte Nagydobrony 
lakosságát. Ezúttal a zsidókon volt a sor. 1944 márciusában szigorú parancs 
jött: valamennyüknek azonnal jelentkezniük kell az állami iskola épületében. 
A falu részvéttel kísérte elhurcolásukat, de a csendőrökkel szemben nem te- 
hettek semmit. Több mint kétszázan távoztak, közülük alig egy-kettő tért 
vissza a haláltáborokból. Akik a háború után hazalátogattak, azok se maradtak 
itt, mert házukat időközben másoknak adták, vagyonukat, földjüket hiába ke- 
resték. 


A református egyház a csehszlovák éra alatt zavartalanul működhetett; az 
első világháborút követően a hívek lélekszáma ismét gyarapodni kezdett. 
1923-ban a gyülekezet anyagi helyzete lehetővé tette, hogy a háború idején 
megsemmisült harang helyett egy ugyanolyat öntessenek Egry Ferenc kisge- 
jőci műhelyében. A harmincas évek elején a toronyba órát szereltek, mely év- 
tizedeken át pontosan mutatta az időt. Az óraszerkezeten talált felirat szerint 
Németországban gyártották, s a kisharanggal összekapcsolva hangjelzést is 
adott. A hetvenes években állt meg először huzamosabb időre, akkor – és még 
néhányszor – azonban Borbély János, a falu ezermestere meg tudta javítani. 
Legutóbb a templom 1989. évi tatarozásakor romlott el, azóta áll. 


1934-ben a községben ifjúsági konferenciát tartottak, mely a Kárpátaljai 
Református Egyház nagy ünnepe volt. 44 szekér hozta el a bátyúi vasútállo- 
másról a vendégeket. 


A két világháború között a vallásos nevelést nemcsak az egyházi iskola és a 
templom szolgálta, hanem a szeretetház is, amelyet a gyülekezet saját kezé- 
vel, saját erejéből épített fel. Az ifjúsági és leányköri összejöveteleket mint- 
egy 130 leány és 160 ifjú látogatta rendszeresen. 


Az őszi-téli időszakban tartott fonóestéken főleg az asszonyok gyűltek 
össze, hogy rövid imádság és bibliaolvasás után énekszó mellett végezzék ha- 
gyományos munkájukat. A gyermekek vallásos ünnepélyeken szavalatokat- 
énekeket adtak elő a termet mindig zsúfolásig megtöltő szülők, nagyszülők, 
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testvérek előtt. Stefán Miklós említett dolgozatában beszámol róla, hogy eze- 
ken a vasárnapi estéken egy-egy idősebb ember diktálásával és vezérletével 
nagyon régi eredetű vallásos énekeket énekelt a gyülekezet az egyes műsor- 
számok között. 


„Ezeknek az éneklőknek különben nagy és fontos szerepük van Nagydob- 
ronyban. Ha lehet így mondani, az éneklők egy különleges rendet alkotnak a 
gyülekezetben. Egy-egy családban apáról fiúra száll át ez az egészen rendkí- 
vüli „egyházi tisztség”. És apáról fiúra száll, jórészt szájhagyomány, megta- 
nulás útján a sok sajátságos vallásos ének szövegének és dallamkincsének 
tudománya is. Az éneklők főként vasárnap a délutáni istentisztelet után bizo- 
nyos sorrendet tartva éneklő összejöveteleket rendeznek a családi házakban, 
és így szabadon gyakorolhatják tudományukat a hívek kisebb-nagyobb 
csoportjának éneklésétől kísérve.” A szerző úgy véli, érdemes volna össze- 
gyűjteni ezeket a „teljesen népi eredetű vallásos énekdallamokat és strófákat”, 
mert „ősi értékeket” sejt bennük: „hátha akadna ebben a hagyományban egy 
pár olyan értékes darab, melyről kétségtelenül megállapíthatnák a szakava- 
tottak a magyar népi énekköltészet keveredéstől mentes ősi, tiszta aranyveretű 
fajsúlyát” 


Feltétlenül említést érdemel, hogy a 20-as években a baptisták száma je- 
lentős mértékben gyarapodott az addig szinte tisztán református lakosság 
körében. Az Amerikából küldött pénzen imaházat is építettek maguknak, 
amelyben az ötvenes években mozit rendeztek be az új hatalom emberei. Egy- 
másfél évtized után a baptista közösség lélekszáma erősen megfogyatkozott, a 
második világháború idején már a 20-at sem érte el. 


Az első világháború az iskola működésére nem volt különösebben zavaró 
hatással. A cseh államigazgatás megszervezése után azonban jelentős változá- 
sok álltak be, noha a tanítás nyelve a magyar maradt 1918-ban Gál János lett 
az állami iskola igazgatója, 1919-ben helyére Kopcsák Jánost nevezte ki a 
csehszlovák tanügyi hatóság, s utóbbi az újabb rendszerváltozásig töltötte be 
ezt a tisztséget Az egyházi iskola élén 1926-ban Kapéry Ferencet Dóka Ká- 
roly váltotta fel. 


1926–1927-ben a zsidó lakosság kérésére cseh tanítási nyelvű elemi iskolát 
nyitottak, mely közös igazgatás alatt állt a magyar iskolával. Az utóbbit is fejlesz- 
tették, a tanítók számát kilencre növelve. Ekkor 346 gyermek járt az iskolába. 


Az 1928–1929-es tanévben a tankötelezettséget a korábbi hat évről nyolcra 
emelték. Ekkor nyílt meg az első 7. osztály, a következő évben pedig a 8. 


1930-ban a tanulók száma elérte a 420-at. Mivel csak tíz pedagógus dolgo- 
zott összesen, az osztályok meglehetősen népesek voltak. 
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11. kép. Az iskola tantestülete és a falu vezetői 1937-ben 


Az 1930–1931-es tanévben orosz (ruszin) tannyelvű osztályt szerveztek 
azon telepesek gyermekei számára, akiket a cseh kormányzat a Zichemann- 
féle nagybirtokra akart telepíteni. Az iskolai év kezdetén az osztályban 20 
gyermek tanult, de mivel a telepesek hamarosan odébbálltak, a gyermekek 
száma négyre apadt. 


Az évtized közepén a tantestület 21 főre bővült. 2 pedagógus a cseh nyelvű 
osztályokat tanította, amelybe főleg zsidó gyermekek jártak, egy az orosz 
osztályt, amelynek 11 tanulója volt de közülük csak hárman voltak orosz 
(ruszin) anyanyelvűek. A tanulók összlétszáma 650–700 között változott. 
Ekkortájt indult a gazdasági iskola, amelyben a lányok kézimunkázást, a fiúk 
fafaragást tanultak. 


1938 novemberének elején a terület visszacsatolásával az iskolarendszer is 
a magyar tanügy normáihoz idomult 1939-től előbb Szabó József, majd Bura 
József helyettes igazgatóként látta el az iskola vezetését, aztán Ortó Józsefet 
nevezték ki igazgatóvá. 


Ebben az időben a református népiskolában a mindenkori 6. osztály tanult. 
(Eleinte csak a fiúk, aztán már a lányok is.) 1940-ben például ez 40 gyermeket 
jelentett. 


A negyvenes évek elejéig a falusi gyermekek nem gondoltak a továbbtanu- 
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12. kép. A Felvég látképe 1943-ban 


lásra. Elvégezték az előírt 6 vagy 8 osztályt – a jobb eszű gyermekeket esetleg 
polgári iskolába adták szüleik a négy elemi osztály után, hogy újabb négy éven át 
némi mezőgazdasági, háztartási stb. ismeretre tegyenek szert, illetve a három 
ismétlő osztályban mélyítsék el tudásukat áprilistól novemberig, heti 2–5 óra 
keretében –, aztán a lányok férjhez mentek, a fiúk pedig apjuk mellett gazdál- 
kodásba kezdtek. Csak az 1938-as visszacsatolás után szánták el magukat né- 
hányan, hogy tanítóképzőbe vagy gimnáziumba iratkozzanak, s pedagógusi 
pályára lépjenek. Az első ilyen diplomás szakember Hidi Ferenc volt, akit 
mindenki csak „Hidi tanítóként” ismert. Utána már többen folytatták tanul- 
mányaikat a Munkácsi Árpád Fejedelem Gimnáziumban és Ungváron, Nyí- 
regyházán, Egerben, Sárospatakon: Hidi János, Hidi András, Balog Ferenc, 
Őr Hidi János, Móricz Gábor, Balog József, Szanyi József stb., a lányok közül 
pedig Balog Erzsébet, Badó Borbála, Balog Ilona, B. Balog Erzsébet, Hidi Er- 
zsébet, Szanyi P. Mária stb. Többségük a háború miatt kénytelen volt abba- 
hagyni az iskolát. 
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5. A második világháborútól napjainkig 


1944 nyarán Nagydobronyban már hallatszott az ágyúdörgés a hegyeken 
túlról, repülőgépek húztak el naponta a falu fölött. (Minderre az idősebb kor- 
osztály jól emlékezik. S a kollektív emlékezetet megbízhatóbbnak tartom, 
mint a szovjet rendszer többnyire manipulált, a valóságot meghamisító írásos 
forrásait, ezért a továbbiakban inkább az előbbire támaszkodom.) Szeptem- 
berben megkezdődtek a bombázások is, a szovjet légierő Csapot támadta. Éjsza- 
kánként megjelentek az égen a Sztálin-gyertyák, hogy megvilágítsák az orosz re- 
pülőknek a bombázásra kiszemelt területet. A lakosságnak vasúti talpfákat 
osztottak ki, abból épített magának közös bunkert 2–3 család a kertben. Légiriadó 
idején félreverték a harangot, s az emberek elhagyták házaikat: vagy az erdőre, a 
rekeszekbe mentek ki, vagy a bunkerekben töltötték az éjszakát. 


Október vége felé a kisbíró kidobolta, hogy napokon belül ideér a front, 
meneküljön, aki tud, mert a hatóságok nem vállalhatnak felelősséget a polgári 
lakosság biztonságáért. Gönczy Pál, a falu lelkésze azonban maradásra szólí- 
tott fel mindenkit. „Mi itt születtünk, itt is fogunk meghalni.” – mondotta az 
embereknek. A magyar katonaság a templom melletti hídnál foglalt el védál- 
lást, a hidat aláaknázták, végül azonban – az emberek úgy tudják: a pap rá- 
beszélésére – harc nélkül visszavonultak, a hidat sem robbantották fel. Az 
oroszok ledobtak néhány bombát a falu határában, ezek azonban sem a lakos- 
ságban, sem a házakban nem tettek kárt. 


Huszonhatodikán éjszaka jelentek meg az első szovjet katonák. Mikor az 
emberek előjöttek a bunkerekből, már azt látták, hogy a Vörös Hadsereg el- 
foglalta a falut. Két német katonát találtak itt a szovjetek, azokat lelőtték. Az 
erdőn, a Kismakkosban is meghalt egy ember. Az ott rejtőzködő nagydobro- 
nyi család egyik férfitagját lőtték agyon a bevonuló orosz katonák. 


Míg Csapnál állt a front, a hadsereg egy hónapon át a községben tartózko- 
dott. Élelmezésének terhei a lakosságra nehezedtek. Amire a katonáknak 
szükségük volt, azt oda kellett adni: disznót, borjút, libát, burgonyát, búzát 
stb. Hivatalos adatok szerint a faluból 1945-ben 1368 mázsa húst, 510 mázsa 
kenyeret, 650 mázsa burgonyát, 1924 mázsa káposztát, 1750 mázsa szénát 
vittek el.79 


Az új rendszer új embereket állított a falu élére. Természetesen a kommu- 
nisták töltöttek be minden pozíciót, ők lettek a hatalom birtokosai. Mivel 
azonban képzettségük és adottságaik nem voltak a község ügyeinek intézésé- 
hez, arra kényszerültek, hogy igénybe vegyék a közösség tekintélyesebb tag- 
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jainak segítségét is. Ezeknek az időknek emlékezetes alakja volt Hidi Sándor, 
a falu komisszárja, akit az idősebbek ma is Picinyó néven emlegetnek. Úgy 
tartja a szájhagyomány, hogy a cseh megszállás idején tagja volt a kommunis- 
ta pártnak, majd az 1938-as visszacsatolás után a magyar hadseregbe jelentke- 
zett, s ott felelős tisztséget töltött be. Ezek után a szovjet rendszerben hamis 
papírokkal sikerült ismét magas beosztásba kerülnie, de egy-két év elteltével 
forró lett talpa alatt a talaj, s emiatt öngyilkosságba menekült. 


1943. november 18-án kihirdették a parancsot minden 18 és 50 év közötti 
férfi köteles azonnal jelentkezni háromnapi munkára a háború okozta károk 
helyreállítása végett. Csak az kapott felmentést aki kommunista volt, vagy 
aki az új hatalom szemében megbízhatónak számított. Közel négyszázan in- 
dultak el aznap fegyveres katonák kíséretében Szolyvára, a hírhedt haláltábor- 
ba, onnan pedig – már akik túlélték a járványos betegségeket az éhezést, a hi- 
deget – tovább Ukrajna és Oroszország belseje felé. A „háromnapi munkából” 
a legtöbb ember csak évek múltán került haza megrokkanva, megnyomorod- 
va, közel százan pedig sohasem látták többé családjukat. Vagyis többen pusz- 
tultak el lágerekben, mint a két világháború alatt a frontokon. (A második vi- 
lágháborúban 58-an haltak hősi halált.) Erről a tragédiáról jó negyven éven át 
beszélni sem volt szabad. 


Akik itthon maradtak, hihetetlenül nehéz körülmények között küszködtek a 
megélhetésért. Vitték őket helyreállítani a záhonyi Tisza-hidat, az ungvári re- 
pülőteret, lótetemeket temetni a csapi vasúti gócpontnál, később fát fuvarozni 
a hegyekbe. 1945 tavaszán a mezei munkákat, szántást-vetést jobbára idős 
emberek, asszonyok és gyermekek végezték. A terméssel azonban nem ren- 
delkezhettek, mert megkezdődött a kötelező beszolgáltatás. A falu vezetői 
megszabták, melyik családnak mennyi búzát, húst, tejet zsírt, tojást kell be- 
adni, és aki nem teljesítette, azt börtönnel fenyegették, bezárták a községháza 
pincéjébe. A vörös karszalagosok, az „önkéntes rendfenntartók” a kötelező 
beszolgáltatáson felül is bármikor elvihették a gazdáktól, ami nekik megtet- 
szett. Ráadásul megalakult a „rontó brigád”, amely lebontotta az ólak, csűrök 
egy részét, az emberektől elvették a szarvasmarhát, csak egy tehenük marad- 
hatott a családoknak. 


Közben pedig még az államkölcsönt is fizetni kellett minden évben. A taní- 
tóságot arra kényszerítették, hogy házról házra járva agitáljanak: mindenki 
sürgősen fizesse ki a megállapított összeget. Az nem számított, hogy nincs 
miből, hogy az utolsó tehenet is el kell adni a családtól, hogy a gyereknek nem 
telik csizmára. 


Az igazság kedvéért jegyezzük meg, hogy a fenyegetést és zsarolást nem 
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mindenkivel szemben vették egyformán komolyan. Elsősorban a korábbi 
nagygazdákat, a módosabb réteget sanyargatták, akiknek még a kezükben volt 
a föld. A szegényebbeknek többnyire békét hagytak. 


1946–1947-ben a 17–18 éves legények kerültek bajba. A községházára hí- 
vatták őket, ott egy papírt akartak aláíratni velük arról, hogy önként mennek a 
Donyec-medence szénbányáiba dolgozni. Katonának mint meghízhatatlano- 
kat nem sorozták be őket, de az új rendszer azt sem nézhette jó szemmel, hogy 
otthon maradnak. A többség nem írta alá a papírt, aki pedig elment, az is csak- 
hamar hazaszökött, és beszámolt róla, milyen embertelen körülmények közé 
került, micsoda bánásmódban volt része. Később már erővel is elvitték volna 
a fiúkat „Donbászra” vagy a szökevényeket a börtönbe, ha nem bújnak el a 
milicisták elől. (Néhányukat el is ítélték emiatt három évre.) Ezt az időszakot 
emlegetik az 1926–1929-es születésűek „a bujkálás” éveiként. Mindig ké- 
szenlétben voltak, hogy ha ugat a kutya, ha jönnek értük, ki tudjanak ugrani a 
hátsó ablakon. Nem aludtak vetett ágyban, hanem inkább kisebb csoportok- 
ban az ólpadon vagy kint az erdőn. Két-három évig még a mezőn is csak úgy 
mertek dolgozni, hogy közben állandóan figyelték a határt, nincs-e valami 
gyanús mozgás. Napközben a faluban nem mutatkoztak, csak este, akkor is 
késekkel-fokosokkal felfegyverkezve mentek a lányokhoz. 1949-ben aztán 
ritkultak a házkutatások, a rajtaütések, megszűnt az üldöztetés, ezek a fiúk is 
beilleszkedhettek a falu normális életébe. 


A lakosság és a község vezetői közötti ellentét időközben a kolhozosítás 
miatt éleződött ki. Ungváron kiadták az ukázt, hogy mielőbb meg kell szer- 
vezni a közös gazdaságot. A kommunisták és a kevés földdel rendelkezők 
nem ellenkeztek, a módosabb és tekintélyesebb gazdák azonban hallani sem 
akartak róla. Elkezdődött tehát a puhításuk. Este vagy éjjel agitátorokat küld- 
tek a nyakukra, akik már maguk is féltek, mert előfordult, hogy vasvillával, 
fejszével várta őket az állandó zaklatásnak kitett gazda. Aztán fel-felhívták a 
községházára az ellenszegülőket Fenyegették, ijesztgették, pincébe zárták 
őket. Ezzel a gyengébbeket sikerült megtörni. Belátták, hogy az ellenkezéssel 
csak bajt hoznak magukra és családjukra, sokáig úgysem tudják elviselni ezt a 
nyomást. S hogy a makacskodók lássák, mi várhat rájuk, 1948-ban úgyneve- 
zett kulákpereket konstruáltak. Öt gazdát törvénytelenül bíróság elé állítottak, 
és koholt vádak alapján 5–10 éves börtönbüntetésre ítélték őket. De nemcsak 
a kolhozosítás ellenzőit vitték el, bárki erre a sorsra juthatott, akire a hatalom 
emberei ráfogták, hogy a rendszer ellensége. 


A nagydobronyiak emlékeztek még 1944 őszére, a férfiak tömeges elhur- 
colására is, nem merték hát tovább feszíteni a húrt. 1948 tavaszán megalakult 
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az első kolhoz. Elnöke Porohnavec Miklós, párttitkára Molnár Ferenc lett. 
Tagjainak száma 51, területe 420 hektár volt. Ekkor azonban az emberek 
többsége még saját földjén gazdálkodott Ősszel elvetették a kenyérnekvalót, 
s tavasszal ígéreteket kaptak, hogy le is arathatják. Nyárra azonban megválto- 
zott a helyzet. Ungváron úgy döntöttek, hogy most már minden föld a kolho- 
zé, a termés is a kolhozt illeti tehát. Akik aratni próbáltak, azokat katonaság 
vette körül, összegyűjtötték őket a Kistemető utcában. A hírre a nép gyülekez- 
ni kezdett, s a járási pártbizottság emberét meg a milicistákat kis híján meglin- 
cselték. Innen a tömeg a központba vonult, ahol már a járási vezetőség és a 
katonaság fegyverei fogadták. A túlerő láttán a lakosság meghátrált, csak a 
klub ablakát törték be, ahol a megbeszélések folytak a falu vezetőivel.80 Négy 
embert emiatt is elítéltek, a gazdáktól pedig elvették a földet, a szekeret az 
igavonó állatot, és az egész határt kollektivizálták. 


Ennek a lázadásnak később nagy visszhangja lett a nyugati újságokban. 
Balla Gyulának, a budapesti Magyarságkutató Intézet munkatársának a jóvol- 
tából mára már Kárpátaljára is eljutottak azok a sajtóközlemények, amelyek 
kiszínezve és felnagyítva az eseményeket, drámai keretbe foglalva adták elő 
Nagydobrony pusztulásának rémtörténetét. A dobronyi legenda eredete való- 
színűleg Sulyok Dezső A magyar tragédia című könyvére vezethető vissza, 
amely 1954-ben jelent meg. Ebben olvasható bizonyos T. J.-nek az elbeszélé- 
se, aki akkor Belgiumban élt, és állítólag 1946 nyarán Nyíregyházán beszél- 
getett néhány nagydobronyi menekülttel. Ők számoltak be arról, hogy a dob- 
ronyiak megtagadták a termés beszolgáltatását, ezért a szovjet katonaság 
porrá bombázta a falut. Az ott élő több mint ötezer emberből mindössze ki- 
lencnek sikerült elmenekülnie. Nagydobrony megsemmisülésének legendáját 
1987-ben a Chicago és Környéke című lapban kissé módosított változatban 
Kocsis István is előadta, aki azt állította magáról, hogy ő nagydobronyi, és 
szemtanúja volt a bombázásnak. Szavai szerint apja a kommunisták közé tar- 
tozott, és kitette a vörös zászlót amikor 1944 őszén bevonultak a szovjet csa- 
patok. Azonnal megtették „polgármesternek”. Ő akkor 16 éves volt. Egy év- 
vel később elrendelték, hogy minden gabonát be kell szolgáltatni. Mivel a nép 
megtagadta a parancs teljesítését a katonaság lebombázta, a földdel tette egyen- 
lővé a falut. Neki szerencséje volt mert csodával határos módon életben maradt s 
később Szibérián át Japánba szökött. Néhány más változatban is él a történet, és 
fel-felbukkan a nyugati magyarság lapjaiban az utóbbi évtizedekben. Balla 
Gyula és Skultéty Csaba többször cáfolta ezt a legendát, dokumentumokkal 
alátámasztott közléseiket azonban a közönség fenntartásokkal fogadta. (Lásd 
Balla Gyula tanulmányát a Magyarságkutatás 1988. évi számában.) 
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1949-ben tehát két újabb kolhoz jött létre: a Dzerzsinszkij (elnöke Szanyi 
András) és a Komszomol (elnöke Géci Ferenc), amelyek 1950-ben egyesültek 
a harmadikkal Győzelem Kolhoz néven. Az emberek lassan beletörődtek, 
hogy nem tehetnek mást: a kolhozban kell dolgozniuk, hiszen föld nélkül, jó- 
szág nélkül mi mást is tehetnének? Ahhoz is hozzá kellett szokniuk, hogy a 
kolhozban nem a lelkiismeretes munkának van becsülete, hanem a látszat- 
munkának. Megjelentek a „szocialista vállalások”, aztán a „termelési élenjá- 
rók”, akik kitüntetéseket kaptak, akiket gyűlésekre küldtek, mert tudták, mit 
kell mondani, vagy hajlandók voltak felolvasni a kezükbe adott szöveget. Így 
emelkedett a termelés színvonala – papíron! – rohamosan, így hódítottak meg 
a földművesek és az állattenyésztők újabbnál újabb „célhatárokat”, miközben 
nemcsak a jószág éhezett, hanem az embereket sem tudta tisztességesen ellát- 
ni élelemmel a kolhoz. A közösben végzett munkából nem lehetett megélni. A 
díjazás olyan alacsony volt, hogy a kolhoztagok egész évi keresetükből egy 
hónapig sem tudták volna fenntartani családjukat. 


A helyzet a hatvanas években kezdett megváltozni, amikor a gépkezelők és 
az állattenyésztők már kiemelt díjazásban részesültek. A községben ugyan 
már a negyvenes évek végén megalakult a gép- és traktorállomás, a gépek 
azonban csak másfél-két évtized elteltével vették át igazán a földművesektől a 
munka oroszlánrészét. 1967-ben a kolhoznak még mindössze 18 traktora, 3 
gabonakombájnja és 15 tehergépkocsija volt. 1965-ben a gazdaság kezdett ál- 
lattenyésztésre szakosodni, s két év múlva mintegy 1400 szarvasmarhát (534 
tehenet), közel 800 sertést, 172 lovat és 1600 juhot tartott. Ha ezeket a számo- 
kat összevetjük az 1938-as adatokkal, azt látjuk, hogy a szarvasmarha-állo- 
mány a harminc évvel korábbi szintet alig érte el, miközben a lakosság lélek- 
száma közel hatszázzal emelkedett, s ráadásul a kolhozban megtermelt javak 
túlnyomó részét elvitte az állami beadás, a tervteljesítés. 


1976-ban a járási vezetés a nagydobronyi Győzelem Kolhozt egyesítette a 
kisdobronyi Bolsevik Kolhozzal. A mamutgazdaságnak így már 7263 tagja és 
7031 hektár földje lett Az állattenyésztés és gabonatermesztés mellett 
zöldségtermesztésre szakosodott. Erre a célra 500 hektár földet jelöltek ki. 
Hamarosan konzervgyár is épült, a termelésnek ez a nagyfokú koncentrációja 
mégsem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Gépek hiányában a tagság 
nem volt képes megbirkózni a növényvédelemmel, a betakarítással és az 
értékesítéssel, így az ágazat hatékonysága alacsony maradt. A hetvenes évek 
második felére a szarvasmarha-állomány elérte a 3500-at (a teheneké az 1400- 
at), a traktorok száma az 56-ot, a kombájnoké a 13-at, a teherautóké a 40-et. 
A termelés a nyolcvanas évek második felében jutott el a csúcspontjára. Az 
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13. kép. Kordokumentum 1949-ből 


1987–1988-as évek átlagában a tiszta jövedelem megközelítette az 1,3 millió 
rubelt, a tagok évi átlagkeresete pedig az 1800 rubelt (amely 600 rubeles nö- 
vekedést mutatott a tíz évvel korábbi szinthez képest). E sikerek ellenére az 
évtized legvégén a kisdobronyiak és a telekiek úgy határoztak, hogy mivel a 
járás már nem erőlteti tovább a Nagydobronnyal kötött „kényszerházasságot”, 
önálló gazdálkodásba kezdenek – vagyis kiváltak a Győzelem Kolhozból. 


Saját gazdasági rendeltetésű objektumain kívül a kolhoz – elnöke Balog 
Kálmán – a falunak többek között kórházat, iskolát, óvodát, utakat épített, 
hozzákezdett a kultúrház falainak felhúzásához, a gáz- és vízvezeték-hálózat 
lefektetéséhez. 


Ám menjünk vissza az időben vagy negyven évet, és vizsgáljuk meg, 
milyen volt a helyzet a háború után egyéb vonatkozásban. A rendszerváltást 
túlélt intézmények közül kétségkívül az egyház működött a legnehezebb kö- 
rülmények között. Az új ideológia könyörtelen harcot hirdetett a „vallási 
csökevények” ellen. Megtűrte ugyan a gyülekezetet, de működését minden te- 
kintetben korlátozni igyekezett. Egy ideig még harangozni sem volt szabad. 
Gönczy Pál lelkipásztor ellen koncepciós pert indítottak, csaknem egy évtize- 
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det töltött börtönben, illetve büntetőtáborban. Jól jellemzi azoknak az időknek 
a hangulatát, ezen belül a hatalom és az egyház kapcsolatát egy 1949 tavaszán 
kelt levél, melyben a Győzelem Kolhoz elnöke a vezetőség nevében utasítja a 
papot (lelkész elvtársnak szólítva!), hogy március 29-én korábban, azaz reggel 
öt órakor harangoztasson, és hirdesse ki a párt parancsát, miszerint április el- 
sejéig el kell végezni a tavaszi vetést.81 Vajon milyen tekintélye lehetett annak 
a vezetőségnek, amely a pap révén üzenget a kolhoz tagságának, hogy figyel- 
meztesse legelemibb kötelességére?! S a rövidke levél végén egy alig burkolt 
fenyegetés áll: aki nem teljesíti a párt és „a szovjet miniszter” parancsát, az 
számíthat a felelősségrevonásra. 


Az egyháznak, ha élni akart, meg kellett alkudnia, bizonyos mértékben ki 
is kellett szolgálnia az új hatalmat 1954 januárjában például a főesperes 
levélben szólította fel a nagydobronyi lelkipásztort, hogy a vasárnapi isten- 
tisztelet alkalmával el ne felejtsen megemlékezni „hazánk történetének nagy 
jelentőségű jubileumáról”, Ukrajna és Oroszország egyesülésének 300. évfor- 
dulójáról. 


Továbbá az egyház helyzetét a külső nyomás mellett belviszály is nehezí- 
tette. Nem szívesen teszem, de ki kell mondanom, hogy Nagydobrony népe a 
korábbiakban és a későbbiekben egyaránt – emberemlékezet óta – mindig haj- 
lamos volt a viszálykodásra, pártoskodásra. A gyülekezeten belüli ellentétek 
azonban sosem törtek ki olyan heves formában, mint az ötvenes évek köze- 
pén. Ekkor Csík József volt a község lelkipásztora, s amikor a régi pap, 
Gönczy Pál hazatért a fogságból, a falu két pártra szakadt. Az egyik az egyik, 
a másik a másik pap mellett kardoskodott. Hogy melyikük maradjon, a kér- 
dést titkos szavazással próbálták eldönteni. Hiába, mert mindkét párt választá- 
si csalással vádolta meg a másikat, az ellentétek csak tovább fokozódtak. 
Odáig fajult a dolog, hogy az emberek már-már kaszát-kapát emeltek egymás- 
ra. Testvérek, szomszédok, barátok veszekedtek naphosszat, s váltak halálos 
ellenségekké a papvita miatt. Igen sokan évek hosszú során át nem álltak szó- 
ba egymással, sőt még ma is számon tartják, ki volt annak idején Csík-párti 
vagy Gönczy-párti. Végül mindkét papnak el kellett mennie, hogy a békesség 
úgy-ahogy helyreálljon. 


Harminc év elteltével ismét hasonló helyzet állt elő, bár az indulatok ekkor 
nem csaptak olyan magasra. Főleg az asszonyok egy csoportja vitázott heve- 
sen arról, kell-e új pap vagy maradjon a régi. A presbiterek körében sem volt 
egyetértés, akadtak, akik a szűkebb vezetés leváltását követelték. Az 1987. 
évi templomtatarozás után nem sokára meg is tartották a választásokat, és új 
presbitérium alakult. 
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14. kép. A Csongor gyepes az 50-es évek végén 


Az iskola és az egyház kapcsolata a szovjet rendszer idején teljesen meg- 
szakadt. A gyermekeknek kötelező volt belépni az úttörőszervezetbe (de ezt 
megelőzően már mint októbristáknak is viselniük kellett a vörös csillagot), az- 
tán a Komszomolba. A kommunista párt irányítása alatt álló, annak ideológiá- 
ját követő ifjúsági szervezetek tagjainak nem volt szabad templomba járni. 


A front átvonulása idején 1944 őszén természetesen szünetelt a tanítás, az 
iskolában a Vörös Hadsereg kórházat rendezett be. 1945 januárjában még a 
régi tantervek szerint, a régi tantestülettel folytatódott az oktatás, 1946 január- 
jától viszont már az új követelményeknek megfelelően szervezték meg – ak- 
kori szóhasználattal – a magyar tannyelvű, 7 osztályos, nem teljes középisko- 
lát. Ez lett a vidék első magyar tanítási nyelvű iskolája. Az épületek ekkor 
még magukon viselték a háború nyomait. Az autók és a harckocsik az iskola 
környékét feldúlták, a kerítéseket, a fák egy részét kidöntötték. Alapos felújí- 
tásra, környezetrendezésre volt szükség. A nagyjavításra 1946 nyarán került 
sor. 1953-ban a hétosztályos iskolát tizenegyosztályos középiskolává szer- 
vezték át, ez lett az első falusi magyar középiskola Kárpátalján. Ugyanebben 
az évben a magyar osztályok mellett már párhuzamos orosz tannyelvű első 
osztályt is indítottak. 
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A középfokú oktatás megszervezése nagyrészt Csengeri Dezső, akkori is- 
kolaigazgató érdeme. Az első érettségi vizsgát tett osztályt 1956-ban bocsá- 
tották ki. A nagydobronyiak mellett kisdobronyiak, telekiek, csongoriak, 
szürtiek, eszenyiek is tanultak itt az első időkben, az egész ungvári járásból 
ide jártak a továbbtanuló magyar gyerekek. Az iskolának internátusa (kollégi- 
uma) volt, a más faluba való tanulók egy része pedig házaknál lakott albérlet- 
ben. Az internátus 1961-ben szűnt meg, amikor ideiglenesen ide költöztették 
át a kórházat. 


A hatvanas-hetvenes években az iskolát négy épületben helyezték el: a 
„nagy iskolában”, amely a magyar és a cseh érában is állami iskolának adott 
otthont, a „kis iskolában” vagy „Dóka-iskolában”, ahol korábban az egyházi 
iskola működött, a „kórházudvaron”, amely eredetileg papiak volt, a háború 
után kórház lett, és az „intriben”, az egykori csendőrparancsnokság, a későbbi 
internátus épületében. 1976–77-ben a kolhoz új iskolát építtetett a falunak. A 
típusterv szerint 900 férőhelyesre készült, de a tanulók létszáma ekkorra már 
az ezret is elérte, a pedagógusoké pedig 70–80-ra rúgott. Szűkösen fértek csak 
el a modern, lapos tetős épületben, de nem ez okozta a legnagyobb bajt, ha- 
nem az, hogy az átadás után sorra előjöttek a tervezők és építők mulasztásai- 
nak következményei. A fűtés folyton akadozott, téli hidegben nagykabátban 
folyt az oktatás, sőt volt úgy, hogy emiatt fel kellett függeszteni a tanítást rö- 
videbb-hosszabb időre. A tető beázott, a vécét nem lehetett használni, az abla- 
kok szeleltek, a pincében állt a víz... A vízvezeték- és a fűtőrendszert több- 
ször át kellett alakítani, s jó tíz évvel az épület átadása után az illetékesek úgy 
döntöttek, hogy hagyományos tetőt kell ráhúzni, csak így lehet megszüntetni 
a beázást. 


Amikor az új iskola elkészült, a régiben iskolaközi tankombinát nyílt. Itt 
nemcsak a helyi gyermekek számára tartottak munkaórákat, hanem a kör- 
nyékbeli magyar iskolák tanulói is itt részesültek „termelési oktatásban”. 
Földművelést, állattenyésztést, szabást-varrást tanultak, megismerkedtek a 
traktor és a gépkocsi szerkezetével, vezetésével. Az oktatásnak ez a formája 
azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért a tankombinát 
1991-ben megszűnt. 


Az iskolában folyó nevelőmunka jellege is megváltozott a kilencvenes 
évek elején. Mihelyt megszűnt az ideológiai kényszer, s a templomban meg- 
indult a hitoktatás, az úttörő- és a komszomolszervezet magától feloszlott. 
1991-ben már orosz első osztályt sem nyitottak, mert a szülők belátták, hogy a 
magyar gyermekek anyanyelvükön tudják legjobban elsajátítani a tananyagot, 
és senkiből sem lett miniszter, aki korábban orosz osztályt végzett. 
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15. kép. A nagydobronyi Gyöngyösbokréta a 30-as évek közepén 


Most 958 tanulója és 75 pedagógusa van a Nagydobronyi Középiskolának. 
Évente 90–110 gyermeket íratnak be az első osztályokba. 


Az iskola igazgatói 1945 után: 1949-ig Ortó József, 1950-ig Sponták János, 
1951-ig Galina Lavuskina, 1963-ig Csengeri Dezső, 1978-ig Papp Ilona, 
1981-ig Bakos Ilona, 1985-ig Ember Balázs, 1990-ig Nagy Sándor, azóta 
Orosz Ildikó. 


A háború után az állami óvoda az ötvenes évek elején újította fel működé- 
sét. Később bölcsőde is alakult, de nemrég bezárták, illetve nagyobb gyer- 
mekek számára alakították át. Így most a két óvodában összesen 183 gyer- 
meket tudnak elhelyezni. (Vezetőjük Anna Szkubenics, illetve Szanyi-Szabó 
Mária.) A meliorációs építővállalat még egy óvoda létesítését vette tervbe. 


Művelődési életről tulajdonképpen a harmincas évektől kezdve beszélhe- 
tünk. A cseh megszállás idején már olvasókör és ifjúsági kör működött, ame- 
lyek színdarabokat tanultak be és adtak elő, énekkarok és zenekarok léptek fel 
egy-egy ünnepélyen. Nagydobronyban is megalakult a Gyöngyösbokréta, 
amely a helyi lakodalmi népszokásokat vitte színpadra. 1938 és 1944 között 
még inkább fellendült a színjátszó mozgalom, s a háború után ezt a hagyo- 
mányt folytatva pezsdült meg újra a falu művelődési élete. A mozgalom veze- 
tői közül elsősorban Nyitray Bélának, Hidi Ferencnek és Köröskényi János- 
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nak a nevét kell megemlítenem, de tevékeny részese volt Pataki Dezső, Csen- 
geri Rózsa, Kiss Tibor és felesége, Kösröskényi Jánosné, Nagy Béla, Med- 
vigy (Balog) Ilona, Benedek József, Szilvási Sándor, Molnár T. János, Szanyi 
M. Ferenc, Hete Béla, Badó Erzsébet és sok más fiatal is. A színdarabokat – 
népszínműveket – elsősorban Nyitray Béla tanította be. A falusi közönség íz- 
léséhez igazodó darabok voltak ezek, amelyekkel a szereplők bejárták az 
egész környéket: Bátyút, Bakost, Szernyét, Dercent, Salamont, a két Gejőcöt, 
Palágykomorócot... Télen szánon, nyáron szekéren, vonaton vagy épp gyalog 
tették meg az utat Vitte-hajtotta őket a lelkesedés. Hidi Ferenc és Köröskényi 
János Heves és Havas címmel szatirikus párbeszédeket írt, illetve adott elő, 
jellegzetes figurájukat ma is emlegeti az idősebb és a középnemzedék. Ének- 
kar, tánccsoport mindig volt az ötvenes-hatvanas években. 


A televízió térhódítása és a pedagógusok visszahúzódása azonban az ama- 
tőr színjátszás elhalásához, a kultúrmunka elszürküléséhez vezetett. A hatva- 
nas évek második felében már ritkulni kezdtek az előadások a művelődési 
házban, a korábbi lobogást csak alkalomszerűen követte egy-egy fellángolás. 
Elsősorban Badó Erzsébet köré tömörültek ekkor a fiatalok, aki több színmű- 
vet írt a műkedvelők számára, és színrevitelükben maga is tevékenyen részt 
vett. Első darabját, melynek címe Az árva otthonra talál, a hatvanas évek ele- 
jén mutatták be, majd az évtized közepén követte ezt a Ki hordja a kalapot? 
az ungvári egyetem magyar szakos diákjainak előadásában. Rövidesen elké- 
szült a Májusi fény című egyfelvonásos is, melyet azóta többször felújítottak 
Nagydobronyban. A szerző legismertebb darabja alighanem A kosár, mert ezt 
a nyolcvanas évek elején közölte a Kárpáti Igaz Szó, így több kárpátaljai ama- 
tőr színjátszó csoport műsorára tűzhette. A Felnőnek a fiatalok című háromré- 
szes mű közel tíz éve vár bemutatásra. Badó Erzsébet nevéhez fűződik még a 
nagydobronyi népszokások – a Fonó, a Lakodalom stb. – színpadra vitele. 


Nem sokkal az 1944–45-ös rendszerváltás után a baptista imaházban mozit 
rendeztek be. Két-három évtizeden keresztül nagy népszerűségnek örvendett. 
A nyolcvanas években már megcsappant látogatóinak száma, mert megjelent 
a konkurencia: a videó. A nyugati fantasztikus és akciófilmek teljesen háttér- 
be szorították a moziban vetített szovjet alkotásokat. 


A községi könyvtárban jelenleg közel 16 ezer kötet található. A korábbi 
évek „internacionalista” kultúrpolitikájának tudható be, hogy ennek legfeljebb 
egyharmadát teszi ki a magyar nyelvű irodalom. Amióta a helyi könyvesboltba 
nem érkezik magyarországi áru, a könyvtár látogatottsága ismét megnőtt. 


„Miközben e sorok íródnak, már rakják is az új, 500 férőhelyes klub, job- 
ban mondva kultúrház alapjait” – számolt be a falu életéről 1967-ben a Nagy- 
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dobrony emberközelből című könyv egyik szerzője. Azóta közel negyedszá- 
zad telt el, de a kultúrpalota még mindig épül. Jelenleg már a falaknál tarta- 
nak... A régi művelődési ház pedig düledezik. 


A központban három emlékmű áll. Az első világháborús katonaszobor 
1941-ben került a templomkertbe, de ott nem sok nyugalmat talált. Kijelölt 
őrhelyén összesen még egy évtizedet sem töltött az avatóünnepség óta eltelt 
ötven esztendő alatt. Az új hatalom kiszolgálóinak 1944 őszén szemet szúrt a 
szuronyos-rohamsisakos magyar katona. Ledöntötték. Hogy kik és mikor – a 
rettegés légkörében nem nagyon mertek kérdezősködni a falubeliek. Örültek, 
hogy a temetőben legalább felállíthatták az összetört-megcsúfolt kőkatonát, a 
templomkertben pedig megmaradhatott a talapzat az elesettek névsorával. Év- 
tizedeken át bántotta őket a szobor hiánya, többször indítványozták a vissza- 
helyezését. Ennek csak 1989-ben érkezett el az ideje. Amikor karácsony előtt 
néhány nappal a KMKSZ tagjai felállították a szobrot eredeti talapzatára, a 
bámészkodók csak tisztes távolból merték szemlélni az eseményeket, míg a 
tanácselnök személyes jelenlétével nem legalizálta az akciót... 


A második emlékmű a falu központi helyén áll. Az obeliszk tetején ötágú 
csillag, alul egy dátum: 1944. október 26. Állami pénzen épült. Felállításának 
évét senki sem jegyezte fel... 


A harmadik – a templomkert félreeső sarkában – az 1944 novemberében 
elhurcolt férfiaknak és a második világháború áldozatainak állít emléket. A 
KMKSZ kezdeményezésére, közadakozásból létesült. 1991. november 3-án 
több száz nagydobronyi vett részt az avatóünnepségen, melyen Forgon Pál re- 
formátus püspök és Balog János lelkész tartott gyászistentiszteletet, Orosz Il- 
dikó mondott ünnepi beszédet, Pinte Ferenc emlékeztett a lágerben töltött 
évekre, Badó Erzsébet saját versét szavalta el, felcsendült a Szózat és a ma- 
gyar Himnusz... 


A művelődésről szólva még két nevet nem hagyhatok említés nélkül: a 
Csengeri Dezsőét és a Hidi Endréét. Csengeri Dezső ugyan nem volt nagy- 
dobronyi születésű, de itt élte le élete javát, 1951-től 1963-ig iskolaigazgató- 
ként, később – 1982-ben bekövetkezett haláláig – tanárként. Több tan- 
könyvet, színdarabot írt, s három önálló kötete jelent meg. Jó pár novellájában 
Nagydobronyban szerzett élményeit dolgozta fel, a nagydobronyi embert ele- 
venítette meg. Hidi Endre keramikusként írta be nevét a kárpátaljai magyar 
kultúra könyvébe. Népi ihletésű vázái, tálai, figurális kompozíciói területszer- 
te ismertté tették alkotójukat, számos kiállításon kivívták a szakmabeliek elis- 
merését. 


A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nagydobronyi szervezete 1989 
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16. kép. Az 1944 őszén elhurcolt férfiak és a második világháborúban 


elpusztultak emlékművének avatóünnepsége 


őszén alakult meg. Elnökévé Orosz Ildikót választották, s tagja lett még az 
elnökségnek Balog János és Hidi László. Pénztáros: Molnár Jolán. 1992-től 
Hidi László az elnök. Tagjainak száma meghaladja az ötszázat. Jelentős 
szerepe volt az első világháborús emlékmű visszaállításában és az 1944 őszén 
elhurcoltak emlékművének felállításában. Minden évben megszervezi a ma- 
gyar nemzeti ünnepek méltatását, magyarországi előadóművészeket hív meg 
vendégszereplésre, magyar nyelvű helységnévtáblát helyezett el a faluba 
vezető utak mentén. Legutóbb az utcanevek felülvizsgálatát, a régi nevek 
visszaadását kezdeményezte a községi tanácsnál. 


Nagydobrony 38 utcájának 1250 lakóházában 1991. január elsején 5745 
ember élt. Rajtuk kívül még 171 olyan lakosa volt a falunak, aki ideiglenesen 
nem tartózkodott a községben: a hadseregben teljesített katonai szolgálatot, 
főiskolán tanult, idénymunkára utazott stb. A népesség túlnyomó része ma- 
gyar. Cigányok körülbelül 320-an laknak itt, oroszok, ukránok, ruszinok 
együttvéve több mint 250-en. A szláv lakosság száma állandóan növekszik, 
mert a betelepülés erősödő tendenciát mutat. Ez a folyamat a háború után in- 
dult el, és főleg akkor kapott lábra, amikor a negyvenes évek vége felé gép- és 
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17. kép. A Felvég a toronyból nézve. 1991. 


traktorállomást alakítottak, majd 1960-ban létrejött a meliorációs építőválla- 
lat. Szakemberekre volt ugyanis szükség, és ezeket a szakembereket legin- 
kább a szláv lakosságú járásokból, vidékekről hozták. A vállalat vezető appa- 
rátusába azóta is csak elvétve kerül be egy-egy helyi magyar ember. (Jelenlegi 
igazgatója Ivan Resko.) A betelepülők számára vállalati pénzen munkás- 
szállót és lakásokat építettek, a friss diplomások így szívesen jönnek ide dol- 
gozni az ország különböző vidékeiről. Bár a természetes népszaporulat sem 
lebecsülendő, a falu népessége inkább a betelepülők révén gyarapszik. 


A meliorációs építővállalat közel kétszáz embert foglalkoztat. Munkalehe- 
tőséget nyújt még a helybelieknek a Munkácsi Teherforgalmi Vállalat nagy- 
dobronyi gépkocsitelepe, ahol több mint félszázan dolgoznak. (Vezetője Sán- 
dor József.) Az erdészet az Ungvári Erdőkombinátnak van alárendelve, ez 38 
embernek ad munkát. Az erdőhivatalban sem helybeliek töltik be a vezető 
tisztségeket. (Főnöke Volodimir Vojtovics.) 


Az utóbbi időben a munkaerőpiacon a hiány és a fölösleg jelei egyszerre 
tapasztalhatók. Sokan még ma is ingáznak, naponta bejárnak a csapi vasúthoz 
vagy az ungvári építkezésekre, gyárakba dolgozni, ugyanakkor a kolhozban 
ősszel nincs kinek betakarítani a termést, a hegyvidékről szerződtetnek ven- 
dégmunkásokat. A kolhoztól és a földtől való elidegenedés különösen azután 
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18. kép. A templom és környéke. 1991. 


nyilvánult meg erőteljesen, hogy 1989 tavaszán megnyitották a kishatár- 
forgalmat. Szinte az egész falu belevette magát a „kereskedésbe”. Hetente 
akár többször is átjártak Magyarországra, s az onnan hozott (csempészett) áru 
eladásából busás haszonra tettek szert Az így szerzett pénzen sokan vásá- 
roltak gépkocsit vagy házat 1990-ben megszűnt a kishatárforgalom, ez 
valamelyest ismét a föld, a háztáji gazdálkodás felé fordította az emberek 
figyelmét. Egyre többen vásároltak maguknak kistraktort, s 1991-ben több 
tucatnyi vállalkozó bérelt földet a kolhoztól. Ekkor még csak egy-két hektárt 
adtak, az év vége felé azonban már a közös gazdaság földjeinek felosztása is 
szóba került. Igaz, 1991 novemberének végén ismét megindult a kishatárfor- 
galom... 


Az ellátás, a szolgáltatások terén a kilencvenes évek elejére kritikus helyzet 
alakult ki. A jegyrendszer és a kuponok (fogyasztói kártyák) bevezetése elle- 
nére az általános áruhiány körülményei közepette a falusi fogyasztási szövet- 
kezet (elnöke Hidi József) munkája megbénult Hiába van a falunak tucatnyi 


üzlete, nagyáruháza, étterme stb., az emberek a legelemibb fogyasztási cikkekhez 
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19. kép. A falu központja a Csongor gyepesről nézve. 1991. 


(ruházat, lábbeli, gyufa, szappan) és élelmiszerekhez (cukor, liszt, rizs) is 
csak elvétve juthatnak hozzá. Nem különb az áruellátás a gyógyszertárban 
sem. 


A faluban összesen hat orvos dolgozik. A rendelő még a háború után nyílt 
meg, a körzeti kórház 1959-ben épült. Mostanra 40 ágyasra bővítették, de mű- 
ködése nem mondható zavartalannak. Állandóan gondok voltak a fűtéssel, a 
vízellátással, a csatornahálózattal, ezért 1991 tavaszán nagyjavításba kezdtek. 
Átmenetileg a betegeket is elbocsátották, néhány hónapig otthoni körülmé- 
nyek között látták el őket. (A kórház főorvosa Volodimir Pekar.) 


Szolgáltatóháza a hatvanas évek óta van a községnek. Most két fodrászmű- 
hely, valamint tévészerviz, fényképészet, kölcsönző, varroda és órásműhely 
működik benne. Cipészt már hosszú ideje nem tudnak találni. 


A személygépkocsik száma megközelíti a hatszázat. Kistraktorból 11, mi- 
nitraktorból 150 található a családok tulajdonában. A gépkocsiszerviz a 
nyolcvanas években nyílt meg, de alkatrészellátása akadozik. 


A távbeszélő-hálózat kiépítése még a hatvanas években elkezdődött. Mára 
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20. kép. A falu központja madártávlatból. 1991. 


165-re gyarapodott a telefonok száma. A további igények kielégítéséhez 
azonban új, nagyobb kapacitású központra van szükség. 


1991-ben két új utca nyílt. (Tavasz és Októberi forradalom). Évente 15–20 
építkezési engedélyt ad ki a községi tanács (elnöke Popka János). A képvise- 
lői testület évek óta szorgalmazza a vízvezeték- és csatornahálózat kiépítését, 
továbbá a gáz bevezetését, de szűkös anyagi lehetőségei és az anyagbeszerzés 
nehézségei miatt a munkák lassan haladnak. Hasonló okok miatt halasztódik 
évről évre az oldalutcák kikövezése, illetve burkolatuk felújítása is, valamint 
a közvilágítás továbbfejlesztése. A gázvezetéket a bátyúi elágazástól a falu 
határáig már lefektették. Ugyancsak elkészült a vízvezeték-hálózat első sza- 
kasza, és kidolgozás alatt áll a csatornahálózat terve. Hogy a vezetékes víz és 
gáz mikor jut el a nagydobronyiak lakásaiba, nagyrészt a helyi gazdálkodó 
szervezetek anyagi hozzájárulásától függ, mert az államnak, illetve a tanács- 
nak üres a pénztárcája. 
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21. kép. A Tó a Felvégen. A kép jobb szélén az egykori Dóka-iskola. 1991. 


Adatok a falu lélekszámáról 


1570–1600 – 200–400 között
1647–1648 – 500–600 között
1715–1720 – körülbelül 300
1775 – 700–800 között
1800 – körülbelül 1000
1825 – 1785
1844 – 1171
1857 – 1416
1863 – 1876 (248 ház)
1873 – 2319 (334 ház)
1880 – 2087 (299 ház)
1892 – 2311 (345 ház)
1902 – 2810 (475 ház)
1910 – 3033 (486 ház)
1938 – 3978 (681 ház)
1967 – 4538 (980 ház)
1981 – 5187
1988 – 5600
1991 – 5745 (1250 ház)
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XIII. Nevek 


Egy-egy település lakosságának múltbéli életviteléről, gondolkodásmódjá- 
ról igen sokat elárulhat az, hogyan nevezte és nevezi a közösség tagjait, a 
helység és a határ megkülönböztetésre érdemes részeit. Ezért jellemzéséhez 
szorosan hozzátartozik a névrendszer vizsgálata is. 


Nagydobrony személy- és földrajzi neveiről szólva mindenekelőtt magá- 
nak a falunak a nevét kell közelebbről szemügyre vennünk. Eredetének ma- 
gyarázatával Lehoczky Tivadar próbálkozott meg először. „Azon megczá- 
folhatatlan eredményre jutottam – írja Beregvármegye monographiája c. 
könyvében97 –, hogy legtöbb helység az ősi időben nevét a helyi természetes 
viszonyoktól vette, s hogy e helynévről később legtöbb esetben birtokosa 
nyerte családi vezetéknevét... Így a tölgyes erdő környezetéről (tölgyfa tó- 
tul „dub”-nak mondatván) neveztetett el hajdan Dobrony (mely még az 
1333-diki pápai tizedlajstromokban is Dubronynak iratik).” Ő tehát a hon- 
foglalás előtti időkben itt élt szlávoknak tulajdonítja a névadást, szerinte 
ők nevezték el e helyet tölgyerdőiről Dubronynak, s ezt a magyarok vál- 
toztatták Dobronyra. 


Lehoczky érvelését a későbbiekben csaknem mindenki elfogadta és átvet- 
te; a szláv „dub” szóból eredeztette a falu nevét Haraszy Károly is. A második 
világháború után Kárpátalján napvilágot látott kiadványok szintén ezt a ma- 
gyarázatot propagálták. 


Egyedül Kiss Lajos az, aki elutasítja Lehoczky álláspontját. Az Akadémiai 
Kiadó által megjelentetett Földrajzi nevek etimológiai szótára c. munkájában 
a falu nevéről azt írja, hogy személynévből keletkezett magyar névadással. 
Kiindulási pontként pedig a cseh és a lengyel Dobron személynevet jelöli 
meg, utalva többek között az 1354-es Nogdobron és az 1399-es Nagdobron 
alakokra. Más történelmi kútfők is ezt valószínűsítik, hiszen a falu első emlí- 
tése Györffy György Az árpádkori Magyarország történeti földrajza c. köny- 
ve szerint Dobron (1248), Dobron és Dobrun (1270).98 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


262 
 


1. Személynevek 


Családnevek 


A legtöbb falunak megvannak a maga jellegzetes családnevei, melyek év- 
századokon át összeforrtak az adott közösséggel. Nagydobrony esetében ez a 
sajátosság a megszokottnál is feltünőbb. Vannak olyan vezetéknevek, ame- 
lyek a környéken sehol másutt nem találhatók meg nagyobb számban, csak itt. 
Ha például valaki a Szanyi, Hidi, Ráti, Bátyi nevet viseli, szinte biztosra vehe- 
tő, hogy Nagydobronyban él vagy onnan származik. 


Nagyon tanulságos a családnevek statisztikai vizsgálata. 1990-ben a falu- 
ban összesen 1177 családot tartottak nyilván. (Ennyi kapott ugyanis cukorje- 
gyet a községházán.) A nevek száma 143 volt. Ugyanazt a vezetéknevet tehát 
átlagosan több mint nyolc család viselte. Ez a szám már önmagában is sokat- 
mondó. Nyilvánvaló, hogy az ideiglenesen itt élők és az utóbbi évtizedekben 
betelepült – főleg ukrán, ruszin családok nevei legfeljebb egyszer-kétszer for- 
dulnak elő ebben a jegyzékben (e rövid idő alatt ezen családok még nem ágaz- 
tak szét), a tősgyökeres lakosság neveinek gyakorisága így az átlagnál sokkal 
nagyobb. 


A falu legelterjedtebb családnevei a következők: 
Szanyi 142 család (12,1%)
Hidi 117 család (9,9%)
Molnár 92 család (7,8%)
Balog 85 család (7,2%)
Katona 82 család (7,0%)
Ráti 54 család (4,6%)
Pinte 32 család (2,7%)


Legalább 20–20 család viseli még a Bátyi, Benedek, Badó, Hete, Szilvási, 
Sándor, Nyomó, Misák, Géci, Herceg, Bara, Bíró, Bálint, Bakk nevet. 


Ugyancsak régi és gyakori név a Kupás, a Katlin, a Vinda, a Szernyi, a Bor- 
bély, a Kovács, a Lőrinc, a Nagy, a Kis, a Tót, a Szabó. 


Érdekes összehasonlításra adnak alkalmat azok az iratok, amelyeket a le- 
véltárak őriztek meg számunkra a korábbi századokból. A község pénzbevé- 
teléről készített 1816. évi feljegyzés99 például 14 nevet tartalmaz, vélhetőleg a 
falu legtekintélyesebb embereiét, elöljáróiét, mivel köztük van Tar András, a 
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kurátor és Hidi Márton, a bíró is. Rajtuk kívül szerepel még a listán Nyomó 
István, öreg Szanyi Márton, Szanyi Gábor, Nyomó István, Hidi András, Nyo- 
mó János, Hidi Mihály és Szanyi Miklós. Legtöbbször itt is a Szanyi (ötször) 
és a Hidi (négyszer) név fordul elő, de nagy elterjedtsége utal a Nyomó név is. 


A falu 1775. évi urbáriuma 77 családnevet tüntet fel. Ez gyakorlatilag az 
egész lakosságot felöleli, elvégezhetjük hát ugyanazt az összegezést, mint az 
1990. évi adatokkal. A 77 család akkor 31 nevet viselt, vagyis átlagosan csak 
két-három családnak jutott ugyanaz a név. Lássuk itt is a legelterjedtebb veze- 
téknevek rangsorának elejét: 


Szanyi 15 család (19,5%)
Molnár 9 család (11,7%)
Bíró 7 család (9,1%)
Hidi 4 család (5,2%)


Háromszor fordul elő a Bara, a Benedek, a Misák és a Szernyi név, kétszer a 
Balog, a Katona, a Kis, a Szabó, a Nyomó, a Pinte és a Nagy, egyszer a Mé- 
szár, a Bak, a Kovács, a Szilvási, a Hete, a Badó, a Kupás, a Sándor, a Deák, a 
Bátyi, a Bakos, a Vinda, a Kondor, a Palitska és a Zarni (?) név, egy pedig ol- 
vashatatlan. 


Mint látjuk, a Szanyi név már több mint kétszáz évvel ezelőtt is a maihoz 
hasonló pozíciót foglalt el, sőt akkor még gyakoribb volt. Hozzávetőleg min- 
den ötödik család valamelyik Szanyi hadhoz tartozott. A Hidi rokonság akko- 
riban még kisebb volt a Molnárnál, mára viszont ez az arány megfordult. 


Figyelemre méltó, hogy az 1775-ben regisztrált 31 név közül 27 ma is meg- 
található a faluban! A napjainkban elterjedt nevek közül viszont nem szerepel 
az urbáriumban a Ráti, a Géci, a Herceg, a Bálint, a Lőrinc, a Borbély stb. 
Ezek a családok valószínűleg csak az 1800-as években költöztek Nagydob- 
ronyba. 


Történelmi visszapillantásunkat folytathatjuk annak a névjegyzéknek a 
vizsgálatával, amely az 1715. évi országos adóösszeírás alkalmával készült. 
Ebben 29 családot találunk. Legtöbbször már ekkor is a Szanyi név fordul elő: 
hatszor. Százalékban kifejezve ez megegyezik a 60 évvel későbbi gyakoriság- 
gal. Más elterjedt vezetéknevet nem nagyon emelhetünk ki. Két-két család vi- 
seli a Balog, a Molnár és Barta nevet, egy-egy a Hidi, a Tari, a Pinte, a Bíró, a 
Vékony, a Kalmár, a Nagy, az Ördög, a Szilvási, a Kondor, a Bak, a Finta, a 
Bara, az Orosz, a Kaszly (?), a Márkus és a Nyakas nevet. Szembetűnő, hogy 
az 1775-ös urbáriumban szereplő 31 név közül a későbbi kétszáz év alatt csak 
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három-négy veszett el, ezzel szemben az 1715-ös jegyzék 21 nevéből hatvan 
évvel később hét már nem található meg. Pedig a Bartát például két család is 
továbbvihette volna. 


Még nagyobb volt a veszteség a XVII. század második felében és az 1700- 
as évek elején! A többé-kevésbé teljesnek tekinthető legrégibb névjegyzék az 
1647–1648-as évekből való. Összesen 61 személy szerepel benne, de a nehe- 
zen olvasható kézírás miatt, sajnos, csak 40 név azonosítható teljes bizonyos- 
sággal. Már ekkor is a Szanyi családnév a leggyakoribb: öten viselik. Három- 
szor fordul elő a Bíró, a Bara, a Pinte, a Szilvási, a Szabó és a Pap, 
kétszer-kétszer a Hidi, a Tari, a Nagy, az Ördög, a Kondor és a Gál, egyszer- 
egyszer a Nyomó, a Misák, az Orosz, a Bartha és a Kalmár. A többi, nehezen 
olvasható név a későbbi okiratokban nem bukkan fel ismét, így csak találgatni 
lehet, valóban éltek-e a faluban a XVII–XVIII. században (és korábban) Ma- 
tolcsok, Pusztaiak, Rózsák, Magasok, Zsidák, Bujdosók. Azt azonban bizton 
állíthatjuk, hogy legalább három-négy évszázada változatlanul a Szanyi csalá- 
dok alkotják a község lakosságának gerincét, legnépesebb rétegét! 


Visszatérve napjaink vezetékneveire megállapíthatjuk, hogy eredetüket és 
típusaikat tekintve nem sokban különböznek a magyar családnévtípusoktól. 
Amikor a XIV–XVI. században Magyarországon megkezdődött a vezetékne- 
vek kialakulása, legtöbben az apai névből képezték, például a -fi szócska hoz- 
záadásával. Akinek Péter volt az apja, az Péterfi lett, akinek Pál, az Pálfi. Ér- 
dekes módon Nagydobronyban ilyen típusú neveket egyet sem találunk. 
Használták az apanevet vezetéknévként, de jelöletlenül. Ebbe a csoportba tar- 
tozik a Sándor, a Lőrinc, a Benedek, a Bálint, továbbá néhány elhomályosult 
vagy pogány névre utaló családnév: a Bak, a Bakos, a Bercik (a Bertalanból), a 
Badó (a Bodból), a Dancs (a Dánielből), a Géci és a Gerő (a Gergelyből, be- 
cézve), a Vinda (a Vidából) stb. 


A jövevények, az itt letelepülők többnyire arról a helységről kapták a nevü- 
ket, amelyikből származtak: Ráti, Szernyi, Bátyi, Szanyi, Hidi, Szilvási. El- 
képzelhető, hogy az előbbi csoportba sorolt Badó és Bakos is helynévi erede- 
tű, mivel ez a két község a közelben található. 


A vezetéknevek talán legnagyobb csoportját azok a nevek alkotják, ame- 
lyeket foglalkozásuk után kaptak viselőik. A középkorban a faluban vagy an- 
nak határában több malom is működött, így érthető a Molnár név gyakorisága. 
Nem igényel különösebb magyarázatot az sem, miért lett valaki Kovács, Sza- 
bó, Varga, Katona, Deák, Szántó, Sütő, Borbély, Bíró, Pap. A Mészár nevet 
nyilván arra ragasztották, aki mészáros volt, a Pinte nevet arra, aki pintér 
(azaz hordókészítő). A Herceg és a Király név csak látszólag tartozik ebbe a 
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csoportba, viselőik aligha nyertek el ilyen méltóságot, sokkal inkább a főurak 
katonái vagy szolgái lehettek, illetve gúnyolták őket ezzel a névvel. 


Természetesen nem lehet minden családnevet megmagyarázni és kategori- 
zálni, soknak a jelentése és az eredete az évszázadok folyamán feledésbe me- 
rült. Csak a gyakoribb, jellemzőbb típusok közül emelek még ki kettőt. Vise- 
lőjének nemzetiségére utalt a Tóth, Orosz, Magyar, Lengyel családnév. 
Testi-lelki tulajdonságra a Nagy, Kis, Balog (balkezes), Tar (kopasz), Fejes, 
Kónya (lógó fülű), Ördög, Rendes, Lelkes vezetéknév. Ezekkel a motivációk- 
kal inkább a ragadványnevek kapcsán foglalkozom majd részletesebben. 


Ragadványnevek 


Láttuk, hogy az utóbbi két-háromszáz év folyamán a faluban a családok 
fele mindössze néhány vezetéknéven osztozott. S ott, ahol tizen-huszan-ötve- 
nen viselik ugyanazt a nevet, előbb-utóbb szükségessé válik a megkülön- 
böztetésük. Képzeljük csak el, hogyan is lehetne másképp eligazolni a 142 
Szanyi család között, ha nem lennének ragadványneveik! Mivel a férfiak 
körében még ma is a hagyományos keresztnevek donimálnak, Szanyi Sándor- 
ból vagy Hidi Jánosból Nagydobronyban több tucatra valót találunk. Van úgy, 
hogy egy családon belül fordul elő kettő-három. Ezzel magyarázható tehát a 
ragadványnevek rendkívüli gyakorisága. (Meg talán azzal, hogy a nagydob- 
ronyiak is szeretnek csúfolódni. A ragadványnevek jelentős része ugyanis gúny- 
név.) 


Alighanem a megkülönböztető nevek gazdagságával és általános elterjedt- 
ségével hozhatjuk összefüggésbe azt a tényt, hogy sok esetben szinte elmo- 
sódik a határ a családnév és a ragadványnév között. Előfordulhat, hogy valaki 
a hivatalos személyi okmányai szerint Szanyi János, de a falubeliek mind 
Tarikati Jánosnak ismerik, s csak hosszas gondolkodás után jut eszükbe az 
anyakönyvezett név. Nem hivatalos vezetéknév a Tari sem, viselői a kereszt- 
levélben, igazolványban Molnárként szerepelnek, ám az egymás közti érint- 
kezésben a ragadványnév teljesen kiszorította a valódit. 


Ennek a folyamatnak az elmélyülését nagyban elősegítette az is, hogy a 
családnevek jelentős része a hétköznapi használatban – az itteni tájnyelv sajá- 
tosságaihoz igazodva vagy torzulásokat elszenvedve – kisebb-nagyobb mó- 
dosulásokon ment át. A Molnárt így Mónárnak mondják, a Mészárt Míszár- 
nak, a Deákot Diáknak, a Borbély végéről elhagyják a mássalhangzót: Borbé, 
a Géci magánhangzóját megrövidítik: Geci, a Benedek belső mássalhangzóit 
felcserélik: Bedenek. Aki pedig Bakos mármint a falu névhasználata szerint, 
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arról nem mindig könnyű kideríteni, hogy Balog-e. Többnyire ugyanis ez 
utóbbi név van feltüntetve az irataikban, bár az is előfordul, hogy a Bakos egyben 
hivatalos név is. 


A ragadványnevek tarkasága és gazdagsága a családnévhez való kapcsoló- 
dás sokféleségében is megnyilvánul. A legáltalánosabb módja a kapcsolódás- 
nak az, hogy a ragadványnév a vezetéknév elé kerül. A sok Ráti családot úgy 
különböztetik meg, hogy egyik Kocsis Ráti lesz, a másik Karakó Ráti, a har- 
madik Koma Ráti, a negyedik Kis Ráti, az ötödik Füstös Ráti és így tovább. 
Máskor a megkülönböztető nevet hozzátoldják az eredeti családnévhez. Így 
lesz a sok Balog János egyike Balogdanyi János, valamelyik Szanyi András- 
ból pedig Szanyimikó András. 


Eddig a háromelemű nevekről beszéltünk, de szép számban találunk Nagy- 
dobronyban négy-, sőt ötelemű neveket is! Amíg a Szanyiferi, Szanyimikó, 
Szanyipeti típusú nevekből viszonylag kevés volt, addig egyértelműen meg- 
különböztették ezeket a családokat más Szanyi családoktól. Ám egy idő után 
viselőikkel együtt ezek a nevek is megsokasodtak, és további egyénítő elemre 
volt szükség. A Szanyiferi névnél maradva kialakultak tehát az újabb hadak: a 
Rezsdás Szanyiferi, a Harangozó Szanyiferi, a Nász Szanyiferi stb. A Szanyi 
had egyik ága a Kismarci előnevet kapta, minden bizonnyal valamelyik ős ke- 
resztnevére és – esetleg – termetére utalva. Csakhogy Kismarci Szanyi család 
idővel több is lett, így nem maradt más hátra, mint tovább bővíteni a ragad- 
ványnevek amúgy sem kis választékát. Egyikük a Szilaj előtagot kapta, mási- 
kuk a Sodrót, megjelent továbbá a Kaspu, a Cinku, a Borbé, a Zsali, a Manka 
és még ki tudja hányféle Kismarci. Vagyis könnyen előfordulhatott, hogy akit 
egyszerűen csak Szanyi Jánosnak keresztelt a pap, felnőtt korára azon kapta 
magát, hogy (mondjuk) Szilaj Kismarci Szanyi János lett belőle, akit ismerő- 
sei esetleg Patyónak vagy Micunak szólítanak. 


Itt azonban ideje megállni, és valamiféle rendszer szerint számba venni a 
ragadványneveket. Két nagy csoportot mindjárt el tudunk különíteni, mert e 
nevek egyik része valóban csak a megkülönböztetést szolgálja, hangulatát te- 
kintve semleges, másik része viszont sértő, ellenérzést vált ki. Az első csoportba 
főleg azok a nevek tartoznak, amelyek régiek, évszázados múltra tekintenek visz- 
sza, s ha valaha netán volt is bántó élük, azóta lekopott. Egy részük már 
annyira elfogadottá vált, annyira hozzátapadt viselőjéhez, hogy a mindennapi 
érintkezésben teljesen kiszorította a valódi családnevet, átvette annak szere- 
pét. Ilyen például a már említett Kismarci (Szanyi), Bakos (Balog), Tari (Mol- 
nár), Tarikati (Szanyi), Szanygyuri (Szanyi) név. Ezek kezdőbetűikkel a hiva- 
talos nevekbe is beépültek: Kismarci – Szanyi Km., Bakos – B. Balog, Tari – 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


267 
 


T. Molnár, Szanygyuri – Szanyi Gy. A Tarikati kivételt képez, mert ennek hi- 
vatalos megfelelője a Szanyi P. Jellemzője még ennek az alcsoportnak, hogy a 
valódi családnévvel együtt vagy egyáltalán nem, vagy csak ritkán használják 
a faluban, ellenben a semleges hangulatú ragadványnevek másik alcsoportja 
csakis a vezetéknévvel együtt él. Az utóbbiak nem jutottak még el odáig, hogy 
átvegyék a családnév funkcióját, csupán kiegészítik azt, ha a beszédkörnye- 
zetből nem eléggé egyértelmű a szóban forgó személy kiléte. Állhatnak a ve- 
zetéknév előtt (Kis Balog, Nagy Hidi, Szílső Badó, Kurátor Molnár, Ragasztó 
Szilvási) vagy – ritkábban – után (Szanyi Szabó, Szanyimiska). A két név la- 
zább kapcsolódását jelzi, hogy többnyire a hivatalos név sem utal a ragad- 
ványnévre kezdőbetűje átvételével. 


A gúnynevekről nem akarok hosszasan értekezni, hiszen azok ismertetésé- 
vel sérteném nagydobronyi olvasóim önérzetét. Különben a falu anekdotakin- 
cse és szólásai csakúgy megmutatják, mint az élőbeszéd, hogy az itt lakók egy 
részétől ma sem áll távol a szabadszájúság, a pikánsabb kifejezésmód. 


Érdemes azonban még elkülöníteni egymástól azokat a ragadványneveket, 
amelyek apáról fiúra szállva évtizedeken, sőt talán évszázadokon át öröklőd- 
nek, illetve amelyek egyediek, egyetlen személyhez kötődnek. Az eddig emlí- 
tettek leginkább az első kategóriába sorolhatók, s közös jellemzőjük, hogy 
egész családok-rokonságok mondhatják magukéinak. Ellenben a második 
csoportba tartozók nincsenek szerves kapcsolatban a családnévvel, attól telje- 
sen függetlenek, kizárólag viselőjüket egyénítik és azonosítják. Ilyen nevet az 
is viselhet, akinek egyedi családneve van, akinél valójában nincs is szükség a 
megkülönböztetésre, de aki valamivel mégis okot adott rá. Ezek főleg a hábo- 
rú utáni évtizedekben terjedtek el, ám napjainkban is változatlan bőségben te- 
remnek. Vannak tehát régebbiek, mint például az Ugró, a Szuli, a Pincsu, 
amelyek azóta már a következő nemzedékre is átszálltak, és vannak újabb ke- 
letűek: Feta, Klambi, Puli, Báró, Gajsztri, Lovas, Verebes, Galambos, Singír, 
Slörti, Göndri, Jajsz, Cirok, Pogány, Csürki, Szlipka, Törő, Ficek, Kopasz, 
Pipő, Fuksz, Dallos stb. Nagy részük aztán – ezeket nevezhetjük alkalmi név- 
nek – feledésbe merül, mihelyt viselője kikerül abból a közösségből, amely a 
nevet ráragasztotta (például futballcsapat, iskolai osztály, munkahelyi kollek- 
tíva), mások viselőjükkel együtt szállnak sírba, megint mások túl is élik vise- 
lőjüket, apáról fiúra öröklődnek. 


A családnevek eredetéről szólva már utaltam rá, hogy manapság több év- 
század távlatából sok esetben lehetetlen kideríteni, honnan származik egyi- 
kük-másikuk. A ragadványnevekkel jobbára más a helyzet. Legtöbbjük csak 
néhány évtizedes vagy legfeljebb egy-két évszázados múltra tekinthet vissza, 
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így aztán vagy az emlékezet őrizte meg motivációjukat, vagy a jelentésük és 
szerkezetük teszi őket értelmezhetővé. Vegyük tehát sorra, hogyan alakultak 
ki ezek a nevek. 


Jelentős részük az adott rokonság származására utal, valamelyik ős nevét 
őrizte meg. Ilyen a Szanygyuri (Szanyi Györgynek hívták a család egyik férfi 
tagját), a Szanyipál, a Szanyipeti, a Szanyiferi, a Szanyimikó, a Kisferi, a Tari- 
kati, a Mikó Katona, a Molnárferi, a Hidi Péter, a Pali Molnár, a Badópali, a 
Balogdanyi, a Kislidi stb. Érdekes sajátossága ennek a típusnak, hogy az apa- 
vagy anyanevet ma már többnyire becézett alakjában tartalmazza. Régebben 
nem volt mindig így. Az egyházi gondnoki napló nevei között az 1800-as 
évek első felében még ilyeneket találunk: Badó Pál János, Kis Márton Fe- 
renc, Hidi Mihály János. A napló más helyein viszont a Szanyi Peti András, a 
Bara Feri János, a Kis Martzi János alak fordul elő. Egy 1840-ben kelt be- 
jegyzés jól mutatja, hogy a ragadványnevek némelyike már akkor is egyen- 
rangú volt a valódi családnévvel: „Szanyi vagy Kis Martzi Ferenc Isten dicső- 
ségére adott 50 krajcárt.” 


Az apai név egyébként sokszor önmagában is lehet ragadványnév, ilyenkor 
nincs szükség a családnév említésére: Hidi Sándor lehet sok (van is), de Bandi 
Sanyi csak egy van (ugyanígy Károly Sanyi, Ernő Kálmi, Gabi Böske stb). 


A ragadványnevek talán legnépesebb csoportja testi vagy lelki tulajdonsá- 
got jelöl. A Kismarci, a Kisjancsi, a Kispali név ebbe és az előző csoportba 
egyaránt tartozik, hisz egyszerre utal a család ősére és annak termetére. A testi 
tulajdonságoknál maradva ilyen neveket találunk: Kocska, Nagy, Kiskezű, 
Sánta, Barna, Fehír, Füstös, Rezsdás, Pöszke, Csinos, Kócos, Kopasz, Fingos, 
Tiszta, Kancsi, Sovány, Singír, Törő, Göndri. Lelki tulajdonságokkal kapcso- 
latosak: Szent, Énekes, Dallos, Szilaj, Kakas, Rossz, Dudri, Füttyös, Pogány. 


Foglalkozásra utaló ragadványnevek: Harangozó, Kocsis, Hajdu, Kopor- 
sócsináló, Vótbiró, Főbiró, Bótos, Jáger, Őr, Meszes, Puskás, Bordás, Gyü- 
szű, Kürtyös, Kortes, Hentes, Finánc, Csikós, Kurátor, Ragasztó, Kapta, Fes- 
tő, Postás. 


Vagyoni helyzetre utaló nevek: Dolláros, Pindzes (azaz Pénzes), Mezítlá- 
bos, Gatyás, Gutyó, Fillér, Rongyos, Puci (azaz Pucér). 


Szavajárási nevek: Fránya, Cseszki, Koma, Nász, Teremtette, Fiacskám, 
Janikém, Gyagya Fegya. (Ez utóbbi kettőt szláv származású emberek kapták.) 


Végül – a teljesség igénye nélkül – a nehezen értelmezhető ragadványne- 
vek közül említek meg néhányat: Procski, Kukircs, Kaspu, Zungó, Csalapka, 
Lila, Sejdő, Karakó, Cinku, Kopi, Pendzu, Csojó, Dromi, Moncsi, Mirigó, Ju- 
men, Buga, Torzsa, Primasz, Manka, Bendu, Lölő, Fisi, Pápa. 
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Arra természetesen nem vállalkozhattam, hogy a falu minden ragadvány- 
nevét összegyűjtsem, hiszen számuk becslésem szerint meghaladja az ezret. 
Hogy mégis illusztráljam, hányféle név egészítheti ki a családneveket, a Sza- 
nyi és a Hidi esetében megpróbálok hozzávetőleg teljes képet nyújtani. Azért 
csak hozzávetőleg teljes ez a lista, mert vannak olyan nevek, amelyek nem az 
egész faluban, inkább csak egy szűk körben ismeretesek, esetleg kiveszőben 
vannak, vagy éppen most kezdenek igazán elterjedni. 


Aki tehát a Szanyi nevet viseli, az lehet Szanyiferi (Szanyi F.), Kismarci 
(Szanyi Km.), Szanyipál (Szanyi P.), Szanyipeti (Szanyi P.), Szanygyuri (Sza- 
nyi Gy.), Tarikati (Szanyi P.), Szanyimikó (Szanyi M.), Szanyimiska (ezt nem 
jelölik kezdőbetűvel), Szanyi-Szabó, továbbá Kállai Szanyi, György Szanyi, 
Gyentás Szanyi, Somi Szanyi, Fecske Szanyi, Paskó Szanyi, Amerikás Szanyi. 
A névbetűs nevek azonban további jelzőket kapnak. Így aki Szanyiferi, az 
lehet Harangozó, Nász, Teremtette, Rezsdás, aki Kismarci Szanyi, az lehet Szi- 
laj, Kaspu, Sodró, Cinku, Kuni, Manka, Bendu, Borbé, Zsali, aki Szanyipál, az 
lehet Fisi, Jumen, Szajszu, Belisza, aki Szanyipeti, az lehet Nagy vagy Román, 
aki Szanyimikó, az lehet Szent, Kis, Berényi, Muszka, Makszi, Fingos, Tuli... 


Nem kevésbé gazdag a második leggyakoribb név kiegészítőinek családja 
sem. Aki Hidi, az lehet Hidimikó vagy Hidipéter, Kislidi Hidi, Laci Hidi, Ha- 
rangozó Hidi, Kapta Hidi, Repülő Hidi, Farok Hidi, Füttyös Hidi, Vótbíró Hi- 
di, Sinyák Hidi, Főbíró Hidi, Bögyi Hidi, Fika Hidi, Sas Hidi, Tamók Hidi, 
Moncsi Hidi, Barna Hidi, Festő Hidi, Faszi Hidi, Pindzes Hidi, Csipkés Hidi, 
Sejdő Hidi, Pápa Hidi, Kopri Hidi, Tyukász Hidi, Jenő Hidi, Fránya Hidi, 
Drisza Hidi, Sullír Hidi, Bótos Hidi, Primasz Hidi, Őr Hidi, Énekes Hidi, 
Nagy Hidi, Sánta Hidi, Dolláros Hidi, Funkó Hidi, Pallófarkasi Hidi (a pal- 
lónál lakott), Ördög Hidi, Kisjancsi Hidi... 


Utónevek 


Minden kor és minden közösség megteremti előbb-utóbb a saját névdivat- 
ját. Nagydobronyban különösen a női nevek terén figyelhető meg igen nagy 
változás a néhány évtizeddel korábbi állapotokhoz képest. Ami természetes 
is, hiszen az asszonyok mindig jobban szerettek divatozni, mint a férfiak. Még 
Nagydobronyban is, ahol pedig sok tekintetben mintha lassabban múlt volna 
az idő, mint a környékbeli falvakban. 


Az öregek visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy az 1900-as évek elején még 
egész más volt a divat, mint napjainkban. Nem akadt ennyi idegen név, hanem 
a megszokott jó magyar keresztneveket adták az újszülötteknek, így mint a 
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Teréz, a Júlia, és Lídia, amelyek mostanra teljesen visszaszorultak, mondhat- 
ni kiveszőfélben vannak. Gyakori volt még az Erzsébet, a Jolán, a Mária, a 
Zsuzsanna, az Ilona, a Borbála, a Margit. 


Az egyház 1798 és 1832 között vezetett anyakönyvéből a másfél- kétszáz 
évvel ezelőtti állapotokra is következtethetünk. A férjhez menő lányok név- 
skálája ekkor hihetetlenül szűk! Több mint három évtized alatt alig tucatnyi 
utónevet jegyeztek be. Jóformán nem is fordul elő más, mint Zsuzsanna, Bor- 
bála, Erzsébet, Katalin, Mária, Klára és Sára. Legfeljebb még egy-két Ilona, 
Anna és Rákhel. 


Századunk elejéig fele-, sőt harmadannyi női név sem volt forgalomban, 
mint manapság. A robbanás valamikor a 70-es években következett be, akkor 
jelentek meg az addig sosem hallott, illetve csak rádióból-tévéből ismert 
Krisztinák, Tímeák, Eleonórák, Adélok, Aniták, Nikoletták, Brigitták, Betti- 
nák, Edinák, Diánák, Viktóriák, Teodórák Alexandrák, Ivettek... Ekkor 
szakadt át a közízlésnek az a gátja, mely addig eredményesen védte a hagyo- 
mányt, ekkor árasztották el a modern nevek a falut, és szorították ki a Joláno- 
kat, a Margitokat, a Zsuzsannákat, a Borbálákat, sőt a Máriákat is. 


Jól szemléltetik e folyamat végeredményét azok a nevek, amelyeket az 
1985–1990-es években jegyeztek be a tanácsháza születési anyakönyvébe. A 
leggyakoribbakat, legnépszerűbbeket az alábbi táblázatban foglaltam össze: 


Gyakoriság 


UTÓNÉV 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Összesen 


Éva 4 4 3 6 3 4 24 


Erika – 9 3 – 4 2 18 
Krisztina 1 4 1 2 5 2 15 
Marianna 1 8 1 2 – 1 13 
Anita 1 1 – 1 4 6 13 
Erzsébet 1 7 3 1 – – 12 
Eleonóra 4 3 – 2 – 2 11 
Katalin 5 1 2 1 – 1 10 
Nóra – 1 2 – 4 3 10 
Tímea 1 2 – 3 – 4 10 
Anikó – 1 – 2 1 4 8 
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Éves lebontásban a legfelkapottabb lánynevek a következők voltak: 1985: 
Katalin (5), Eleonóra (4), Éva (4). 1986: Erika (9), Marianna (8), Erzsébet 
(7). 1987: Éva (3), Erika (3), Erzsébet (3). 1988: Éva (6), Tímea (3). 1989: 
Krisztina (5), Anita (4), Erika (4), Nóra (4). 1990: Anita (6), Anikó (4), Éva 
(4), Tímea (4). Ez idő alatt több mint 60 féle nevet adtak a lányoknak, a falu- 
ban föllelhető női nevek száma azonban nyilvánvalóan ennél is nagyobb. 


A férfinevek múltbeli elterjedtségéről jóval több adat áll rendelkezésünkre. 
Az 1647–48-as jobbágyösszeírás azonosítható nevei közül az István messze a 
legnépszerűbb. 11-szer fordul elő, míg a György 6-szor, a Miklós, a Mihály és 
a János 5-ször, az András és a Pál 3-szor, a Péter, az Imre és a Tamás 2-szer. 
Az 1715-ös adóösszeírás 29 családfője közül szintén az István nevet viselték 
legtöbben – szám szerint öten. Négyszer fordul elő ebben a jegyzékben az 
András, háromszor a János, a Tamás és a Mihály, kétszer a Márton és a 
György, egyszer-egyszer a Mátyás, a Zsigmond, a Sándor, az Ambrus, a Béla, 
a Ferenc és a Bálint. 


Az 1775. évi urbárium 77 nevet tartalmaz. Ebben legtöbbször (hússzor) a 
János található. Az adózó jobbágyok és zsellérek között továbbá 15 István, 9- 
9 Mihály és András, 6 György, 4–4 Miklós és Márton (a jegyzékben követke- 
zetesen Mártonynak írták), 3–3 Ferenc és Péter, 2 Mátyás, 1–1 Pál és Albert 
volt. Ötven-száz év elteltével tehát a névadási szokások jóformán semmit sem 
változtak, ugyanazok a nevek vezették a listát, mint korábban, csupán a Ta- 
más szorult vissza. Ugyanakkor feltűnő a nevek beszűkülése. A század első 
évtizedében regisztrált 29 férfi még 14 néven osztozott, a hetvenes évek köze- 
pén viszont a 77 férfira mindössze 12 név jutott! Ha ehhez hozzászámítjuk 
azokat a családtagokat, akik a listán nem szerepelnek, a nevek száma akkor 
sem sokkal haladhatta meg a húszat (esetleg el sem érte). 


Az 1816. évi feljegyzést hitelesítő 14 tanú között 4 Mártont, 3 Andrást, 2–2 
Istvánt és Miklóst, 1–1 Jánost, Mihályt és Gábort találunk. A XIX. század kö- 
zepéről származó iratok közül a Nagydobrony és Csongor közötti 1848. évi 
határvita jegyzőkönyve 11, az 1851-ből ránk maradt határleírás7 nevet említ. 
Legtöbbször a János fordul elő, összesen hétszer, a Ferenc háromszor, az 
István, az András és a József kétszer, a Mihály és a Miklós egyszer-egyszer. 


E régi nevek többsége századunkban is megőrizte népszerűségét, kivéve a 
Mártont, a Zsigmondot, az Albertet, a Mátyást és a Tamást, amelyek az ötve- 
nes évekre szinte teljesen eltűntek. Az utóbbi kettő azonban a hetvenes-nyolc- 
vanas évektől ismét erőre kapott. A hetvenes években bekövetkezett név- 
robbanásig az említetteken kívül a Sámuel, a Lajos, a Károly, az Ignác és a 
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Kálmán tartozott még a gyakoribb nevek közé, új keresztneveket csak elvétve 
adtak fiúgyermeknek. 


A nyolcvanas évek második felében már egészen más kép tárul elénk, bár a 
fiúnevek esetében nem annyira elsöprő a modernek győzelme, mint a lányok- 
nál. Ekkor a legelterjedtebb bejegyzett nevek a községi tanács nyilvántartásá- 
ban a következők: 


Gyakoriság 


UTÓNÉV 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Összesen 


Sándor 6 6 8 8 5 3 36 


István 7 4 4 4 5 3 27 
László 3 3 5 2 3 3 19 
János 2 4 4 3 3 3 16 
József 5 – 3 4 3 – 15 
Ferenc 1 3 6 2 1 – 13 
Csaba 1 1 2 3 2 3 12 
András 2 2 2 2 1 2 11 
Attila – – 1 2 4 2 9 
Zoltán – 1 1 2 – 5 9 
Zsolt 1 – 1 2 4 – 8 
Béla 3 1 – – 3 1 7 
Tamás 3 1 1 1 1 – 7 


1985-ben az István (7), a Sándor (6) és a József (5) volt a legnépszerűbb 
név, 1986-ban a Sándor (6), az István (4) és a János (4), 1987-ben a Sándor 
(8), a Ferenc (6) és a László (5), 1988-ban a Sándor (8), az István (4) és a Jó- 
zsef (4), 1989-ben a Sándor (5), az István (5) és az Attila (4), 1990-ben pedig a 
Zoltán (5). 


Noha az élmezőnybe még nem sikerült bekerülniük, sok gyereket hívnak 
már Norbertnek, Róbertnek, Krisztiánnak, Eriknek, Viktornak. Szerencsére 
legalább ennyi található a felújított régi magyar keresztnevekből is, vagyis 
feljövőben vannak a Szabolcsok, a Gáborok, a Miklósok, a Gergelyek, az Im- 
rék, a Bertalanok, a Péterek. A férfinevek skálája valamivel szűkebb a női ne- 
vekénél, számuk nem éri el az ötvenet. 


Még ma is élő hagyomány, hogy a fiú az apja vagy nagyapja nevét kapja, s 
nem volt ez másként a régebbi időkben sem. Az 1775-ös urbáriumban már 
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számos ilyen nevet találunk: Öreg Szanyi István, Szanyi János Közepső, Sza- 
nyi Ferencz Öreg, Közep Szanyi István, Iffiab Szanyi Ferencz stb. Arra nem 
utalnak a források, hogy valaki két keresztnevet használt volna a múlt száza- 
dokban. Ez a szokás napjainkban sem terjedt el igazán, ritka kivétel, ha vala- 
melyik gyermeknek két nevet adnak. 


Az utónevek becézett alakjai nem sokban térnek el a magyar nyelvterületen 
ismert alakoktól, ám a becézésnek is van néhány dobronyi sajátossága. Min- 
denekelőtt az, hogy itt ismeretlenek az igazi névtől független becenevek. A 
családban a legkisebb fiút sohasem szólítják Öcsinek vagy a lányt például Ba- 
bának. A női becenevek jellegzetes típusát alkotják a Mariska-, Zsuzska-, 
Böske-féle képzések, meg a Máris, Julis, Gizus, Terus, Annus alakok. A férfi- 
nevek között az Andri-, Sándri-féle becézés válik ki egyedi képzésmódjával, 
egyébként az -i képzős becenevek a leggyakoribbak: Feri, Csabi, Zoli, Kálmi, 
Jani; s a női neveknél is: Évi, Erzsi, Kriszti, Kati, Nóri. Néhány példa a bece- 
nevek változatosságára: Erzsébet – Erzsi, Erzsike, Erzsók, Bözsi, Böske, Zsó- 
ka, Zsó. Mária – Mari, Mariska, Máris, Manyu, Marika, Marcsa. Zsuzsanna 
Zsuzsi, Zsuska, Zsuzsa. András – Andri, Bandi, Bandika. Ferenc – Feri, Feri- 
ke, Ferkó. István – Isti, Pista, Pisti, Pityu. 


Furcsa fintora a nyelvszokásnak, hogy a becézés módjával nemcsak a ked- 
veskedés fokát tudják kifejezni a nagydobronyiak, de a haragot, a bosszúságot 
is, sőt némely név becézett alakja épp hogy csúfolódásra való. A leginkább 
kedveskedő becenevek ilyenek: Erzsike, Marika, Zsuzsika, Bandika, Ferike. 
Ennél egy fokkal hidegebb az Erzsók, a Marcsa, a Zsuzsa, a Ferkó. Még tar- 
tózkodóbb, valójában már semleges érzelmi töltésű az Erzsi és a Bözsi, a Mari 
és a Mariska, a Zsuzsi, a Bandi, a Feri, a Pista vagy a Pisti. Ha egy gyereket 
Márisnak, Zsuskának, Andrinak szólítanak szülei, az már rosszallást is kife- 
jezhet, a Manyu név pedig kimondottan lekezelő, sértő utózöngét tartalmaz. 


2. Földrajzi nevek 


Utcanevek 


A múlt század végéig a falunak egyetlen utcája volt, s annak egyik végét 
Alvígnek, másik végét Felvígnek hívták. Amikor azonban a Csongor és a Kis- 
dobrony felé vezető utak mentén is megjelentek a házak, ezekből is utca lett, 
melyek a Csongor gyepes vagy Rót gyepes és a Kisdobrony gyepes vagy Ma- 
lom gyepes nevet kapták. 
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A gyepes szónak két jelentése is van. Először azokat a belterületi földdara- 
bokat jelölték vele, amelyek a faluközponttól – a templomtól nem messze, az 
utak mentén helyezkedtek el. Amikor ezekre valaki házat akart építeni, egy 
részét műveletlenül hagyta, s azt – majd pedig az elkészült ház udvarát-kör- 
nyékét – benőtte a gyep. Ezeket a telkeket, portákat később is gyepesnek ne- 
vezték. Ha valakinek a fia-lánya az Alvégről vagy a Felvégről ilyen házba 
költözött, azt mondták: „Elment a gyepesre lakni.” A későbbiekben az így be- 
népesített utcák is átvették a gyepes nevet. 


A már említett két utca után századunk első évtizedeiben megjelent a 
Kisvíg (a Felvíg folytatásaként), a Nagytemető gyepes, a Kistemető gyepes, a 
Tábla gyepes, az Éger gyepes. Ezek a nevek mind természetes úton alakultak 
ki. A falu lakói nevezték el így az utcákat, mégpedig arról az objektumról, 
amelynek a közelében elhaladt. (A Tábla és az Éger egy-egy állóvíznek a 
neve.) 


A lakosság számbeli gyarapodásával a háború után egyik utca a másik után 
nyílt meg és népesedett be. Megjelent a Kíkpatak utca (valaha itt folyt a Kék- 
patak), a Vásártér utca (itt volt a vásártér), a Király utca, a Lelkes Péter utca, a 
Szílső Badó utca (ezeket azokról az emberekről nevezték el, akiknek a háza 
mellett nyitották meg az új utcát), a Fodbalpálya utca, a Marhajáró utca, a Hi- 
vatal utca. A felsorolt nevek azonban nem számítottak hivatalosaknak, hiszen 
a hetvenes évekig a házak számozása nem utcák szerint történt, hanem folya- 
matosan. Nem is lehetett pontosan tudni egy-egy új utca nevét, mert azt min- 
denki a maga módján nevezte. Sőt még a régebbi utcák megnevezésében is 
zavar mutatkozott: például a Kisdobrony gyepest (és főleg annak végét) a kór- 
ház felépítése után az ötvenes évektől Kórház utcának is kezdték nevezni, Fő- 
útnak is, de voltak, akik csak Kövesútnak mondták. 


Ezért látszott célszerűnek az, hogy hivatalos nevet kapjon minden utca, és 
egységes névrendszer alakuljon ki. Ahelyett azonban, hogy a tanács átvette 
volna a meglévő, ismert neveket, a hetvenes évek szellemében radikális meg- 
oldáshoz folyamodott: a régi nevek helyett új, többnyire szovjet nevek kerül- 
tek fel a falu térképére. Az Alvíg két oldalából Engels Frigyes és Ady Endre 
utca lett, a Felvígből és a Kisvígből Kun Béla és Kossuth Lajos utca, a Kisdob- 
rony gyepesből Lenin utca, a Csongor gyepesből Marx Károly utca. Tovább 
folytatva a sort, megszületett a Lev Tolsztoj, a Május elseje, a Gagarin, a Mi- 
csurin, a Szuvorov, a Szovjet Hadsereg, az Októberi forradalom, a Meliorátor, 
a Kirov, a Dicsőség, a Komszomol, a Győzelem, a Szovjetunió megalakulásá- 
nak ötvenedik évfordulója, a Csapajev, a Béke, a Rövid, a Petőfi, a Rákóczi, a 
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Tavasz, a Sport, az Internacionalista és az Ifjúsági utca. És megjelentek az 
orosz nyelvű utcanévtáblák is az új szöveggel. 


A falu népe azonban nem vette át ezt a módit. A Nagytemető gyepest senki 
sem hívta Tolsztoj utcának, abba meg bele is törne a nyelve annak, aki ki akar- 
ná mondani, hogy: a Szovjetunió megalakulásának ötvenedik évfordulója ut- 
ca. Ehelyett egyszerűen Új utcát emlegetnek. 


Falurészek nevei 


Az idős emberek tudni vélik, hogy a falu első lakója évszázadokkal ezelőtt 
a helység Kucsárka nevű részében telepedett le. Ez a név még ma is él, és 
szláv eredetre utal. Ugyancsak szláv eredetűnek tűnik néhány más falurész 
neve is. Ilyen például a Garb, amely rokonságban lehet az orosz és ukrán gorb 
szóval (jelentése: púp, domb, és valóban, a Garb egy dombon fekszik), a Bo- 
hojka, a Masina. Hatháznak nevezik a falu Bátyú felé vezető utcájának végét, 
itt ugyanis a második világháború előtti években hat egyforma házat építtetett 
a község a rászorulók számára. A Kovácsgorc az Alvíg déli részén a Tó által 
körülölelt szigetszerű képződmény, itt mindig kovácsműhely volt a háború 
előtti időkben. Hasonló gorc található a Kishídnál, a Felvíg és a Kisvíg talál- 
kozásánál, ugyancsak a Tó partján. (A gorc szó jelentése: félszigetszerű ki- 
szögellés.) A Tanya a falu déli peremén fekszik. Régen csakugyan tanya volt 
itt, ma a kolhoz fatelepe, gazdasági épületei, istállói, raktárai foglalják el. Em- 
lítést érdemel még a Nagytemető, a Kistemető és a Zsidótemető. Ez utóbbit a 
hatvanas években felszámolták. 


Víznevek 


A falu két legrégibb utcája, az Alvég és a Felvég a Tó két partján húzódik. 
Neve megtévesztő, mert valójában patak ez, a régi térképeken, határleírások- 
ban Hatrác (Hatracz) patakként szerepel. (A népetimológia szerint hal rác 
lelte halálát benne.) Minden bizonnyal akkor ragadt rá az új név, amikor több 
mint száz évvel ezelőtt a Latorca szabályozása következtében összeköttetése 
e folyóval megszűnt, és gyakorlatilag állóvízzé változott át. Azóta eredeti ne- 
ve teljesen feledésbe merült, csak az öregebbek emlékeznek rá. Egyes részei 
ma már külön nevet viselnek. Az erdőtől a Nagytemetőig húzódó szakasza 
Temető-patak lett, az Alvégen és a Felvégen Tó, a Kucsárka melletti rész a 
Pesta, a Kistemetőnél ismét Temető-patak, aztán Kör-patak, tovább pedig 
Kerepec. 
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A gyermekek kedvenc fürdőhelye volt valaha nyáridőben a Kis-Tábla és a 
Nagy-Tábla. Ezek az állóvizek négyzetre emlékeztető alakjukról kapták nevüket. 
A nyocvanas évek végén megkezdődött a Nagy-Tábla feltöltése, hogy helyén au- 
tóbuszállomás vagy park, esetleg valamilyen középület létesülhessen. 


A község határában a Latorcába ömlő árvízmentesítő főcsatornát, mely a 
harmincas években nyerte el mai alakját, egyszerűen csak Kanálisként isme- 
rik. A Kanális két oldalán mocsaras, vizenyős terület található, a Masonca és 
a Buggyos. Eredetileg ezek patakok voltak, de a folyószabályozás után kiszá- 
radtak, illetve elmocsarasodtak. A kolhoz a hetvenes évek táján a Latorcától 
nem messze vízgyűjtőt alakított ki a zöldségfélék öntözésére. Ezt ma inkább 
halastóként hasznosítják, de általánosan elterjedt neve: Víztároló. 


Közvetlenül a falu mellett terül el a Nagy- és a Kis-Eger, tőlük nem messze 
húzódik a Daranyó-kanális, keletebbre pedig a Bekiny-kanális. Valaha ezek is 
patakok voltak, akárcsak a Szernye-kanális. A határt a múlt században keresz- 
tül-kasul szabdaló patakok legnagyobb része mára teljesen eltűnt, akárcsak a 
lápos területek, nevük azonban fennmaradt a nép emlékezetében, mivel dűlő- 
nevekké változtak át. Ilyen volt a Bohojka, a Szapat, az Ígett-Éger, a Sár-éger, 
a Tamás-éger, a Szél-éger, a Szíles-macsár, a Láp, a Kík-patak, a Patkó-patak, 
a Hamis-atak (így, p betű nélkül!), a Vár-patak, a Jákób-sanc, a Zséllye-pa- 
tak, az Almás-patak. 


Régi okiratok más vízneveket is megőriztek. A község 1851-ből származó 
határleírása például említi a Vájás-patakot, „mely a Kerepecz folyóba sza- 
kad”, a Sziget-hát-patakot, a Tatár lápját, a Csorgó-patakot, a Hatamzsa-pa- 
takot, a Mártony-patakot, („mely a Latorczába szakad”), a Szamaró-patakot, 
a Palaka-patakot. A Nagydobrony és Csongor közti határvita 1638. évi jegy- 
zőkönyvében szerepel még a Charnada víz (ma Csaronda), a Borostanik 
patak (ma Borostányik), a Paharla, Pohárilla, Pohárallya, Poháralatt, Pohá- 
ralatta, Pohárka, Poharla patak (ez utóbbi a két falu határát jelentette), vala- 
mint a Beken, Bekeny, Bekény patak (ma Bekiny), a Gor macsár és a Horgos 
éger álló víz. 


Határrészek nevei 


A földdarabok, dűlők legnagyobb része művelőjéről kapta a nevét. Ezek a 
nevek nyilván nem nagyon régiek, hiszen a tulajdonos időnként megváltozha- 
tott, s az emlékezet csak az utolsót tartotta számon. Ez alól kivételt képeznek 
az ún. rekeszek, amelyek csak a legritkább esetben cseréltek gazdát keletkezé- 
sük óta. A rekeszek többsége eredetileg irtásföld volt, területük így nem ha- 
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ladta meg az egy-két hektárt. Minden módosabb gazdának, illetve családnak 
volt rekesze, és azok természetesen a família nevét viselik: Barna Hidi-re- 
kesz, Badópali-rekesz, Kónya-rekesz, Fejes-rekesz, Pali-rekesz, Borbé Gyula- 
rekesz, Vótbiró-rekesz, Sándor-rekesz, Szanyimikó-rekesz, Dolláros-rekesz, 
Kurátor-rekesz. Mint látjuk, az érthetőség kedvéért az elnevezéshez a tulajdo- 
nos ragadványnevét is gyakran használták. Volt azonban néhány olyan re- 
kesz, amely másféle nevet kapott: Szállás-rekesz (a néphagyomány szerint itt 
szálltak meg Árpád apánk honfoglaló vitézei), Puszta-rekesz, Tarka-bikkfa- 
rekesz, Egyház-rekesz, Tárcsa-rekesz, Külső-rekesz, Pap-rekesz (ez a papé 
volt, faház állt benne, ide járt nyaralni, üdülni a család). 


A vezetéknévi eredetű dűlőnevek utótagjaként gyakran szerepel a tag, 
ódal, szállás, domb, gorond, láb, sarok, szög szó: Rót-tag, Ferki-tag, Cseszki- 
tag, Keszler-tag, Cserge-domb, Deme-gorond, Kónya-ódal, Bécse-szög, Di- 
bó-szállás, Nagy Pista-láb, Varga Samu-láb, Kocsis-sarok. Ezek és más ha- 
sonló megjelölések tulajdonnévi vagy köznévi előtaggal együtt utalhatnak a 
földdarab nagyságára (a tag például nagyobb, mint a láb), fekvésére (Túlka- 
nális, Láp-ódal, Eszrő-köz, a Daranyó megett, az Átalutnál, Dávidházi-szíl, 
Bátyi-szíl, Szernye-szög, Patak-ódal, Atak-hát, Ólas-szög, Felső-erdő, 
Nyirigy-szög, Horgas-szög, Kerepecmegi), alakjára (Veres-gorond, Magas- 
gorond, Pás-gorond, Maz-gorond, Ígett-gorond – a gorond szó földhátat, 
dombhátat jelent –, Forrás-hát, Aranyos-domb, Várdomb, Fehírdomb, Talics- 
ka-domb), rendeltetésére (Bulgárkert, Kongó-rít, Mosó-rít) és egyéb tulajdon- 
ságaira. 


Kisebb számban, de előfordulnak aztán egytagú határrésznevek is, illetve 
olyanok, amelyek értelme nehezen állapítható meg. Valószínűleg ezek a határ 
legrégibb földrajzi nevei közé tartoznak. Emellett szól, hogy többnyire re- 
ménytelen vállalkozás eredetük magyarázatát keresni, a névadók szándéka a 
torzulások és jelentésváltozások miatt mára elhomályosult. Ilyen a Páca láza, 
a Kas láza, a Kósa, a Bórikó, a Jázivó, a Káricsa, az Ardó. A Bekiny a hasonló 
nevű patakról kapta nevét, a Liget valaha fákkal-bokrokkal benőtt terület le- 
hetett, a Hodzsáról is kevesen tudják, hogy annak Milan Hodza, a csehszlová- 
kiai Republikánus Földműves- és Kisgazdapárt vezére a névadója, aki a har- 
mincas évek elején földet ígért választóinak; a Duda állítólag olyan hosszúkás 
és görbe alakú földsáv volt, mint a kályhacső, amit itt dudának hívnak; a Szi- 
tás minden bizonnyal szilfáiról volt nevezetes, a Rípás meg – talán – a benne 
bőven termő takarmánynövényről. A Csonkás, a Ducskós és a Zsiván-szugoly 
eredetét legfeljebb találgatni lehet. 
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XIV. Nyelvjárás 


A falu népének beszéde annyira elüt a környék nyelvjárásától, hogy a nagy- 
dobronyi embert idegen környezetben azonnal felismerik, mihelyt megszólal. 
Mondják is neki eleget – ékelődve vagy bosszantásképpen hogy „Dob- 
ronyban hüppen az alma”. Valaha ez súlyos sértésnek számított, ami többnyi- 
re nem is maradt megtorlatlanul, mostanában viszont egyre inkább csak azt 
akarja érzékeltetni vele az illető, hogy nem először találkozik a nagydobro- 
nyiak különös beszédével, hallott az itteni emberekről, szokásaikról. Valójá- 
ban mára már kikopott a nagydobronyiak szóhasználatából a „hüppen” ige, de 
évtizedekkel ezelőtt még jellemző alakja lehetett a szókészletnek, hiszen ha- 
sonló változatokat napjainkban is találunk. A „hüppen” ugyanis a „huppan” ma- 
gas hangrendű megfelelője, akárcsak az itt használt „bünkősbot” a „bunkósbot” 
helyett, a „düdörödik” a „dudorodik” helyett vagy a „püffen” a „puffan” helyett. 


A nyelvjárás legfőbb, mondhatni meghatározó hangtani jellegzetessége az 
ajakkerekítés nélkül képzett (szakszóval: illabiális) rövid å és az ajakkere- 
kítéses (labiális) hosszú ā hang megléte. Ezek a köznyelvi a és á magánhang- 
zók helyén fordulnak elő, tehát azokat helyettesítik, azok megfelelői. Minősé- 
gét tekintve az illabiális å tulajdonképpen nem más, mint a köznyelvi á hang 
röviden ejtett változata, ellenben a labiális ā-t úgy hallhatjuk meg, ha 
hosszan ejtjük, elnyújtjuk a köznyelvi a hangot. (A továbbiakban a pontos 
hangjelölés érdekében használom még a köznyelvi e, o, ö hosszú megfele- 
lőit, az ē-t, az ō-t és az ȫ-t is, amelyek minőségileg eltérnek a köznyelvi 
hosszú é-től, ó-tól és ő-től.) 


Az az iménti megállapítás, hogy az illabiális å és a labiális ā a köznyelvi 
a és á helyén fordul elő, egy kis pontosításra szorul. Igaz, hogy az a helyén 
többnyire å-t találunk (apa-åpå, kapa-kåpå, kalap-kålåp, van-vån, ladik-lå- 
dik stb.), de zárt szótagban az l, r és j mássalhangzók előtt az a megfelelője 
a hosszú ā: alma-ālmå, barna-bārnå, pajta-pājtå. Ami a köznyelvi á-t illeti, 
ezt minden helyzetben a hosszú labiális ā váltja fel (párna-pārnå, ház-hāz, 
láda-lādå stb.), bár ez meg sokszor kettőshangzóba csap át, és ao-ként vagy 
åo-ként realizálódik (paornå, håoz stb.). 


Sok esetben – a kiejtés egyéni sajátosságaitól függően – kettőshangzók 
helyettesítik az é, ó, ő hosszú magánhangzókat is: erdő-ērdeü (vagy ērdöü), 
kés-keis (vagy kéis), tudnók-tudnåuk, szó-szou stb. 


Már az eddigi példákból is láthattuk: erősen ható szabály, hogy zárt szótag- 
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ban az l, r és j mássalhangzók előtt megnyúlik a rövid magánhangzó: kērt, 
bōrnyú, ēlsepēr, kiējt, megȫl, stb. 


Ugyancsak domináns jegye a nyelvjárásnak az í-zés, vagyis a köznyelvi é 
rovására aránytalanul nagy az í hang megterhelése: szép-szíp, kép-kíp, lép- 
líp, kék-kík, ég-íg (ige), verés-verís, kerítés-kerítís, érik-írik stb. Ugyanez 
mondható el az ú és ű magánhangzókról, melyek az ó-t és az ő-t szorítják ki: 
ló-lú, balról-bālrúl, bőr-bűr, ő-ű (személyes névmás), bő-bű, kő-kű, fésű- 
físű (vagy füsű) stb. 


A víz, kút, tűz típusú szavakban az í, ú, ű magánhangzó megrövidül: viz, 
kut, tüz (úgyszintén: út-ut, tíz-tiz stb.). 


Ha az l hang előtt o vagy ö magánhangzó áll, utána pedig mássalhangzó kö- 
vetkezik a szóban (főleg d, t, n), akkor az l kiesik, az előtte lévő magánhangzó 
pedig megnyúlik: bolt-bót, föld-főd, folt-fót, holnap-hónåp, molnár-mónār, 
bölcső-bőcső, szolga-szógå. 


Sok esetben a köznyelvi o hang helyén u-t találunk (csoda-csudå, hol-hun, 
bogár-bugār) vagy å hangot (orvos-orvås, olló-ålló), az a hang helyén o-t 
(satu-sotu, bakancs-bokkåncs, mag-mog, ujjam-újom, lovakat-lovåkot, ja- 
va-jovå, havas-hovås), az u helyén o hangot, az ü helyén ö hangot (uzsonna- 
ozsonnå, csütörtök-csötȫrtök), az ü (vagy ű) helyén i hangot (bükkfa-bikfå, 
fűzfa-ficfå, fűrész-firísz, rühös-rihes, füge-fige.) 


Az -uk, -ük, -juk, -jük, többes szám harmadik személyű birtokos személyra- 
gok -ok, -ek, -ök, -jok, -jek, -jök alakban jelennek meg: lábuk-lābok, lovuk– 
lovok, könyvük-könyvök, kezük-kezek, gyermekük-gyērmekjek, kenyerük– 
kenyerek vagy kenyírjek, zsebük-zsebek vagy zsebjek, kalapjuk-kålåpjok, 
földjük-főggyök. 


A -t tárgyrag a relatív tőhöz a -k többesjel és a birtokos személyragok után 
középzárt kötőhangzóval kapcsolódik: lovåkot, mågunkot, fejünköt, kērtün- 
köt. Az -s képzős melléknevekhez a módhatározó ragja szintén középzárt for- 
mában illeszkedik: uråsonn, kōlhozosonn, påprikāsonn, sārossonn. 


A -z, -s, -sz, -zs végű szavakban az egyes és többes szám harmadik szemé- 
lyű birtokos személyragok előtt hosszú mássalhangót találunk: háza-hāzzå, 
házuk-hāzzok, kése-késse, késük-késsek, rekesze-rekessze, rekeszük-re- 
kesszek, garázsa-gårāzzså, garázsuk-gårāzzsok. 


Az rl hangkapcsolat ll-é, az rs pedig ss-é hasonul: tarló-tålló, sarló-sålló, 
bors-boss, nyers-nyess. 


A szavak végén az n mássalhangzó helyén gyakran ny, az l mássalhangzó 
helyén pedig j áll: tulipán-tulipāny, sifon-sifony, paplan-påplåny, eleven- 
eleveny, ököl-ököj, mell-mēj. 
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Ha három mássalhangzó kerül egymás mellé, akkor a középső (rendszerint 
t, d, j) kiesik: kertbe-kērbe, azt hitte-åsz hitte, keresztbe-kerezbe, azt se-ås 
se. Ellenben ha két magánhangzó követi egymást, akkor közöttük megjelen- 
het a hiátustöltő j hang: hiába-hijābå, odaad-odåjåd; Mejeg be jå hāzbå, hāt 
ot vån űkeme. 


A szóvégi t (mássalhangzó után) egyes esetekben elvész (azért-åzír, me- 
gint-meginn), a magánhangó után álló s, sz, n (-on, -en, -ön) és az ny viszont 
megnyúlik (magas-mågåss, magasabb-mågåssåbb, veres-veress, erős- 
erőss, büdös-büdöss, egész-egíssz, egészen-egísszenn, hídon-hidonn, szeké- 
ren-szekerenn, szépen-szípenn, bőven-bűvönn, legény-leginny, szegény-sze- 
ginny). 


A többtagú névszók második szótagjában é helyett többnyire e-t vagy ē-t 
találunk: levēl, szekēr, kötēl, egēr, tehen, kerek, keves, közepső, nehez, szemet, 
vereb. 


Az -ért és -ig rag, valamint az -é birtokjel előtt nem nyílik meg a magán- 
hangzó: fåig, kecskeír, Gézåjé. A -d és -t végű igékhez az -n és -l kezdetű tol- 
dalék kötőhangzó nélkül kapcsolódik: tånítni, tārtnåk, håsítni, kérdlek, kűd- 
lek, jåvítni. 


Az amott, amarra, amonnan stb határozószóknak két fokuk van. Az él- elő- 
tag e határozószók előtt a jelzett távolság rendkívül nagy voltára utal: élåmott 
jön, élåmonnån hållåccik stb. Különösen a gyermeknyelvben gyakori e szócs- 
ka ismételgetése, ami a szónak még nagyobb nyomatékot ad: él-él-élåmott 
lāttåm! 


A hová? és hol? kérdésre felelő családi rag a -nå, -ne: Mejek Bålognå. Hi- 
dinå seprűt kötnek. A honnan? kérdésre felelő családi rag a -núl, -nűl: Szånyi- 
núl jövök. 


Az ez, az mutató névmás å, e alakban is használatos: å se lessz jó, e mān 
bisztos. 


A nyelvjárásban az ikes és iktelen ragozás között nem mindig tesznek kü- 
lönbséget, pontosabban esetenként az ikes igéket iktelenekként ragozzák 
(eszek, iszok, ālszok), az ikteleneket pedig ikesekként: szålådōl, mondōl, 
åkåsztōl. Az egyes szám harmadik személyű udvarias felszólító módot az ik- 
telen igékből is ikes toldalékokkal képezik: Űjík mān le! Ǻggyík mān ecs 
csepp vizet! 


Egyes szám harmadik személyben néhány ige -n ragot kap: megyen, teszen, 
viszen. 


Tárgyas ragozásban a mély hangrendű igék is magas hangrendű toldalékot 
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kapnak: mosi, mositok, mosik; åkåszti, åkåsztitok, åkåsztik; rugi, rugitok. ru- 
gik. Kivételt csak egy-két szó képez: tuggyå, mongyå. 


Még ma is használják az összetett múlt időt: Szeginny åpām mindig montå 
vót... Ugyancsak ismert az általános, személytelen múlt idő: Nem tudni vót, 
mikōr jönnek írtünk. Hå meg ēlhånyågōltå jåz embēr, ålig bírni vót befele űl- 
tetni jå någy dåråb fődet. Mān åkkor lātni vót, mit åkārnåk. 


Van a nagydobronyi nyelvjárásnak egy sajátos mondattípusa, mely a jelző 
vagy a határozó nyomatékosítására, jelentésének fokozására szolgál. Nem vót 
åz kicsi, ōjån någy vót hogy. Ǻ kisjānyok ōjån szípenn énekēltek hogy. Ǻz em- 
berek ōjån sokånn vótåk hogy. Alakilag befejezetlen a mondat, mivel a hogy 
kötőszó mindig az utolsó helyen áll, tartalmilag azonban nem. A ōjån... 
hogy szószerkezet itt a nagyon, igen határozószót helyettesíti (ōjån någy hogy 
= igen nagy), a hogy pedig valójában nem is kötőszó, hiszen erős hangsúly 
esik rá, s a mondat hanglejtése sem utal gondolati befejezetlenségre. 


Az alany és állítmány számbeli egyezése nem minden esetben érvényesül: 
Ǻ főggyeji jutott eszíbe. Ǻ szüleji nem nevēlte jól. A kijelölő jelző sem mindig 
egyezik számban a jelzett szóval: Buzå vót åbbå jå zsākogbå. 


Ha az igekötős vagy névutós igét folyamatossá akarják tenni, akkor az ige- 
kötőhöz vagy a névutóhoz hozzáteszik a -fele szócskát: Ǻ levest ette mekfele. 
Ǻ jegen ment keresztűlfele. Ǻ szeker ålāfele bújt. A fele azonban az igekötőtől, 
névutótól különválva, önállóan is utalhat a cselekvés folyamatosságára, tar- 
tósságára, a felszólító móddal együtt pedig sürgetést fejez ki: Ǻ kērbe fele me- 
jek. Tedd åz åsztālrå fele. Gyērtek mān enni fele. 


A mutató vagy személyes névmással kifejezett határozó, jelző, tárgy vagy 
alany mellett ott állhat a mutató-nyomósító lå szócska: Tedd le odå lå. Vótunk 
ēre lå. Ǻdd odå ånnåk lå. No eszt lå megveszük. Mer ű íjen lå. Ez lå nekem 
nem teccik. Ki jött most be? -Ű lå. 


Gyakori a kettős tagadás: a sem helyett általánosan elterjedt a se nem: Én se 
nem åkārtåm ēlmårådni tűle. Íjet se nem hållott még senki. 


A kapcsolatos mondatok kötőszava meg vagy oszt: Fújt å szél, meg åz esső 
is esett. Megitåttå jå teheneket, oszt bekötötte jåz ólbå. 


A felsorolt sajátosságok természetesen nem egyforma mértékben figyelhe- 
tők meg a nyelvjárást beszélők körében. Leginkább az idős emberek őrizték 
meg ezeket az archaikus vonásokat, a fiatalabbak viszont – főleg az értelmi- 
ség, a tanultabb réteg – mind többet helyettesítenek köznyelvi elemmel. Sza- 
badulni igyekeznek az illabiális å és a labiális ā hangtól, kerülik a kettőshang- 
zókat, az í-zést, mert az ilyen beszédet falusiasnak és szégyellni valónak 
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érzik. Ellenben érdekes, hogy a nagydobronyiak nyelvhasználatában is elbur- 
jánzott orosz és ukrán szavakat nem tartják kerülendőnek. Igaz, ezek nem a 
magyar megfelelőket szorították ki, hanem jobbára olyan fogalmakat jelöl- 
nek, amelyekkel az ittenieknek az utóbbi 45 évben, a rendszerváltás óta kellett 
megismerkedniük, vagy amelyek használata azóta vált mindennapivá. Ilyen 
például a szprávka (igazolás), a paszport (személyi igazolvány), a bulocska 
(zsemle), a lanka (növénytermesztő csoport), a kálim (a feketefuvarból szár- 
mazó jövedelem), az univermág (áruház) és még hosszasan sorolhatnám. 
Ugyanakkor sokan azzal igyekeznek műveltségüket, nyelvismeretüket fitog- 
tatni, hogy olyan orosz szavakkal is nyakra-főre élnek, amelyeknek a magyar 
megfelelőjét mindenki ismeri. 


*** 


A falu nyelvjárása igen gazdag tájszavakban. Ezek teljes feltárása megha-
ladja munkám kereteit, de az alábbiakban megpróbálok egy kis ízelítőn nyúj-
tani belőlük: 


åbråkos – a ló fejére akasztható kis zsák, amelyből az állat az abra
kot elfogyasztja  


åbriktōl,  


megåbriktól – megver, megfegyelmez 
āndungos – szeszélyes, hóbortos 
ārunnån – valaminek a távolabb levő oldalán vagy oldala felől; on-


nan, arról  


ārt – csiklandozva kellemetlen érzést okoz 
āłålut – két út találkozása; kereszteződés 
åzommód – azonnal, előkészület nélkül 
åzut – utána, aztán 
bādog – füles ivóedény 
båket – bő nyakú, alacsony tejeskanna 
båkhudik,  


megbåkhudik – az étel (főleg burgonya) állott, dohos ízt kap 
bāttyurå – nagybácsi; a szülő férfitestvére 
besippåd – benyomódik, behorpad (pl. tojás, labda) 
bitóſå – villanyoszlop 
bisztålån – nem biztos, bizonytalan 
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bokōr – masni 
botrå beszíl – ellenkezik; butaságot beszél 
brostű – biztosítótű 
burítík – a ház dupla bejárati ajtajának külső, üveg nélküli szárnyai 
burtyāszik – keresgélés közben felforgat, összezavar valamit 
cekli – sebesen mozgó tárgy súrolva érinti a másikat 
cinkol – két követ (cinkkövet) egymáshoz ütve szikrát csihol 
cintānyír – porcelán tányér 
cub – combhajlat 
csājt – a fűre leszállt harmat vagy a füvet nedvessé tevő eső 
csåkāj – ugyanolyan, éppolyan 
csåpāsol – széles mozdulatokkal táncol 
cserepet ront – elhibázza a játékot, elhibázza a sorrendet, valaminek a


rendjét 
csimbārkózik – görcsösen belekapaszkodik valakibe vagy valamibe 
csinkå – malac, sertés (gyermeknyelvi) 
csip – a kártyajátékban: lapot vesz 
csipve-lopvå – apránként 
csobåk – levágott kukorica, cirok, kivágott fiatal fa vagy bokor


földben (és részben a föld felszínén) maradó része 
csobojó – hordószerű víztároló edény, amelyből a mezei munkák


idején ittak 
csunyā(l)kodik – kényeskedik 
csārkå – a lányok hajfonata 
csüdörödik – a nagy lendülettől jobbra-balra kileng vagy valamilyen


irányban sodródik (a síkos úton) 
dåråb, – az utca egy-egy kisebb, 10–15 házból álló szakasza; en-


nek lakói a darabosiak dåråbosi 
dåvājsipkå – a háború óta ismert, az oroszok által behozott meleg füles-


sapka 
deben – bödön 
derík – érdekes, szórakoztató, mulattató 
dévānkozik – tanácstalanul töpreng, tétovázik 
díbelődik – bajlódik, bosszankodik 
dringol,  


eldringol – szalad, elszalad, eliszkol 
ducskó – fatönk; a kivágott káposzta a földben maradó része 
dudå – a tűzhely füstjének elvezetésére szolgáló bádogcső 
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düdörít – (ember, személy, ha előrehajlik) a hátsó részét (illetlenül)
kidomborítja  


dűllő – keskeny sáv a földdarab végén, melyet szántáskor, vetés-
kor kereszirányban művelnek meg 


dürüdzgöl – valamilyen súlyos eszközzel (dürüdzgölővel) laza talajt
vagy más anyagot ütögetve tömörít 


éger – mocsaras, vizenyős terület 
eggyezik – vitatkozik, ellenkezik, felesel, veszekszik 
eggy håprå – hamar, gyorsan (elvégez valamit) 
ērünnen – valaminek ide közelebb levő oldalán vagy oldala felől; in-


nen, erről 
fējszekåpå – ducskózásra, agyagos, köves, fagyos föld fellazítására


vagy kubikosmunkáknál használt lapos, keskeny élű szer-
szám 


fijås – anyakoca 


fingågojó – a bükkfa vagy a tölgyfa levelén nőtt gubancs 
fírgettyű – vékony tengelyen forgó, gombból, ébresztőóra fogaskere-


kéből stb. készített játékszer 
fűrevåló – keszkenő; női fejkendő 
fűtűfå – fejfa 
gågó – gólya (tréfás elnevezés) 
gågólābonn – féllábon (áll vagy megy) 
gåncsos – csámpás, hibás járású (ember); félretaposott (lábbeli) 
gyålåt – gyógyít, nyugtat, jólesően bizseregtet (például gyulladt


sebet a borogatás, beteg gyomrot a pezsgős víz) 
gyepes – 1. utca; 2. új telekhely 
gyümőcs – aszalt alma 
gyűrmös – gyűrött 
håbårík – nagyobb tömegű híg sár 
håjådonfünn – fedetlen fővel, sapka vagy kendő nélkül 
håmburkāzik – a fején és hátán átfordulva gurul, bukfencezik 
hārcol – haláltusáját vívja 


heregő – szánkázásra való lejtő vagy hóból mesterségesen készített
kisebb domb 


hinodāl – mellébeszél, ködösít, hazudik 
höndörödik,  


höndörkőzik – játékból (a gyermek) a földön gurul 
hüngő – nagyobb gombból és cérnából készített gyermekjáték 
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incikel – idegesít, bosszant, felbiztat (pl. verekedésre) 
isztike – hosszú bot, végén lapos, görbe vassal (a vetőgép csövét


piszkálták vele, ha eldugult)  


izígy – széna, szálas takarmány apró darabja, maradéka 
kåbāt – felsőszoknya 
kåcol – csiklandoz 
kåcsåbiri – hóvirág, tavaszi tőzike 
kåcsonykézbül – visszakézből (üt) 
kåmpurjāzik – futás közben nagyot esik 
kåntus – (ujjas) női felsőruha 
kåpåri – élelmes, gyűjtögető, harácsoló 
kåréjozik – járművön száguldozik 
kårol – karjával csapkodva úszik 
kåron csip – megkarol, karját a karjába fonja 
keleb – a ruha és a mell közötti tér, melyben valamit tartani lehet 
kerembódāzik – kering vagy saját tengelye körül forog 
keszkedik – ingerkedik; kezd, kötődik vele 
keszkenő – női fejkendő 
kice (kicce) – a húsvéti tojás hímzésére használt eszköz 
kocskå – olyan (személy), akinek könyökben nem hajlik a keze,


nem tudja a kezét kinyújtani  


kohol – zárt térben erősen égő tűz ismétlődő mély hangot ad 
kókó – tojás (gyermeknyelvi szó) 
kōrhōl – forgó mozgásban lévő test horzsol, kikezd (például kerék


a vele érintkező tárgyat)  


köce – bekecs; derékig érő, ujjatlan, gombos, szőrmével vagy 
vattával bélelt mellényszerű ruhadarab  


küvő – drótból készült kerékküllő 
lābitó – fából készült munkaeszköz pedálja 
lābråvåló – férfi alsónadrág 
lāptó – létra 
ledug – egyik lábával mély lyukba lép 
leköpdös – háromszor a földre köpve kiszáll a játékból 
lesi – disznóvágáskor a rokonoknak, szomszédoknak küldött 


kóstoló (toros holmi, egy kis nyers hús, szalonna, kolbász)  


lesszånyós, 
lesszåpós  


lesszmeny – leendő anyós, após, meny 
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liszlāng – lisztből és vízből kevert ragasztó; csiríz 
lodzsbíkōl – a vizet (a padlóra) kilocsogtatja 
lelotykåd, – elernyed, megpuhul, összeseik, elveszti tartását 


lotykåd 
mālé – tengeripogácsa 
måmmå – a gyermeknyelvben: étel 
måmó – képzeletbeli lény, a gyermekeket ijesztik vele 
måmózik – négykézláb mászik 
mārhåjāró – a legelőre vezető oldalút 
māzol – földpadlót friss sárréteggel von be 
megtőrödzik – megszokik, megszereti a helyet 
mog – szotyola, napraforgómag 
móståt – a feltűnést kerülve, titokban matat, keresgél valamit 
muzsikå – hegedű 
någy påp – sok beszédű, tudálékos gyermek 
nényåsszony – a szülő (idősebb) asszonytestvére 
nyåkbåvåló – meleg gyapjúkendő, melyet a nők a vállukon (elöl össze-


fogva) viseltek 
nyilås – nyílhúzással osztott kaszáló 
pāgyimentom – deszkapadlózat 
pålol – terményt szelei oly módon, hogy azt kisebb edényből


(szakajtóból, teknőből) feldobja a levegőbe 
påpå – a gyermeknyelvben: kenyér 
påptök – tavasszal nyíló, a tulipánhoz hasonló, lila színű, foltos le-


pellevelű erdei virág 
pårittyå – az üzletben vásárolt cérna faorsója 
pārtüz – parázs 
påttitengeri – pattogatott kukorica 
peckās – a felnőttek mellett segédkező fiúgyermek 
pērgel – pörköl, pirít 
pitiszkāl – piszkál, babrál, túrkál 
pizsorāl – babrálja, igazgatja a tüzet, játszik a tűzzel 
plåcinkå – abrosz nagyságú erős vászondarab (füvet, szénát, babot


stb. vittek benne az asszonyok a hátukon) 
plenkācs – ácsmunkáknál használt (bárdszerű) fejsze 
pocōl – lustálkodik, heverészik 
pozsorå – étkes, élelmes, gyűjtögető 
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pujåszedő – a gyermekek ijesztésére kitalált személy, aki a felnőttek
szerint elviszi a rossz púját 


pupmådzåg – köldökzsinór 
rājcsúrozik – sokat szaladgál, hangoskodik, feltűnik itt is, ott is 
rekesz – gyümölcsfákkal beültetett földterület a határban 
rengő – lepedőből készített függőágyszerű bölcső 
megrőkken, – (ruhanemű) nedves tárolástól elszíneződik, szagot kap 


rőkken  


sikārkó – a jég vagy keményre taposott hó keskeny sávja, melynek
felületét a gyermekek a rajta való csúszkálással síkosra
koptatták 


sikārkózik – a sikárkón csúszkál 
slājer – menyasszonyi fátyol 
sógorå – idősebb nőtestvérnek vagy a szülő nőtestvérének félje 
suggyol – a sikárkón leguggolva csúszik 
szāj – tutaj 
szík – a tojás sárgája, illetve az abban lévő csíra 
szikācs – a tűzrakáshoz használt, vékonyra hasított szálas fadarab;


gerjesztő 
szílke – széles szájú, öblös, kétfülű cserépedény 
szírkó – kialudt parázs, elszenesedett fadarab 
szirony – a hó megolvadt, majd megfagyott érdes felülete 
szotok – 1. (területmérték) egy ár, aźaz 100 négyzetméter; 2. a ház-


táji földet kiegészítő, attól távolabb (a mezőn) kijelölt né-
hány árnyi terület 


szugoj – egy földdarabnak a sarka; patakkal, sánccal elzárt terület 
szupornyikās – náthás, prüszköl, köhög, bedugul az oưa 
szütyől – (fölöslegesen vagy hosszadalmasan) folyadékot az egyik


edényből a másikba töltöget 
tålåkó – az asztal lába vagy más bútor (esetleg nagyobb tárgyak:


szuszék, víztartály) alá tett fadarab, cserépdarab stb. (ab-
ból a célból, hogy ne billegjen, egyenesen álljon) 


tejsürű – tejfel 
tepedűl – nem tepedűl: nem boldogul, valamilyen akadálytól nem


tud megszabadulni 
tilåd, megtilåd – (állat) megnyugszik, megpihen, egy helyben marad 
toronkās – idétlen, esetlen, gyenge (gyermek vagy állat) 
toros hōlmi – toros káposzta, krumpli, pirítós kenyér, sült hús, máj, hurka 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


288 
 


totojós – púpozva, tetézve megrakott (pl. kosár) 
túltānc – modern tánc (tulajdonképpen: minden tánc, ami nem cser-


dás)  


tünő – a bujtokózás nevű játékban a hunyó 
tütü – víz (gyermeknyelvi) 
vājdókol – jajgat, visít, vonít 
vék – lék 
vesző – szegény, szerencsétlen, szánalomra méltó 
zākānyos – nyálkás, zavaros (víz vagy ital, ha sokáig áll az üvegben) 
zökemlik – hirtelen megállástól nagyot zökkenve megrázkódik 
zudít – megzudítja a fejét: a hangoskodás, a lárma az idegeire


megy, megzavarja a fejét  


zsemeg – bizseregve zsibbad 
zsírbåsűlt – kelt tésztából sütött fánk 
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XV. Szólások és közmondások 


Nagydobrony szóláskincse a tájszavakéhoz hasonló gazdagságot mutat. 
Igen sok a tréfás szóláshasonlat és közmondás. Ugyanakkor olyanokat is szép 
számban találunk, amelyek trágár voltuk miatt nem bírják el a nyomdafesté- 
ket, az alábbi mustrából tehát kimaradtak. Azokat a frazeológiai egységeket 
sem vettem fel a jegyzékbe, amelyek az egész nyelvterületen ismertek. Van 
ellenben a faluban néhány olyan szólás, amelyhez egy-egy történet, adoma 
fűződik, így ezek a szállóigékkel mutatnak rokonságot. A felsorolást velük 
kezdem. 


*** 


Jön annak leve, mint a Mari kávéjának. – Élt valaha a faluban egy lány, akit 
Marinak hívtak. Egyszer az anyjától azt a feladatot kapta, hogy főzzön kávét. 
Mivel a lány tapasztalatlan (és kissé együgyű is) volt, a kávét egy fazékban 
víz nélkül tette fel főni. Az édesanyja már csak a füstre figyelt fel, s kérdőre 
vonta lányát. De a mi Marink nem jött zavarba, magabiztosan válaszolt „Jön 
annak leve magától is!” 


Legyen tied a vastagabb vége. – A szólás jelentése: – „Engedek, bár tudom, 
hogy nekem van igazam”. Eredete pedig a hagyomány szerint a következő. 
Két barát egyszer egy szál hurkát kapott fizetségképpen. Tanakodtak, hogyan 
osztozzanak meg rajta. Egyikük azt ajánlotta, kezdjenek hozzá egyszerre: az 
egyik az egyik végén, a másik a másikon. Csakhogy ebből vita támadt, mert 
társa igazságtalannak tartotta, hogy egyiküknek a vastagabb vége jut, mási- 
kuknak pedig a vékonyabb. Emberünk ekkor nagylelkűen kijelentette; legyen 
a tied a vastagabb vége! Rájött ugyanis, hogy teljesen mindegy, ki hol kezdi, 
hiszen aki a vastagabb végét eszi, az lassabban halad előre. 


Húzd ki magad, Edit! – Történetünk szereplőjére még ma is sokan emlé- 
keznek. Fiatal korában édesanyja bizonyára gyakran figyelmeztette helytelen 
testtartására, mert néha az utcán is lehetett hallani, amint félhangosan korholta 
saját magát: „Húzd ki magad, Edit!” 


Teszem fel példának okáért. –  Egy fontoskodó, tudálékos atyafival esett 
meg az alábbi történet. Fáért ment szekérrel, ám az erdőkerülő addig nem en- 
gedte felrakni a fát, amíg meg nem mutatja a nyugtát. Emberünk minden zse- 
bét átkutatta, s közben állandóan beszélt, példálózott, hátha sikerül leszerelni 
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a kerülőt. Amikor azonban az már tizedszer hallotta, hogy „teszem fel példá- 
nak okáért”, a fára mutatva közbeszólt: „No ezt ugyan fel nem teszi!” 


Abban járok. – Volt Nagydobronyban egy suszter, akinek a pontosság nem 
tartozott az erényei közé. Ha a megrendelők az iránt érdeklődtek, mikor lesz 
kész a lábbeli, lakonikusan válaszolt: „abban járok, abban járok”. Egyszer az 
egyik kliens megunta már, hogy állandóan hitegeti, és sarokba szorította: ide a 
csizmát, vagy adja vissza az előleget! A suszter ekkor lehúzta a lábáról az új 
csizmát, és önérzetesen mondta: „Nem szoktam én hazudni. Megmondtam, 
hogy abban járok.” 


*** 


ad – Ha adnak, vedd el, ha ütnek, szaladj el. (Nem kell
szégyenlősnek lenni, amikor szívesen kínálnak.) 


ágy – Megy az neki, mint az ágybaszarás. (Jól csinálja, alkalmas
rá, könnyen beletanul.) 


disznótor – Nem erőszak a disznótor. (1. A meghívást nem kötelező
elfogadni. 2. Jót akarok neked, de ha elutasítod, magadra
vess.) 


egyenes – Egyenes, mint az S. (Hiába mondják vagy mondanák
egyenesnek, valójában nem az, hanem görbe.) 


ember – Ember a gáton, szar a lapáton. (Nagyszájú, semmirevaló
ember.) 


– Ember kell ahhoz, meg nagy csizma. (Igazi férfira van ah-
hoz szükség, nem olyanra, mint te vagy.) 


– Ember kell ahhoz, szálas, nem ilyen taknyos-nyálas. (Je-
lentése ugyanaz, mint az előzőé.) 


esik – Hol esik, hol puffan. (A szerencse forgandó.) 
fing – Finggal harangoznak annak, aki a napszámban megöli


magát. (A napszámosok nem szokták magukat megerőltet-
ni a munkában.) 


föld – Fekete földben terem a jó búza, a fehérre meg rászarik a
kutya. (Barna lányra mondják dicséretképpen.) 


gém – Nem szokta a gémszart sülve. (Nem szokta a nehéz vagy
piszkos munkát, ezért most prüszköl tőle.) 


hegyes – Hegyesre megy ki. (Idő előtt ér véget, nem a maga
természetes útján fejeződik be. Eredete: régen mindig a 
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 legkiválóbb kaszás állt a csapat élére. Ha ugyanis nem ő
volt a legjobb, ha nem ő bírta leginkább a munkát, akkor
az utána haladó körülkaszálhatta: jobbról megelőzhette,
így neki elfogyott a kaszálnivalója, a rendje pedig
„hegyesre ment ki”.) 


igyekszik – Úgy igyekszik, majd lefekszik. (Nem siet, ráérősen halad.) 


járömszög – Nem dug egy oldalról két járomszöget. (Nem igyekvő,
hanem lusta, ennélfogva szegény is.)  


kér – Nem kér enni. (Akkor mondják, ha olyasmit szereznek be,
amire pillanatnyilag nincs szükség, de a jövőben még
lehet.) 


 


kerek – Hol kerek, hol talp. (A szerencse forgandó. Valószínűleg a
kerék-talp ellentétpárból alakult ki.)  


kút – Jár rá, mint a jó kútra. (Nagyon megkedvelte, gyakran él
vele.)  


kutya – Aki kutyával játszik, botja legyen. (Aki kihívja maga ellen
valakinek a haragját, az készüljön fel mindenre.) 


– A kutya is haragszik az orráért. (Minden türelemnek van
határa, nem illik visszaéélni mások jóindulatával, engedé-
kenységével.) 


– Amit mond, a kutya sem enné meg. (Butaságokat beszél
vagy hazudik.) 


– Megszokta, mint kutya a verést. (Megszokta a kellemet-
lenségeket, beletörődött sorsába.) 


– Viszi, mint kutya a lángost. (Lopva viszi, szalad vele.) 


 


 


legény – Nem az a legény, aki este dalol, hanem aki reggel fütyöl.
(Aki este legény, legyen reggel is az.)  


légy – Gyenge, mint a tavaszi légy. (Erőtlen, bágyadt.) 
ló – Tarka lovon jár. (Az időjárásra értve: változékony, sze-


szélyes.)  


malomkő – Fürge, mint az alsó malomkő. (Lusta, lomha, lassú moz-
gású.)  


mell – Kinyomja a mellét. (Kitesz magáért.) 


nap – Több nap, mint kolbász. (Az élelmet nem szabad pazarol-
ni, jól be kell osztani, hogy sokáig kitartson.)  


okos – Olyan okos, hogy majd elsül a feje. (Sokat képzel ma-
gáról.)  


olájecet – Gyenge, mint az olájecet. (Erőtlen, bágyadt.) 
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Orbán – Jár, mint az Orbán lelke. (Nem találja a helyét, nyugtalan,
mozgékony.) 


orr – Orra alá hányja az ételt. (Sietve, kapkodva eszik.) 
otthon – Nincsenek nála otthon. (Nincs beszámítható állapotban,


elvesztette az eszét.) 
ökör – Az ökör iszik maga. (A vendégnek nem illik egyedül innia,


jobban esik az ital társaságban.) 
– Magas az neki, mint ökörnek a tangó. (Meghaladja a ké-


pességeit, nem képes rá, nem ért hozzá.) 
– Úgy néz ki, mint az ökör szalmakalapban. (Hozzá nem illő


ruhát vett fel.) 
ördög – Szegény az ördög, mert nincs lelke. (Nem vagyok sze-


gény, nincs okom sajnáltatni magamat.) 
papsajt – Nem mindig papsajt. (Nem sikerülhet minden, néha el-


hagyja az embert a szerencse.) 
Pista – Kiöltözött, mint szaros Pista a nevenapján. (1. A legszebb


ruháját vette fel. 2. Ízléstelenül öltözött.) 
rekesz – Kidűl a rekesz, oszt nem lesz. (Kitérő válasz arra a kérdés-


re: „És akkor mi lesz?”) 
sár – Nem úgy van az, hogy kenjük be sárral. (Nem szabad elna-


gyolt, felületes munkát végezni, csak a látszatra adni.) 
szalma – Ha otthon lelsz szalmát, ne menj szénáért más faluba. (Az


ember elégedjen meg azzal, amije van.) 
szegődi – Szegődi-nemtőti. (Olyan emberre mondják, aki mindent


szívesen elvállal, de semmit sem fejez be. A „szegődik”,
„elszegődik” és a „kitölt”, „eltölt” igék összevonásával jött
létre.) 


szem – Olyan, hogy rossz szemnek kár ránézni. (Nagyon szép, tet-
szetős, mutatós.)  


szív – Úgy ver a szíve, mint a pucér veréb segge. (Gyorsan ver a
szíve, mert sokat futott, vagy nagyon megijedt valamitől.)  


szó – Nagy szó, csak rövid. (Nem ijedtek meg attól, amit mond-
tál, bármilyen fenyegető is.)  


tud – Nem tud se köpni, se nyelni. (A meglepetéstől nem tud
megszólalni, nem talál szavakat.)  


vak – Megy, mint a vak a sűrűben. (Nem néz szét, nem számol a
körülményekkel, meggondolatlanul cselekszik.)  
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 – Nem látta azt a vak se. (1. Senki sem látta. 2. Nem is igaz,
meg sem történt.)  


vendég – A reggeli vendég nem marad sokáig. (A reggeli borulat
vágy eső nem szokott egész nap tartani.)  


virrad – Akár virrad, akár nem. (Bármi történik is, minden körül-
mények között.)  


zsidó – Voltért nem ad a zsidó. (Ami volt, arra ma nem érdemes
hivatkozni, abból nem lehet megélni.)  
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XVI. Próza és líra, dal és tánc 


A falu népköltészetét sokszor és sokan kutatták az utóbbi száz év folyamán, 
mégsem mondhatjuk el, hogy jól ismerjük. Ezek a gyűjtések ugyanis egyrészt 
szórványosak voltak, másrészt a feljegyzett folklórkincs eltűnt a tudományos 
gyűjtemények, archívumok mélyén, nem került rendszerezésre, feldolgozás- 
ra. Nagy kár, mert a szájhagyomány jelentős része két-három évtizeddel eze- 
lőtt az akkori idős emberekkel együtt sírba szállt, ma már csak töredékesen 
vagy egyáltalán nem rekonstruálható. 


Mindenekelőtt a m o n d á k  é s  m e s é k  tűntek el a nagydobronyiak hét- 
köznapjaiból. Nem élnek már azok az öregek, akik tudtak és szerettek mesél- 
ni. A maiaknak pedig sem idejük, sem kedvük nem volt megtanulni, átmente- 
ni a régi történeteket. Sándor László, aki 1956-ban járt a faluban, Pallag 
Rózsa. (Kárpát-ukrajnai magyar népmesék) című könyvében azt írja, hogy az 
egyik itteni mesemondó, Badó Józsefné Bátyi Terézia több tucat népmesét is- 
mert. Sajnos, egyetlen egyet adott közre közülük, a vénlányról meg a tizenkét 
zsiványról szólót. 


Mondáinknak is csak kis része élte túl a rendszer- és életmódváltozás ha- 
gyománysorvasztó hatását. Töredékes formában maradt fenn a falu néhány 
földrajzi nevéhez fűződő történet. A Hatrác patakról, amely állítólag onnan 
kapta nevét, hogy hat rác pusztult bele valamikor a tatárjárás idején. Kucsár- 
káról, amely a település magvát képezte, otthont adva az első lakóknak. 
A Szállás rekeszről, ahol megszállt Árpád apánk honfoglaló vitézeivel. A 
Forráshát nevű földdarabról, amelyen olyan jó vízű forrás buzgott, hogy Rá- 
kócziné Zrínyi Ilona is innen hordatott magának ivóvizet, amikor a munkácsi 
várban lakott. 


Kevésbé régi eredetűek, de rendkívül változatosak és karakteresek a nagy- 
dobronyi emberről szóló, a nagydobronyiak körében ismert a d o m á k .  
Némelyek csattanója szólássá, szállóigévé vált. (Lásd az erről szóló fejezetet.) 
A pappal tiszteletlenül beszélő, az idegent kijátszó vagy megmosolygó, sok- 
szor önző és rátarti, de önmagával szemben kegyetlenül őszinte falubelink jel- 
lemzéséhez értékes adalékok ezek a frappáns, csattanós történetek. 


Nemcsak a humorra fogékony azonban a nagydobronyi ember, hanem az 
emelkedettebb érzésekre, a lírára is. Bizonyítja ezt, hogy mindig szeretett 
v e r s e l n i .  Már a falu 1772-ben felújított fatemplomának karzatára is rí- 
mekbe szedve írták fel a templom történetére vonatkozó tudnivalókat. Verset 
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véstek a halottak fejfájára, verssel búcsúztatták az élők közül eltávozót, vers 
volt a halottaskendőn, az abroszon... Mekkora családfájuk van a lakodalmas 
verseknek! Ha a távolban katonáskodó fiú tolla vagy ceruzája nem állt rá a le- 
vélírásra, ha iskolája kevés volt ahhoz, hogy érzéseit, közölnivalóját gördülé- 
keny próza-mondatokba foglalja, verses levelet küldött, melynek szövege 
kézről kézre járt. (Lásd a függelléket.) A közösség életének szinte valamennyi 
jelentősebb eseménye megihlette a versfaragókat: a templomszentelés, a szo- 
boravatás – és persze a tragédiák. 


A mai napig emlegetik az emberek Szanyi M. András és B. Balog Borbála 
esetét, pedig több mint hetven év telt azóta el. 1920-at írtak. A két fiatal meg- 
szerette egymást, de a lány anyja közéjük állt, semmiképp nem egyezett bele a 
házasságukba. Ezért a mátkapár öngyilkosságot követett el. Előbb azonban 
búcsúverset írtak, amelyben megindokolták elkeseredett tettüket, és elbúcsúz- 
tak szüleiktől, testvéreiktől, barátaiktól. Szanyi M. András levelében többek 
között ez áll: 


Balog Borbálával egymást megszerettük, 


De édesanyjának kedvére nem tettük. 


És eztet mi ketten el nem szívelhettük, 


Azért a lelkünket Atyánknak letettük. 


A fiatalok végakarata az volt, hogy a fiúéknál együtt ravatalozzák fel s egy 
sírba temessék őket. A lány levelében megtiltotta anyjának, hogy részt vegyen 
a temetésen: 


Engem ne sirasson meg egy olyan anya, 


Aki a lányának ily halált okoza. 


A menyasszony fehér ruhába öltözött a végzetes nász előtt, s még arra is 
volt gondja, hogy a vőlegény fiútestvéreinek – az akkori lakodalmi szokások 
szerint – kivarrja a zsebkendőt: 


Ez a két zsebkendő a Boris ajándéka, 


Melyet Samunak és Gézának ajánla. 


A temetésen ez alkalomra írt énekeket énekelt a gyülekezet. 


Két szerető szív reménye 


Tört össze a halálba. 
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A tilalom fegyvert adott 
Mindkettőjük jobbjába. 
Nem bírhatták itt egymást, 
Szebb, jobb létre mentek át, 
Hol boldogan együtt élnek, 
Örök létnek örvendenek. 


Ugyanez az esemény szolgált a legnépszerűbb nagydobronyi b a l l a d a  
alapjául is. A Nagydobronynak falujában nem is olyan régen... kezdetű szö- 
veg szerzője ismeretlen (egyesek szerint Kapéry Ferenc kántortanító írta), a 
dallamot valószínűleg valamely másik daltól kölcsönözték, illetve azt formál- 
ták át. A környéken is ezzel a szöveggel és dallammal éneklik, távolabbra jut- 
va azonban mind a szöveg, mind a dallam módosult. 


A falu balladakincse a háború előtt nagyon gazdag lehetett, mert a hónapo- 
sok az általuk bejárt vidékek folklórjával megismerkedve a nekik tetsző dara- 
bokat hazahozták s továbbadták. A ma élő emberek még emlékeznek rá, mi- 
lyen sok éneket tudtak az eljárók, ezek nagy része azonban feledésbe merült. 


Nem merültek viszont feledésbe a n é p d a l o k ,  bár ezek száma is jócskán 
megcsappant. Szerencsére a legények és a férfiak mindig szerettek dalolni. 
Akár a kocsmában voltak, akár lakodalomban vagy disznótorban, rendre fel- 
csendültek a hagyományos népi énekek, máskor meg abban vetélkedtek, ki 
tud olyan nótát kezdeni, amelyet a többiek közül senki sem ismer. Ha csoport- 
ban énekeltek, a jobb hallásúak némelyike ösztönösen tercelt. A lányok-asz- 
szonyok jobbára az egyházi énekek gyakorlásában igyekeztek kitűnni, ám la- 
kodalmakban, dörzsölőkben, lekvárfőzőkben ők sem idegenkedtek a közös 
dalolástól. Azt persze nem tették meg, amit a férfiak közül nem egy: hogy a 
faluból hazafelé menet végigénekeljék az utat. 


Amikor Dincsér Oszkár budapesti néprajzkutató 1939 őszén Nagydob- 
ronyban járt, még kedvére válogathatott a helyi folklórkincsben. Többek kö- 
zött Molnár Borbálától, Hidi Andrásnétől, Nyomó Verustól, Barna Hidi Sán- 
dortól, Baksa Ferenctől, Molnár Máriától jegyzett fel dalokat, Tari Molnár 
Sándortól pedig meséket. Az utóbbi hármat Kodály Zoltán biztatására később 
Budapestre is meghívta. 1940-ben három napot töltöttek a fővárosban. Talál- 
koztak Kodállyal, s Dincsér itt is számos felvételt készített velük fonográfra. 


Terjedelmi és szakmai korlátok miatt munkámnak nem célja, hogy teljes 
képet nyújtson a nagydobronyi népdalkincsről. Az összegyűjtött anyag alap- 
ján azért megpróbálom legalább a keresztmetszetét megmutatni, hogy a kívül- 
állók is bepillantást nyerjenek ebbe a csodálatos kincsesbányába. 
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A nagydobronyi dalok többsége – akárcsak a nyelvterület más részein – a 
s z e r e l e m r ő l  szól. A boldog szerelemről (mint például a Rózsa, rózsa, 
bazsarózsa levele..., a Nincsen nekem semmi hiányosságom..., a Kék ibolya, 
kék ibolya búnak hajtja a fejét..., a Szól a rigómadár, mindjárt megvirrad 
már... stb.) vagy a boldogtalanról (Este van már, késő este, kilencet ütött az 
óra.... Úgy akartalak szeretni, ne tudják..., A dobronyi sugár torony jaj de 
messzire kilátszik..., Kovács pengeti a vasat, csendesen kocogtatja..., Búzát 
vittem a malomba megőrni..., Halálmadár, halálmadár szállott a ház falára... 


stb.). 


Talán kevésbé régiek, de a férfiak körében igen kedveltek a k a t o n a d a -  
l o k  (Jaj de szépen harangoznak Dobrony falujába... – ezt a leventék éne- 
kelték masírozás közben –, Leborultam a bíró asztalára..., Ki a fene találta 
ki..., Édesanyám, hol van az a... stb.) és a m u l a t ó s  n ó t á k  (Piros kan- 
csó, piros bor..., Iszok én még veletek..., Végigmentem a dobronyi főutcán..., 
Sej utca, utca, nagydobronyi utca... stb.) 


Külön réteget alkotnak a l a k o d a l m i  d a l o k  (Csörög a kocsi, pattog 
a Jancsi. .„Ez a kislány akkor sír..., Nyisd ki, babám, az ajtód..., Erre gyere, 
rózsám, itt nincs sár... stb.), a c s ú f o l ó d ó ,  t r é f á s  d a l o k  (Sárga csi- 
kó, csengő rajta, Megdöglött a bíró lova..., Tűz, égesd meg azt a bokrot..., 
Száraz köszvény, hol vagy most?, El kén mán indulni..., Mikor én még tizen- 
két éves vótam..., A szeretőm most megy háznézőbe... stb.), a b e t y á r d a -  
l o k ,  r a b é n e k e k  (Én vagyok az, aki nem jó..., Tisza partján elalud- 
tam..., Amott legel, amott legel... stb), a s z o m o r ú ,  p a n a s z o s  é n e -  
k e k  (Udvaromban van egy kutviz, de hideg… Jaj Istenem, de nagy baj az 
szegénynek..., Életemben csak egyszer voltam boldog.... Deres a fű, kis pejlo- 
vam, ne legelj.... Ha feszítik, elszakad a húr is..., Édes-kedves violám, mért 
mosolyogsz rám? stb.). És persze a dalok jelentős része az „egyéb” kategóriá- 
ba tartozik. 


Néhány szót az előadásmódról és az előadókról. Sokan vannak olyanok, 
akik szinte minden dobronyi dalt, nótát ismernek. Mind a szövegben, mind a 
dallamban gyakran találunk eltéréseket, egyéni vonásokat. Sőt a szöveg- és 
dallamváltozatok nagy száma miatt néha igen nehéz eldönteni, hogy egya- 
zon dal változatairól vagy új dalról van- e szó. Példa erre a Halálmadár, ha- 
lálmadár szállott a házfalára... kezdetű ének, amelyet háromféle dallammal 
is hallani, s vannak, akik ezt a Kék ibolya, kék ibolya búnak hajtja a fejét... 
kezdetű dalként ismerik. Hasonló keveredésre vall, hogy a Búzát vittem a ma- 
lomba megőrni... kezdetű dal első és utolsó verszakának optimista hangvétele 
szöges ellentétben áll a két középső strófa szomorúságával, halálvárásával. 
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81. kép. Századunk elején készült citera. 1992. 


Furcsa ellentmondást tükröz a Kovács pengeti a vasat... kezdetű dal vidám, 
pattogós ritmusú zenéje és szomorkás szövege. Ez még akkor is szembetűnő, 
ha más és más énekesek előadásában a dal tempója sokat változhat. Gondot 
jelentett még a dalok lejegyzésénél, hogy az előadók egy része a nagydobro- 
nyi nyelvjárást használja, másik része viszont éneklés közben igyekszik áttér- 
ni a köznyelvi kiejtésre, többnyire pedig a kettő keveredik. Jobb megoldás hí- 
ján úgy írtam le a szövegeket, ahogy a felvételen hallhatók. 


Az idős emberek visszaemlékezései azt a feltételezést támasztják alá, hogy 
a n é p i  h a n g s z e r e s  z e n é n e k  a század eleje óta nincsenek erős 
hagyományai a faluban. Sem a dudát, sem a furulyái, sem a hegedűt nem 
használták, még a pásztorok sem. Egyedül a citera terjedt el, bár azzal is vi- 
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szonylag kevesen tudtak bánni. Mára alig maradt fenn néhány eredeti példány 
ezekből a hangszerekből. Bálok, táncmulatságok alkalmával cigánybanda 
szolgáltatta a zenét. Ennek a század elején 3 vagy 4 tagja volt az első muzsi- 
kás, a kontrás, a bruggós és esetleg további muzsikások. Fúvó- és ütőhangsze- 
reken nem játszottak. A 20-as évektől kezdve jött divatba a rezesbanda. Még a 
lakodalmakban is az zenélt, míg a 60-as években ki nem szorították a modern 
elektromos hangszerek. 


A citera tekinthető tehát az egyetlen olyan népi hangszernek, amelynek ki- 
mutatható hagyománya van Nagydobronyban. Foglalkozástól, vagyoni hely- 
zettől függetlenül mindenki játszott rajta, akinek kedve, tehetsége volt hozzá. 
Helyben készítették, valamilyen puha fafajtából. A fejét igyekeztek díszesen 
megmunkálni, felső deszkájába szív vagy kör alakú nyílást (nyílásokat) vág- 
tak. Összesen 15–20 húrt tettek rá, ki hogy szerette. Ebből 3–4 húron a dalla- 
mot játszották, a többi a kíséretre szolgált. A citerának a zenésztől távolabb 
eső oldalán 2–3 kisebb fejet helyeztek el, melyhez 2–2 rövidebb húr tartozott. 
Ezek hangolása eltért a többiétől, a zenésztől távolodva egyre magasabb lett. 
Használatuk díszesebbé tette a dalok előadását. A húrokat szaruval, szaruve- 
rővel pengették, amely tehénszarvból készült. Bal kezében a zenész nyomót, 
citeranyomót tartott, ezzel a fapálcikával szorította le a húrokat. 


A citerások leginkább a társas munkaalkalmak idején, kisebb mulatságo- 
kon, összejöveteleken zenéltek. A két világháború közt azonban a citera sze- 
repét fokozatosan kezdték átvenni a modernebb hangszerek: a hermónika meg 
a flóta (szájharmonika), míg napjainkban már legfeljebb saját szórakozásukra 
keresik elő nagynéha régi hangszerüket az öreg citerások. 


A t á n c  Nagydobronyban sokáig megőrizte ősi vonásait. Csak a 40-es és 
50-es években, a rádió és a városi divat hatására kezdtek elterjedni a túltáncok 
(leginkább a keringő és a tangó), addig a dobronyi ember nem ismert mást, 
mint a cserdást. Akik még a régi világban tanulták, ma is gyönyörűen tudják 
cifrázni. Van lassú és gyors változata, attól függően, hogy a cigány mit ját- 
szik. Férfiak sem szólóban, sem csoportosan nem táncolták, csakis női part- 
nerrel. A pár egymással szemben állva kezdi a táncot. Az alaplépés a kettő 
jobbra-kettő balra és a forgás, ezt azonban mindenki vérmérséklete és tánctu- 
dása szerint variálja tovább. Amikor az ugróst táncolják, minden lépésnél fel- 
kapják a lábukat, majd a padlóhoz érintik. A felesnél félfordulatot tesznek, sőt 
még annyit sem, mert a férfi alig fordul, csak a párját mozgatja maga előtt fél- 
kör alakban. 


Aki mulatós volt, odatáncolt a cigányhoz, zenét rendelt, és bokázott, csapá- 
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82. kép. Nagydobronyi cserdás. 1991. 


solt: elengedte a lányt, mindketten szólót táncoltak, miközben a legény széles 
kézmozdulatokkal a térdét-csizmaszárát verte, vagy a bokáját ütögette össze. 


Még egy táncra emlékeznek az idősebb emberek, igaz, csak nagyon halvá- 
nyan: amelyet a lányok táncoltak a lakodalmakban. Ezt kizárólag egyetlen al- 
kalommal járták, mégpedig amikor a menyasszony búcsúzott a szülői háztól, 
barátnőitől. (Egyesek szerint a péntek esti konyhatánc idején szintén eljárták.) 
Ez körtánc volt. A menyasszonyos háznál összegyűlt lányok az esküvő napján 
megvárták, míg az utcán feltűnik a nagy- és a kisvőfér, akkor összefogóztak, 
és maguk énekelték: „Csörög a kocsi, pattog a Jancsi, talán értem jönnek...” 
Forogtak oda-vissza, a tánclépések pedig ugyanazok voltak, mint a forgós 
cserdáséi, amelyet az utóbbi időben lakodalmakban, táncmulatságokon cso- 
portosan (négyen-hatan) járnak.  
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Előszó 


Kell-e előszó egy monográfiához? 
Hát nem arról ismerni fel ezt a műfajt, hogy minden benne van, amit a té- 


máról tudni érdemes? És nem magyarázkodás-e, mentegetőzés-e, a fogyaté- 
kosságok beismerése-e jó előre felhívni a tisztelt olvasó figyelmét az „enyhítő 
körülményekreˮ a vállalkozás nehézségeire, az út kitaposatlan voltára? 


De, az. Épp ezért nem szaporítom a szót, bízom rá magam leendő kritikusa- 
im jóindulatú és bölcs ítéletére. Csupán egyetlen gondolatomat osztom itt meg 
azokkal, akik érdeklődésükkel tüntetik ki szerény munkámat. 


Amikor eldöntöttem, hogy összegyűjtöm, közreadom a szülőfalum múltjá- 
val és jelenével kapcsolatos megőrzésre méltó anyagot, mindjárt szembe ta- 
láltam magam a legnagyobb kérdéssel: kik számára írom ezt a könyvet? A 
nagydobronyiak számára, akik között felnőttem s magamba szívtam e csodá- 
latos népi kultúrát, de akik közül igen sokan – főleg a fiatalok – maguk sem is- 
merik saját múltjukat, ősi hagyományaikat, apáik szellemi hagyatékát? Vagy 
a kárpátaljai magyarság számára, amely nem vehetett még kezébe hasonló ol- 
vasmányt helyi szerzőtől, hogy belőle és általa ráismerjen saját értékeire, rá- 
ébredjen feladatára? Esetleg a magyarságtudomány egésze számára, mely 
eddig igencsak elhanyagolta ezt a területet, és így valamiféle kárpótlást, hé- 
zagpótlást is jelenthet értékmentő (s talán: -teremtő) igyekezetem? 


Bevallom, nem tudtam választani a három szempont közül. Mindháromnak 
igyekeztem megfelelni, ám mindhárom követelménynek egyszerre tenni eleget 
– félek, meghaladta erőmet. 


Ezért tehát e tétova előszó. Meg azért, hogy illendő köszönetét mondhassak 
mindazoknak, akik munkám megjelenését lehetővé tették. A Néprajzi Múzeum- 
nak és az Országos Levéltárnak a rendelkezésemre bocsátott dokumentumo- 
kért, lektoraimnak értékes szakmai tanácsaikért, a mecénásoknak az anyagi 
támogatásért, a kiadónak a kézirat gondozásáért, továbbá Balla Gyulának, 
Badó Erzsébetnek és Bátyi Zsuzsannának, akik az anyaggyűjtésben nyújtottak 
felbecsülhetetlen segítséget. 


A szerző 
Ungvár, 1992. április 27. 
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Függelék 


Népmese 


Az öregember és a fiatal menyecske 


Hát az ugy vót, hogy egy megözvegyült ember elvett egy Fiatal menyecs- 
két. Az ember mán fogatlan vín ember vót, de a vagyona miatt hozzáment a 
menyecske, hiába nem szerette. Bizony, előfordúlt, hogy kilípett a hámbúl. 
Megcsalta az urát. Meg bizony. 


Egyszer íppen megbeszílte a szeretőjível, Benével, hogy jöjjön el este, süt 
tepertős pogácsát. Az ura kint fog íccakázni a Hajdu rekeszbe, a kalyibába, 
mert lopik a mogonkőtt almát meg a gudics körtít. El is ment az öreg, a me- 
nyecske meg vigan kacarászott magába, hogy szabad a vásár, jöhet Bene. Ha- 
nem az öreg otthon felejtette a pipáját, így haza kellett mennie. Meg is ijedt az 
asszony. A szive hangoson dobogott. Mi lesz, ha jön Bene? 


Az ördög sugott neki valamit. Megsimogatta az urát, oszt így szólt hozzá: 
– Halli kend! Tudja-í mán az új nótát? 
– Nem én – mondta az öreg. 
A menyecske rögtön rázendített, mert észrevette Benét az ablak alatt. A dal 


pedig, amit a menyecske abban a pillanatban tanált ki, így hangzott: 


Rosszkor jön kend jó Bene, 


Mert itthon van űkeme. 


A szilvafa rejtett odvába 
Van egy kendő pogácsa. 


Az öreg siket vót mán, nem sokat értett belőle, Bene persze mindent értett. 
Lement a kertbe, megette a pogácsát. 


Az öreg meg vigan pöfékelt a kalyibába. Azt gondolta magába: milyen jó- 
kedvű kis felesíget hagyott otthon, nem cserélné el senkiír e kerek világon. 


1990. 


(Elmondta Badó Erzsébet, sz. 1933.) 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


302 
 


Adomák 


1 


Az egyik dobronyi ember úrvacsoraosztáskor beletette a pindzet az úraszta- 
lán lévő tálba, amikor a kenyeret elfogadta. A pap kenyírosztás után nyújtotta 
a bort is, de a mi emberünk ijedten így szólt: 


– Tisztelendő úr, bizony Isten nincsen pindzem a borra. 


2 


Józsi bácsi felkereste a papot, és azt mondta neki: 
– Tisztelendő úr, tudjon rúla, hogy a vígrendeletembe az egyházrúl is meg- 


emlíkeztem. 
– És hogyan? – kérdezte a pap. 
– Hát úgy, hogy a tehenet, ha semmi baja nem lesz, Bözsi jányomra ha- 


gyom. De ha netalán megdöglene, legyen az egyházé. 


3 


Boris néni jegyet vett a bátyúi állomáson, ámde a vonat nem várta meg, ha- 
nem elindult. 


Boris néni futásnak eredt, és így kiáltott utána: 
– Vonat úr, álljon meg, markomban a jegy! 


4 


Úrvacsoraosztásnál történt ez is. Az egyik jó torkú atyafi szokatlanul hosz- 
szan ivott a borbúl. A pap megkérdezte tűle: 


– Nem lesz sok? 
Mire az ember: 
– Sok itt a bűn is, tisztelendő úr. 


5 


A fiatal falusi kondás hajtotta reggel a disznónyájat a mezőre. Tisztelendő 
úr megkérdezte tűle, minek olyan sovány a kan. 


– Majd meglátnám – azt mondja –, a tisztelendő úr nem így nízne-í ki, ha 
annyit hogyhívjákolna, mint az. 


A pap alig tudott szóhoz jutni: 
– Van még apádnak ilyen okos fia? 
– Van – azt mondja amott szarik ni, a bokorba. 
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6 


Hálisten, a zsidó suszter felvállalt egy csizmát. 
– Ad hozzá bűrt? – kérdezte a megrendelőtűl. 
– Nem. 
– Akkor a magam bűríbűl fogom megcsinálni. 
No, az ember csak járt a nyakára, hogy mikor lesz mán kísz a csizma. 
– Ha mán ilyen sokáig tart, legalább jó legyen. 
– Ez olyan lesz, hogy sose fog elszakadni, mert a magam bűríbűl csinálom. 
Megint elment az ember. 
– Sajnos, nem tudtam megcsinálni, nem száradt ki a bűr. Mert mondtam, 


hogy a magam bűríbűl akarom megcsinálni. 
Akkor értette meg az ember, hogy hiába vár a csizmára, a suszter a maga 


bűríbűl sose fogi megcsinálni. 


7 


Egy dobronyi ember biciklit vásárolt magának. Próbálgatta az udvaron, 
hogy kell rá felülni, de sehogy se sikerült. Szígyellte mán, hogy a szomszídok 
mind űtet nízik, hát felvitte a biciklit a padlásra, ott tanult rajta. 


A szomszídok még onnan is hallották, ahogy szólongati a kéminyt: 
– Tütütt, kéminy, elütlek! 


8 


Még a tatárjárás idejín történt. A falusiak mind elbújlak az erdőbe, oszt mi- 
kor előjöttek, kerestík egymást a rokonok, akik a nagy kavarodásba elsodród- 
tak egymás mellől. 


Az egyik embernek sajnálkozva mondja a szomszídja, hogy ne keresse a 
felesígít, mert látta, hogy elvitte egy tatár. Az ember felsóhajtott: 


– Szeginny tatár. 


9 


Dobronyba almaszüret vót. Egy család a rekeszbe szedte a fákrúl a termíst, 
és rakta a szekerre, hogy másnap vihessík a piacra. Megszólal egyszer a jány: 


– Ídesanyám, szarba hüppent az alma. 
– Nem baj jányom, türüld meg, megeszik a nyíriek. 


10 


Amikor bejöttek az oroszok, az egyik katona hozott magával valahonnan 
egy nagy faliórát. Tudomására jutott, hogy Borbély János, a falu ezermestere 
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mindenhez ért, elvitte hát hozzá megjavíttatni. Meglátta, hogy az asztalon 
több zsebóra is van javítás alatt, így mást gondolt. Azt ajánlotta, hogy János 
bátyám csináljon neki a faliórábúl két zsebórát, a többi alkatríszt pedig meg- 
tarthati magának. 


1991. 
Elmondta Badó Erzsébet, sz. 1932. 


(1–4. és 7–10.) 


Géci Sámuel, sz. 1908. (5. és 6.) 
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Verses levelek 


* * * 


Indítom levelem egy szép virágszálnak, 
Kit szívem választott, igaz babájának. 
Kedves gyöngyvirágom, szívemből kívánom, 
Hogy ez a levelem virulva találjon. 
Ebben a pár sorban elküldöm lelkemet, 
Minden betűjében dobogó szívemet. 
Írom e levelem, teszem a postára, 
Teszem a fecskének fekete szárnyára. 
Vidd el, fecskemadár, kedvesem kezébe, 
Kérdezd meg tőle, hogy jutok-e eszébe. 


*** 


Indítom levelem egy szép virágszálnak, 
Tőlem távol levő gyönyörű babámnak. 
Indítom levelem bánatos szívemmel. 
Le is pecsételem szívem érzelmével. 
Nem is találok én addig vigasztalást, 
Míg ketten, kedvesem, nem öleljük egymást. 
Mert csak akkor érzem magamat boldognak, 
Ha babám karjai gyöngén átkarolnak. 
Bús könnyek áradnak sokszor a szememből, 
Mert én távol vagyok kedves szerelmemtől. 
Sokszor feltekintek a csillagos égre, 
Vajon, kedves babám, jutok-e eszedbe? 


1991. 
(Bátyi Zsuzsanna gyűjtése) 
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Sírversek 


Halandó, nézz e fejfára, 
Két szerelmes sírhalmára. 
Ki egymáshoz oly hű vala, 
Hogy a halált választotta. 
Azért meg ne ítéljenek, 
Az ifjak példát vegyenek. 
Gerjedhetnek szerelemre. 
De ne ily veszedelmesre. 


Önkezűleg oltottuk ki életünket, 
Ez volt akarata szerelmes szívünknek. 
Egymáséi nem lehettünk e világba, 
Egyesülünk a sírba és a menyországba. 


Szanyi M. András és B. Balog Borbála sírfelirata, 


meghaltak 1920-ban 


Életem rózsája, hamar elhervadtál, 
A sok kínok miatt még ki sem nyílottál. 
Hiába volt az orvostudomány. 
Szüleim reménye vélem a sírba száll. 


Katona Borbála, élt 15 évet, meghalt 1949-ben 


(Soós Kálmán gyűjtése) 


Búsan szól a harang, sír a falu népe, 
Egy leányt kísérnek ki a temetőbe. 
Édesanyja, hű testvére zokognak felette. 
Édesanyám, hű testvérem, szűnjön fájdalmatok, 
Hű kedvesem, a szívemben teveled maradok. 


Szanyi Km. Erzsébet, élt 18 évei, meghalt 1953-ban 


(Soós Kálmán gyűjtése) 
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Közös volt éltünkben minden gondunk-vágyunk, 
Közös lett holtunkban sorsunk, síri ágyunk. 
Villámtól sujtottan hamar sírba térünk, 
Mily sokan viselnek holtig gyászt miértünk. 
Két drága gyermekünk, jó szülők, testvérek, 
És kik szerettek, az Isten veletek. 


Szanyi Km. András és neje, Ráti Borbála, 


meghaltak 1957-ben. 


Alkalmi vers 


(Írta Badó Erzsébet, elhangzott 1991. november 3-án az 1944 őszén elhurcolt magyar férfiak 


emlékművének avatóünnepségén) 


Temetésre jöttünk... 
Búsan szól az ének. 
Bár nyitott sír nincsen, 
Peregnek a könnyek. 


Kedves halottaink 
Rég elporladtak már, 
De a szívünk mélyén 
A seb még mindig fáj. 


Szívünkbe van vésve 
Szeretteink képe, 
Rájuk emlékezünk 
Könnyekkel küszködve. 


Ködös őszi reggel 
Búcsúztak el tőlünk... 
Hogy sokan örökre, 
Azt nem is sejthettük. 


Háromnapi munka 
A parancs így szólott. 
Nem tudhatta senki, 
Hogy halál vár rájuk. 


Imádkozó szívvel 
Vártuk haza őket, 
Egymást biztatgattuk: 
Ne félj, visszajönnek! 


Gyermekek arcáról 
Lehervadt a mosoly. 
Apám mikor jön már? 
Sírva kérdi: Mikor? 


Az anya nem tudott 
Felelni semmit se, 
Csak a földre hullott 
Szeméből a könnye. 
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Akik visszatértek 
Éhezőn, betegen, 
Hozták a halálhírt 
Lélekben meg törten. 


Innen is, onnan is 
Zokogás hallatszott, 
Meghozták már a hírt, 
Hogy kedvesük halott. 


Ki férjét, ki fiát 
Siratta zokogva, 
Volt, ki mind a kettőt 
Egyszerre siratta. 


Miért? Ezt kérdezzük. 
Mert nincs rá felelet, 
Hogy az ártatlanok 
Miért is haltak meg. 


Ez az emléktábla 
Arra figyelmeztet: 
A borzalom többet 
Ne ismétlődjön meg! 


Ártatlan emberek 
Ne pusztuljanak el, 
Soha ne létezzen 
Fogolytábor, láger. 


Emléktábla őrzi 
Annak is a nevét, 
Ki a háborúban 
Vesztette életét. 


Jeltelen sírjukon 
Soha nem nőtt virág... 
Érettük is mondjunk 
Éneket és imát. 


Hulló könnyeinket 
Töröld le, Istenünk! 
Add, hogy hinni tudjunk, 
Hogy reménykedhessünk. 


Szívünk rejtekéből 
Tűnjön el a bánat, 
Jó Istenünk, kérünk, 
Hallgasd meg imánkat. 


Mennyi könny, fájdalom 
Tör fel a szívünkből, 
Merítsünk most erőt 
Megmaradt hitünkből. 


Bízunk benned, Atyánk, 
Szívünk azt dobogja, 
Te vagy életünknek 
Bölcs igazgatója. 


Te légy útmutatónk 
Egész életünkben, 
Ó, adj szeretetet 
Mindenki szívébe! 


Ne legyen háború, 
Ne legyen zsarnokság!... 
És az emlékműnél 
Mindig legyen virág. 


Mindig legyen virág. 
Soha ne hervadjon. 
Szívünkben a panasz 
Lassan elcsituljon. 


Ének és imádság 
Szálljon a magasba. 
Higgyünk, bizakodjunk: 
Isten meghallgatja! 
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Balladák 


 


Megkondultak a harangok nem is olyan régen. 
Viszik már a két szerelmest egymás mellett szépen. 
Még az ég is megsiratja, bús könnyeit ráhullatja. 
Látod ezt, te hűtlen anya, te vagy ennek oka?! 


Kivitték a temetőbe, letették a sírba. 
Jaj de sírt a hűtlen anya, mikor ezt meglátta. 
Rágondolt a szavaira, mikor lányának azt mondta: 
Vagy meghalni, vagy elválni egymástól örökre! 
Ők a válást nem akarták, inkább a halált vállalták. 
Odafent a menyországban csókolgatják egymást. 


1990 


(Énekelte Ráti Lajosné Hidi Zsuzsanna, sz. 1922.) 
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Juhász legény szíve nagyon szomorú. 
Előveszi furulyáját, belefúj. 
Furulyaszó felhangzik a kastélyba, 
Kinyílik az Endre báró ablaka. 


Kinyílik az Endre báró ablaka, 
Göndör hajú kisasszony néz ki rajta. 
A kisasszony így sóhajt fel magába: 
Mért is vagyok Endre báró leánya? 


A kisasszony így sóhajt fel magába: 
Mért is vagyok Endre báró leánya? 
Mért is vagyok Endre báró leánya? 
Mért nem szegény juhászlegény babája? 


Endre báró kisétál a pusztába, 
Onnan nézi, merre van a juhnyája. 
A juhászom már egy hete nem láttam, 
Talán még a kisasszony is vele van. 


Szét legel az Endre báró juhnyája, 
A kisasszony maga sétál utána. 
Már messziről kiáltja a juhásznak: 
Jancsi szívem, terítsd le a subádat! 
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Itt nem lehet leterítni a subám, 
Mert a nyájam tilosba megy behajtják, 
Azzal te most, Jancsi szívem, ne goldolj, 
Kiváltja az édesanyám, ha mondom. 


Lányom, lányom, lányomnak se mondhatlak, 
Hogy én téged egy juhászhoz adjalak. 
Nem bánom én, édesanyám, tagadj meg, 
Az én szívem a juhászért hasad meg. 


Már Endrében kivágatták az a fát, 
Amékre a juhász legényt akasztják. 
Fújja a szél gyócsingét, gyócsgatyáját, 
Nem öleli Endre báró leányát. 


Már Endrében végigmenni nem merek, 
Mer azt mondják, fekete gyászt viselek. 
Fekete gyászt, hófehér a zsebkendőm, 
Juhász legény volt az első szeretőm. 


Túl a Tiszán hullámzik egy halastó. 
Abban úszik egy fekete koporsó. 
Rá van írva mind a két oldalára: 
Itt nyugszik az Endre báró leánya. 


1991 


(Énekelte T. Molnár Jánosné Benedek Mária sz. 1932.) 
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Nagyot csördült az ostora, 
A vármegye rajtakapta. 
Mit csinálsz te, Fehér László? 
Lopok lovat kantárostól. 


Lopok lovat kantárostul, 
Cifra nyerget szerszámostul. 
A vármegye vasra verte, 
A börtönbe elhelyezte. 


Anna, Anna, Fehér Anna 
Meghallotta, hogy a bátyja ... 
Fogd be, kocsis, hat lovamat, 
Rakd mellém az aranyimat. 
Tállal mérd az aranyimat, 
Vékával a huszasomat. 


Menjünk el mi Vigegőre, 
Vigegőnek törvinnyébe. 
Kérdezzük meg, ki ott az úr, 
Kitől a rabok szabadul. 
Szógabiró ott a nagyúr, 
Kitől a rabok szabadul. 
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No te biró, Horvát Mikó, 
Szabadítsd ki a bátyámat. 
Tállal mérem aranyimat, 
Vékával a huszasokat. 


Ne mérd tállal aranyidat, 
Vékával a huszasokat. 
Hogyha vélem fogol hálni, 
Ki fog bátyád szabadulni. 


Anna, Anna, Fehér Anna 
Megyen a börtönajtóra. 
Bátyám, bátyám, te nagy László, 
Hallod-e mit mond a bíró? 
Hogyha véle fogok hálni, 
Ki fog téged szabadítni. 


Anna, Anna, Fehér Anna, 
Ne hálj vele az éjszaka. 
Szűzkoronád elveszíted, 
Éngem pedig ki nem enged. 


Anna, Anna, Fehér Anna 
Nem hallgatott a bátyjára. 
Valamikor éjféltájba 
Csörög-csattog az udvarba. 


Biró, biró, Horvát Mikó, 
Mi csörög az udvarodba? 
Lovam viszik itatóba, 
Zabola csörög szájába. 


Anna, Anna, Fehér Anna 
Szalad a börtönajtóra. 
Bátyám, bátyám, te nagy László, 
Élel-e még, vagy meghaltál? 
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Odaszólott egy katona, 
Ne itt keresd a bátyádat. 
Zöld erőbe, zöld mezőbe, 
Akasztófa tetejébe. 


Anna, Anna, Fehér Anna 
Megyen a bíróhoz vissza. 
No te biró, hazug Mikó, 
Hogy az én átkom fogjom meg! 
Szántófölded ne teremjen, 
Sód, kenyered sose legyen! 


1987. 


Énekelte Baksa Ferenc, sz.1902. 


(Vári Fábián László gyűjtése) 


 


Horvát Gyula egy vasárnap délután 


Találkozott babájával az utcán. 
Gyere, Erzsi, az erdőbe sétálni, 
Az erdőbe gyöngyvirágokat szedni. 
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Nemsokára kiértek az erdőbe, 
Leültek egy rozmaringfa tövébe. 
Nemcsak azért jöttünk ide, sétálni, 
Hanem téged, a babámot megölni. 


Szegény Erzsi térdre borult, úgy kérte: 
Horvát Gyula, ne ölj meg az erdőbe. 
De a gyilkos nem hallgatott szavára, 
Letiporta, rálépett a nyakára. 


A két kezét, a két lábát kihúzta, 
A nyakáról a fejét is levágta, 
Éles késsel metélte ki a szívét, 
Úgy küldte el másvilágra a lelkét. 


Hatlövetű levorverem de fényes, 
Ebből talán három golyó elég lesz. 
Kettőt lőtt az Erzsike holttestébe, 
Egyet meg a maga saját szívébe. 


Két szerelmes egymásra volt borulva, 
Egész világ odajárt csudájára. 
Apák-anyák tanuljatok belőle, 
Mi lett a nagy szerelemnek a vége. 
Ne nézzétek azt a nagy gazdagságot, 
Csak az igazi nagy hű boldogságot. 


1990. 


(Énekelte Szanyi F. Gyuláné Bátyi Zsuzsanna, sz. 1927.) 
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De Margitot sok legény csalogatta, 
De Kis Imre legjobban biztatgatta: 
Ne félj, Margit, szívem párja te leszel, 
Jövő nyáron feleségül veszlek el. 


De Imrének más jány volt az eszébe, 
Cserép Zsuzsit az anyjától megkérte, 
Páros csókot, forró csókot is adott, 
Kis Imrének az asztalnál helyt adott. 


Éjfél után egyet ütött az óra, 
Bíró Margit megy a kerekes kútra. 
Olyan szomorú hírt hallott a kúton, 
Alig tudott hazamenni az úton. 


Alig várta, hogy korsaját megtöltse, 
Sietett a Kis Imre háza fele. 
Oda se ért, már a kaput zörgette: 
Álnok szívű, ha megcsaltál, kigyere! 


Ki is ment Imre a kapu elébe. 
Bíró Margit e szavakat kérdezte: 
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Igaz-e Imre, hogy megházasodtál, 
A szívemre ily nagy bánatot hoztál? 
Igaz, bizony, Bíró Margit, szeress mást, 
Úgyis régen szeretjük már mi egymást. 


Add ide hát, Imre, a jobb kezedet, 
Hadd kívánja Istentől jó életet. 
Három évig meg harminchat hónapig 
Nyomjad, Imre, gyászos ágyad fenekit. 


Kilenc orvos orvosságát használjad, 
E világon ne legyen nyugodalmad. 
Se föld, se ég be ne vegyen gyomrába, 
Vessen ki a sírhalmod oldalára. 


Éjfél után kettőt ütött az óra, 
Bíró Margit elindult a gyászútra, 
Ha köszöntek, még aztat se fogadta, 
Hazament és magát felakasztotta. 


1990. 


(Énekelte Szanyi F. Gyuláné Bátyi Zsuzsanna, sz. 1927.) 


 


Alszik már, fekszik már paplanos ágyába, 
Ugyan mit csinálna ily késő éjszaka, 
Ily késő éjszaka? 
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Kőccse fel, kőccse fel, küldje el a bálba, 
De azt is mondja meg, hogy két lingár várja, 
Hogy két lingár várja. 


Kelj fel, édes lányom, eredj el a bálba, 
Karmazsin csizmádat húzd fel a lábadra, 
Húzd fel a lábadra. 


Huzzátok, cigányok, estétől reggelig, 
Míg a Csáki biró lánya el nem aluszik, 
El nem aluszik. 


Eressz már, eressz már éngemet pihenni, 
Karmazsin csizmámból a vért kiönteni, 
A vért kiönteni. 


Nem lehet, nem lehet neked most kimenni, 
Két jó muzsikásnak nem lehet pihenni, 
Nem lehet pihenni. 


Verd meg, Isten, verd meg azt a jó anyát, 
Aki kíső éjjel bálba küldi lányát, 
Bálba küldi lányát. 


Este elereszti, reggelig nem látja, 
Reggel nyóc órakor halva viszik haza, 
Halva viszik haza. 


1992. 


(Énekelte T. Molnár Jánosné Benedek Mária, sz. 1932.) 
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A legeslegifjabb gróf a csolnak szélén áll. 
Kezében aranypohár, és felém nyújtaná. 


Minek nekem e pohár, hisz úgysem ihatom, 
Mert én szegény lány vagyok, te pedig gazdag gróf. 


Ha te szegény lány vagy is, nincs pénzed, vagyonod, 
Gondolj egy forró lángra, mely szívemben lobog. 


Semmi lángról nem tudok, férjet nem ismerek, 
Inkább zárdába futok, és fátyolt viselek. 


Ha te zárdába futói, hol fátyol takar el. 
Mindaddig kereslek én, míg szívem fel nem lel. 


Megáll a zárda előtt, megrázza a redőt: 
Hol van az új apáca, ki most ide bejött? 


Ide be nem jött senki, és ki se mehetett! 
Felgyújtom a szent helyet, ha ki nem ereszted! 


Ekkor a lány kilépett talpig feketében, 
Haja rövidre vágva, hisz kész apáca már. 


Erre a gróf ujjáról lehúz egy karikát: 
Fogadd tőlem, kisleány, mint szívem zálogát. 
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Ezt el nem fogadhatom, hisz úgyse hordhatom. 
Zárdában kell meghalnom, ezt biztosan tudom. 


Erre a gróf zsebéből kirántja pisztolyát, 
Előbb meglőtte a lányt, aztán meg önmagát. 


Gyertek el majd oda, az erdő szélére, 
Gyertek el majd oda, a temetésünkre. 


Most már én mondom neked, hogy a tied vagyok, 
Mi vagyunk a világon a legszebb boldogok. 


1990. 


(Énekelte Szanyi F. Gyuláné Bátyi Zsuzsanna, sz. 1927.) 


 
Ki megfogná nékem e kismadárkát, 
Nekiadnám ezt a teli kiskosárkát, 
Ki nékem megfogná mind a kettőt, 
Igazán szívemből szeretném őt. 
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Te jó legény, mit fogadtál, megteszed-e? 
Ezt a szőke kislány szívét szereted-e? 
Várj, várj, te kisleány, itt a tanyám, 
Megkérdem először, mit szól anyám. 


Az anyám azt mondja, gyűlöljelek, 
A szívem azt súgja, szeresselek. 
Erre a kisleány előlreront, 
Egy fának dühében ily átkot mond: 


A rozsda egye le leveledet, 
A féreg rágja ki gyökeredet! 
Ó, ó, te álnok fa, mért rebegtél? 
Aranyos pillangóm, hová lettél? 


1990. 


(Énekelte Szanyi F. Gyuláné Bátyi Zsuzsanna, sz. 1927.) 


 


Dávid feleségét az orvoshoz vitték, 
Dávid neki mégsem hitt: 
Kőj fel, Helenám, drága feleségem, 
Nem fáj neked sehol sem. 
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Dávid feleségét már kiterítették, 
Dávid neki mégsem hitt: 
Kőj fel, Helenám, drága feleségem, 
Nem fáj neked sehol sem. 


Dávid feleségét már kifele vitték, 
Dávid neki mégsem hitt: 
Kőj fel, Helenám, drága feleségem, 
Nem fáj neked sehol sem. 


Dávid feleségét már befelé huzták, 
Dávid neki mégsem hitt: 
Kőj fel, Helenám drága feleségem, 
Nem fáj neked sehol sem. 


Dávid feleségét már ottfele hagyták, 
Dávid neki akkor hitt: 
Nyugodj, Helenám, drága feleségem, 
Nyugtasson meg az Isten. 


1992. 


(Énekelte T. Molnár Jánosné Benedek Mária, sz. 1932.) 
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Dalok 


 


Le a kertbe, le, le, le, virít a fa levele, 


Régi babám szerelme most jutott az eszembe. 


Szőlőtőke, venyige, jaj deg édes a leve, 


Jaj deg édes jaj de jó, jaj de kedvemre való. 


Édes alma csutkája, sebes a babám szája, 


Meg kell annak gyógyulni, ha meg akar csókolni. 


1991. 


(Énekelte T. Molnár János, sz. 1929.) 
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1991. 


(Énekelte T. Molnár János, sz. 1929.) 
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Ezen a fán de savanyú az alma. 
Gyötör engem a szerelem hatalma. 
Gyötöri a szívemet a bánat, a bubánat, 
Mégse hagyik szeretni a babámat. 


Jaj de magas az ungvári hegytető. 
Egy se igaz a mostani szerető. 
Bal újomra fordítom a karikagyűrűmet. 
Nem cserélem másír a szeretőmet. 


1990. 


(Énekelte Ráti Lajosné Hidi Zsuzsanna, sz. 1922.) 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


326 
 


 


 


Kék ibolya, de kék ibolya búnak hajtja a fejét, 


Mert a harmat, de mert a harmat nem locsolja a tövét. 
Szállj le, harmat, a kék ibolya tövére. 


Most akadtam, de most akadtam egy igaz szeretőre. 
Most akadtam, egy igazra, egy jóra, 


Kivel ülök, de azzal ülök a bánatos hajóra. 


Kék ibolya, de kék ibolya, ha leszakítanálak, 


Mit mondanál, de mit mondanál, babám, ha elhagynálak? 
Mit mondanék? Nem mondanék semmit se. 


A legénynek, de a legénynek nem parancsol senki se. 


De a lánynak parancsol a jó édesanyja, 


Este későn, de késő este nem engedi a bálba. 


1990. 


(Énekelte Ráti Lajosné Hidi Zsuzsanna, sz. 1922.) 
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Gyenge a nád azért hajlik lefele. 


Ha sírok is, elhallatszik messzire. 


Elhallik az eltiltott szeretőm kapujába, 


Fáj a szívem, majd meghasad utána. 


Fáj a szívem, gyógyítani nem lehet. 


Majd meggyógyít a koporsó engemet. 


Majd meggyógyít a koporsó gyászos deszkája, 


Mikor a föld hideg testem bezárja. 


Gyenge vagy még, kisangyalom, a lóra. 


Játszik a ló, te meg leesel róla. 


Majd ha egyszer én kerülök sejhaj a nyeregbe, 


Játszhat a ló a csillagos egekbe. 


1991. 


(Énekelte T. Molnár János, sz. 1929.) 
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Nagydobronyba van sok kender, 
Van is ott sok vászonpendely. 
Gém a daru, gém, a falu közepén 
Harminc pendelyt csináltatok én. 


1991. 


(Énekelte T. Molnár János, sz. 1929.) 
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Végigmentem a dobronyi főutcán, 
Benéztem a bíró uram ablakán. 
Piros-fehér papiros a kezébe, 
Szabadságom olvassa ki belőle. 


Végigmentem a dobronyi főutcán, 
Benéztem a kisangyalom ablakán. 
Éppen akkor vetette meg az ágyat, 
Háromágú rozmaringgal seperte ki a házat. 


Végigmentem a dobronyi főutcán, 
Szembe jött rám az én régi vótbabám. 
Köszönt nekem, de én azt nem fogadtam, 
Jaj, Istenem, de megszomorítottam. 


1990 


(Énekelte Szanyi F. Gyula, sz.1919) 
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1990 


(Énekelte Szanyi F. Gyula, sz. 1919.) 


 


 


Nincsen pénzem, elkártyáztam az este, 
Amit adott az a barna menyecske. 
Jó az Isten, majd elhozza az estét, 
Felkeresem azt a barna menyecskét. 


1990. 


(Énekelte Szanyi F. Gyula, sz. 1919.) 
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1990. 


(Énekelte Szanyi F. Gyula, sz. 1919.) 


1990. 


(Énekelte Szanyi F. Gyula, sz. 1919.) 
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Nincsen nekem se asztalom, se székem. 
Kinek van még szebb babája, mint nékem? 
Kire süt rá fényesen a holdsugár? 
Ki öleli este meg a babáját? 


1990. 


(Énekelte Szanyi F. Gyula, sz. 1919.) 


 


 
1991. 


(Énekelte T. Molnár János, sz. 1929.) 
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1991 


(Énekelte T. Molnár János, sz. 1929.) 


 
1991. 


(Énekelte T. Molnár János, sz. 1929.) 
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Még azt mondják, kisangyalom, hogy tán nem is szeretlek, 
A sok irigyek szavára hogy tán el is felejtlek, 
Ne hidd, babám, ez nem igaz, 
Szivem a tiédért olyan igaz, 
Sej mint a magas kék egekbe ragyognak a csillagok. 


1991. 


(Énekelte T. Molnár Jánosné Benedek Mária, sz. 1932.) 
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Ha nem szeretnélek, fel se keresnélek, 
Azt a sáros utcát nem gázolnám érted. 


Hajnaljon, hajnaljon, csak meg ne virradjon, 
Hogy az én galambom reggelig itt maradjon. 


Hajádé-hajáré, szárnyon járok már én, 
Akit én szeretek, arra szállok már én. 


1940. 


Énekelte Nagy Józsefné Molnár Mária, sz. 1882. 


(Dincsér Oszkár gyűjtése) 
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Az enyimet is levágják, babám kötőjébe rakják, 


Nincsen annyi hajam szála, ahány könnyem csordul rája. 


1940. 


Énekelte Baksa Ferenc, sz. 1902. 


(Dincsér Oszkár gyűjtése) 
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Ha ez mindig így volna, 
Ingem-gatyám se volna 
Eszemadta. 
Eszemadta-teremtette 
Kis barnája! 
De sok csókot raktam reád, 
De hiába. 


1940. 


Énekelte Nagy Józsefné Molnár Mária, sz. 1882. 


(Dincsér Oszkár gyűjtése) 
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1940 


Énekelte Nagy Józsefné Molnár Mária, sz. 1882. 


(Dincsér Oszkár gyűjtése) 
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Majd felhajtunk egy udvarba, nozedáré nonono, 


A Bátyi Boris udvarába, nozedáré nonono. 


Majd benézünk az ablakon, nozedáré nonono, 


Ki kártyázik az asztalon, nozedáré nonono. 


Hidi Ferenc ül a széken, nozedáré nonono, 


Bátyi Boris az ölében, nozedáré nonono. 


Anyámasszony ül a pórnál, nozedáré nonono, 


Főzi a sok tyuk jó levest, nozedáré nonono. 


Meleg vót a kanál nyele, nozedáré nonono, 


Megégett a Feri nyelve, nozedáré nonono. 


Eridj Boris, a patikába, nozedáré nonono, 


Rózsamézér a szájára, nozedáré nonono. 


Bágyi Boris ládalába, nozedáré nonono, 


Puliszkából van csinálva, nozedáré nonono. 


Hidi Feri kiskutyája, nozedáré nonono, 


Megette a láda lábát, nozedáré nonono. 


1940. 


Énekelte Baksa Ferenc, sz. 1902. 


(Dincsér Oszkár gyűjtése) 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


340 
 


 


Jó lesz a bőri bundának, sugárija 


Annak a híres bírónak, sugárijajajaja sugárija. 


A böndője főkötőnek, sugárija, 


A híres feleségének, sugárijajajaja sugárija. 


A hurkája pántlikának, sugárija, 


Annak a híres lányának, sugárijajajaja sugárija. 


A négy lába kocsonyának, sugárija 


Az egész kompániának, sugárijajajaja sugárija. 


1940. 


Énekelte Nagy Józsefné Molnár Mária, sz. 1882. 


(Dincsér Oszkár gyűjtése) 
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1940. 


Énekelte Nagy Józsefné Molnár Mária, sz. 1882. 


(Dincsér Oszkár gyűjtése) 
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Ha szépet elveszek, mindenki szereti, 


Ki a fene győzi mindig féltegetni, 


Jadé-jadé-jadadé, jadé-jadé-jadadé, jadé-jadé-jadadé. 


Ha csunyát elveszek, nem tudom szeretni, 


Nem is tudom én azt igazán szeretni, 


Jadé-jadé-jadadé, jadé-jadé-jadadé, jadé-jadé-jadadé. 


Ha gazdagot veszek, nem tud szőni-fonni, 


Ki a fene győzi pénzér ruhát venni, 


Jadé-jadé-jadadé, jadé-jadé-jadadé, jadé-jadé-jadadé. 


Ha pusztait veszek, az igen jó fajta, 


Minden esztendőbe puja van alatta, 


Jadé-jadé-jadadé, jadé-jadé-jadadé, jadé-jadé-jadadé. 


Ha cigánylányt veszek, az igen fekete, 


Nem győzöm szapannal, egye meg a fene, 


Jadé-jadé-jadadé, jadé-jadé-jadadé, jadé-jadé-jadadé. 


1940. 


Énekelte Baksa Ferenc, sz. 1902. 


(Dincsér Oszkár gyűjtése) 
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Siratóének 


 


1940. 


Énekelte Nagy Józsefné Molnár Mária sz. 1882. 


(Dincsér Oszkár gyűjtése) 


  


 








[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


217 
 


IX. Jeles napok, ünnepek 


A hetenként ismétlődő ünnepnap – a vasárnap – a pihenést, az erőgyűjtést 
szolgálta. Ekkor komolyabb munkát nem végeztek, csak az állatokat látták el, 
és ételt főztek. Sőt a vasárnapra eső teendők egy részét is igyekeztek szombat 
délután elvégezni. Két napra való fát vágtak, a takarmányt előre bekészítették 
a jószág számára, elseperték az udvart és a kaput. A gazdasszony megsütötte a 
kalácsot, este pedig betöltötte a káposztát; levágta, felpucolta a levesnek való 
tyúkot. Másnap reggel az egész család megtisztálkodott, és ünneplő ruhában 
mentek a templomba. Előtte azonban még jóllaktak töltött káposztával, amely 
hagyományos vasárnapi étel volt – az ma is –, és reggelire, ebédre, vacsorára 
egyaránt fogyasztották. Napközben a szomszédok összegyűltek a kapuban 
vagy az udvaron, beszélgettek, a férfiak néha kártyáztak. Délután ismét temp- 
lomba mentek, a fiatalabb házaspárok pedig templom után (ha voltak gyer- 
mekeik, azokkal együtt) meglátogatták a feleség szüleit. A fiúk-lányok sétál- 
tak az úton, aztán bálba mentek. 


Az 1944–45-ös rendszerváltás után fokozatosan a vasárnapok is megvál- 
toztak. A délelőtti órákat mind többen töltötték munkával, templom előtt még 
elvégeztek ezt-azt a ház körül. A kolhozban pedig szigorú fegyelmet vezettek 
be: a traktorosoknak, gépkocsivezetőknek vetéskor, szénahordáskor, aratás- 
kor, az őszi betakarítás idején vasárnap sem adtak szabadnapot. Ma pedig már 
az udvart és a kaput sem sepri el mindenki.... 


A jeles napok felsorolását az időrend szerint január elsejével kellene kez- 
deni, az ú j é v  é s  a  s z i l v e s z t e r  azonban annyira elválaszthatatlan egy- 
mástól, hogy célszerűnek látszik kivételt téve az óévbúcsúztatóval nyitni a 
sort. December utolsó napján, amúgy is tél lévén, nagy munkába nem fogtak 
az emberek, hanem készülődtek az ünnephez. A férfiak a ház körül tettek-vet- 
tek, a jószágot látták el, az asszonyok pedig az ennivalót készítették, takarítot- 
tak. Tepertős pogácsát, kásás bélest, mákos, diós, túrós, lekváros rétest sütöt- 
tek, meg fasírtot, hogy ne csak édesség legyen az asztalon; töltött káposztát, 
kocsonyát főztek, s ez utóbbit a család melegen fogyasztotta vacsorára, azon 
frissiben. Sötétedéskor már harangoztak is az istentiszteletre. Ilyenkor min- 
denki elment a templomba, az is, aki máskor nem gyakran tette; csak a beteg 
maradt otthon. Alig fértek a padokban, több mint ezer ember ajkáról szállt az 
ének, szinte megremegtetve a falakat. A templomból hazafelé jövet elbeszél- 
gettek az utcán, boldog újévet kívántak egymásnak azok, akik már nem talál- 
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koztak az óévben, aztán a szomszédok-rokonok összegyűltek, s éjfélig együtt 
töltötték az időt. Ettek-ittak, beszélgettek. 


A fiatalabbak felkerekedtek, mentek kántálni. A kántálóénekek közül ezek 
voltak a legismertebbek: 


Újesztendőben mi vigadjunk, 
Született Jézus, mi imádjuk. 
Régen megírták ezt a próféták, 
Hogy fiat szül egy nemes virág. 


* * * 


Az Úrnak jóvolta napjainkhoz napokat told, 
Melyeket bizonyos részekre oszt a Nap és Hold. 
Nyomain e két vezetőnek 
Tél, tavasz, nyár és ősz eljőnek. 
Engedvén a bölcs teremtőnek.. 


* * * 
Zeng az ének, figyeljetek, 
Még az éjjel temetés lesz. 
Egy hosszú, beteg esztendő 
Számára kész a temető. 
Nem hozott nékünk semmi jót, 
Kezdettől egyforma rossz volt, 
Megsemmisült szép reményünk, 
Ezért könnyezik a mi szemünk. 
Ó, jó Atyánk, tekints le ránk! 


A gyermekek ilyen tréfás énekeket is megengedhettek maguknak: 


Újesztendőbe 
Bújj a kemencébe, 
Szedd ki a málét, 
Rakd a tekenőbe. 
Nekem is hagyjatok belőle! 


* * * 
Kánta-kánta-kánta, 
A mi kutyánk sánta. 
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Amikor odakint az ének végén elkiáltották, hogy „Boldog újévet kívánunk 
mindnyájoknak!”, a gazda kiszólt az ajtón, behívta a kántálókat, és borral, sü- 
teménnyel vendégelték meg őket. Ez a megtiszteltetés azonban csak a közeli 
ismerősöknek járt ki, másoknak inkább pénzt adtak kint, az udvaron. Ha 
cigány ment kántálni, az zsírozót kapott, a gyermekek meg diót, almát vagy 
néhány fillért. 


A jelesebb napok időjárásából a régiek következtetni próbáltak a jövőre, 
mégpedig a közszájon forgó rigmusok alapján. A szilveszterre vonatkozó jö- 
vendölés így hangzott: 


Szilveszter ha sírva múl, 
Reménységünk sírba hull. 
Az évet ha jól zárja, 
Az ember csak a jót várja. 


Ez azt jelentette, hogy ha szilveszterkor esik az eső, a következő évben 
rossz lesz a termés. 


Újév reggelén a férfiak átmentek a szomszédba vagy a közelben lakó roko- 
nokhoz „Boldog ünnepeket” kívánni. Úgy tartották, hogy szerencsét hoz, ha 
férfi az első vendég ezen a napon. Egy másik hiedelem szerint ez azt jelentet- 
te, hogy abban az évben bikaborjút fog elleni a tehén. Újévkor nem szívesen 
adtak ki a házból semmit, mert azzal egész évi szerencséjét adja ki az ember – 
mondták. A reggeli vendég azonban nem maradt sokáig, mert rövidesen ha- 
rangoztak, és a délelőtti istentiszteletet nem illett kihagyni. Templom után kö- 
vetkezett az ünnepi ebéd – kocsonya, leves, káposzta, ótott tej –, délután pe- 
dig ismét templomba mentek. 


Az év további jeles napjaihoz fűződő jövendölések és szokások közül az 
alábbiak voltak a legismertebbek: 


V í z k e r e s z t  (január 6.) 


Ha vízkereszt úgy fordul, 
Hogy az eresz megcsordul, 
Akkor évben jól ereszt 
A kalász és a gerezd. 
Örvendhetsz már előre, 
Áldás száll a mezőre. 
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V i n c e - n a p  (január 22.) – A szőlős gazdák jó jelnek tekintették, ha 
ezen a napon enyhe volt az idő, olvadt a hó. „Ha a kis veréb a kerékvágásból 
iszik, akkor jó bortermés várható” – tartották. 


Ha Vince csorog, 
Bőven lesz borod. 


* * * 


Ha megcsordul Vince, 
Teli lesz a pince. 


* * * 


Ha fényleni látod Vincét, 
A sok bornak nem lelsz pincét. 


P á l - f o r d u l ó  (január 25.) – Ez a nap a tél közepe, a tiszta időnek örül- 
tek ilyenkor is. 


Pál-forduló hogyha napos, 
Bőven terem földhát, lapos. 
Megtelik a csűr, a pajta, 
Lesz gabona mindenfajta. 


G y e r t y a s z e n t e l ő  (február 2.) – „Ha a lóganaj az úton megfutamo- 
dik, a tehéntartó gazdák szedjék össze még az izígyet is.” (Izígy – a széna tör- 
meléke.) – Az enyhe, napos idő a hosszú tél jele. Erre utal egy másik hiedelem 
is: ha a medve ezen napon meglátja saját árnyékát, visszamegy a barlangjába; 
ha nem, akkor kint marad. 


Jobbik eszed vedd elő, 
Csal a gyertyaszentelő! 
Vigyázz, az ég ha ragyog, 
Mert jönnek még nagy fagyok. 


Z s u z s á n n a - n a p  (február 19.) – Ha megszólal a pacsirta, akkor már 
nemsokára tavasz lesz. 


M á t y á s - n a p  (február 24.) – Jégtörő Mátyásnak is mondták, mert meg- 
olvasztotta a jeget a folyókon-tavakon, de ha már nem talált, akkor csinált! 


Mátyás, esvén naphosszat, 
Nem jelent mást, csak rosszat. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


221 
 


Jeget, ha itt lelte még, 
Mátyás veri szerteszét. 
Ha nincsen jég – mivel ő –, 
Új telet hív elő. 


A f a r s a n g  nem volt különösebben jeles időszaka az évnek. Azt sem 
tudták pontosan, mettől meddig tart, hiszen sem a vízkeresztet, sem a húsha- 
gyókeddet vagy hamvazószerdát nem ünnepelték a református nagydobronyi- 
ak. Annyit azonban hallottak felőle, hogy ilyenkor van a lakodalmak ideje, és 
a fiatalok tartották is magukat ehhez. Azt a vénlányt, aki húshagyókeddig nem 
ment férjhez, kikongózták. Csengőt, kolompot ráztak, fedőket vertek egymás- 
hoz, és azt kiabálták: 


Húshagyó, 
Itt maradt az eladó! 


A házassággal kapcsolatban egyébként az a mondás járta, hogy „Nyári me- 
nyasszony és téli kutyakölyök egy se jó, téli menyasszony és nyári kutyakö- 
lyök – ez a jó”. Nyáron ugyanis könnyen összemelegednek a fiatalok, és az 
ilyen kapcsolat nem lesz tartós. 


G e r g e l y - n a p  (március 12.) – „Mátyás, Gergely – két rossz ember.” 
„Gergely hoz is, hagy is.” „Gergelynek már nincs ereje, mert nyomában van 
Sándor, József, Benedek.” 


Az adoma szerint Gergely azt mondta Mátyásnak: „Ha én neked lennék, a 
fiatalasszonyok morkába fogylalnám a sulykot, a tehenbe meg a bomyút.” 


Gergely uram nagy ravasz, 
Hidegre vált a tavasz. 


S á n d o r - n a p  (március 18.) – Ettől a naptól kezdve már ha pöröllyel ve- 
rik vissza a füvet a földbe, akkor is nő. A mondás egy történetre utal. Az egy- 
szeri kovács nehezen tudta már kivárni a tél végét, mert elfogyott a takar- 
mánya. Gondolkozott, mitévő legyen: eladja a tehenet, vagy vegyen neki 
ennivalót? Az előbbi mellett döntött, eladta. Csakhogy Sándor-napkor rövide- 
sen növésnek indult a fű, ami igen felbosszantotta emberünket. A pörölyével 
kezdte visszaverni a földbe a fűszálakat, de bizony hiába igyekezett. 


Sándor, József, Benedek, 
Hozzák a jó meleget. 
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J ó z s e f - n a p  (március 19.) – Ha ilyenkor szél fúj, szeles lesz a nyár. 


A József-napi dér 
Szent György-napig ér. 


B e n e d e k - n a p  (március 21.) – Ha szép napos idő van, jó termés lesz a 
nyáron. Ha dörög az ég, nagy szárazság lesz. 


V i r á g v a s á r n a p  – A húsvét előtti vasárnap. Ilyenkor a gyerekeknek 
ződágat csináltak a szüleik. Levágtak egy ágat valamelyik fáról vagy bokor- 
ról, színes papírszalagokkal díszítették fel, és a gyermekek azzal jártak az ut- 
cán, később pedig a kapura kötötték. 


Vigyázz virágvasárnapra, 
Ha kifekhetsz már a napra. 
A szívedet öröm töltse, 
Kertednek lesz sok gyümölcse. 


N a g y p é n t e k  – A húsvét előtti péntek. Nagy ünnepnek számított, 
ilyenkor senki sem dolgozott, hanem délelőtt-délután templomba mentek. 
Ezen a napon – főleg az idősebb asszonyok – bűtöltek, vagyis nem ettek sem- 
mit, amíg haza nem jöttek a délutáni istentiszteletről. A böjt azonban nem volt 
általános, illetve legtöbben csak a húsos ételektől tartózkodtak. A disznósó- 
dart eddig a napig nem kezdték meg. 


A nagypéntek ma is ünnep a faluban, de a böjtnek csak kevés nyomát találni. 


Nagypénteki esőbe 
Áldás száll a mezőre. 


A h ú s v é t  az 1944–45-ös rendszerváltás előtt háromnapos ünnep volt. 
Vasárnapra csak töltött káposztát főztek, a húslevest hétfőre hagyták, és ven- 
dégségbe sem jártak húsvét első napján. Ki-ki otthon, a családja körében ünne- 
pelt. Este azonban már megkezdődhetett a tojásszedés. A legények udvarolni 
mentek, s a lányoktól egy vagy két hímestojást kaptak. Akinek szeretője volt az a 
lány másnak nem adott, csak a mátkájának, de annak aztán egész kosárral. 


Húsvét első napján ázni, 
Rosszra kell ezt magyarázni. 
Jelent időt, kárt hozót, 
És pünkösdig változót. 
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Másnap reggel folytatódott a tojásszedés. A cimborák négyen- öten beko- 
pogtattak a lányos házakhoz, boldog ünnepeket kívántak, a gazdát pálinkával 
kínálták. Ha a lány hímestojás nélkül engedte el őket, a nap folyamán alapos 
locsolásra számíthatott. 


Hétfőn a délelőtti istentisztelet után faluszerte megkezdődött a locsolkózás. 
Elsősorban a legények locsolták a lányokat vagy a fiatalemberek a fiatalasz- 
szonyokat, de sokszor maguk a lányok voltak a kezdeményezők. Ha valame- 
lyik legényt leöntötték, az nem maradt adós. Barátai segítségével a lányt ki- 
vonszolta a kúthoz, és a vederrel merte rá a vizet. Ha az anyja védeni próbálta, 
ő is kapott a vízből. A locsolkodás néha egészen durva formát öltött. A lányok 
ruhája teljesen átázott a jéghideg víztől; viszonzásul sáros, büdös vízzel öntöt- 
ték nyakon az úton elhaladó legényt, és gyorsan elbújtak előle. Az ilyesmi 
nemegyszer sértődéssel végződött. 


Húsvét második napjának délutánján alig jöttek ki a templomból, már kez- 
dődött is a bál. A locsolkodás és a tojásszedés itt folytatódott tovább. A lá- 
nyok zsebkendőbe kötve vitték magukkal a hímestojást, és aki felkérte őket 
táncolni, annak egy párt adtak. Ha vízzel leöntötték a lányt, ment haza átöltöz- 
ni. Volt, aki estig kétszer is ruhát váltott. 


Kedd reggel elölről kezdődött a bál. A fiatalok délig mulattak, akkor a 
lánynak illett meghívni táncosát ebédre. Délután együtt mentek vissza a bál- 
ba. Sötétedéskor a lányok ismét meghívták a fiúkat magukhoz, vacsorára. Egy 
lányhoz – ha még nem volt kikötött szeretője – több legény is mehetett, s va- 
csora után még elbeszélgettek, elszórakoztak éjfélig. 


De ejtsünk szót a kisebbekről is, hisz húsvét második napján az óvodás 
korú legények sem maradtak le a tojásszedésről. Szüleik, ha csak tehették, 
ilyenkorra időzítették az új ruha megvásárlását vagy megvarratását. Abban ál- 
lítottak be tehát a hasonló korú lányokhoz, hogy kölnivel meglocsolják őket. 
Erre az alkalomra verset is tanultak. A legtöbben, főleg a kisebbek, ezt 
mondták el: 


Én kis kertészlegény vagyok, 
Virágokat locsolgatok. 
Azt hallottam a faluba, 
Itt is van egy bazsarózsa. 
Meg szabad locsolni? 
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A nagyobbak hosszabb verset mondtak: 


Gyászt öltött magára az egész természet, 
Mikor a Megváltó keresztfán szenvedett. 
Jámbor tanítványi zokogva siratták, 
Mint a jó gyermek a hű édesanyát. 
De harmadnap múlva megnyílt a sír szája, 
Kilépett belőle az élet királya. 
Ezzel megmutatta, hogy lesz feltámadás, 
Síron túl pedig örök boldogulás. 
Szívemből kívánom. 


Voltak efféle tréfás versek is: 


Én, kis görög, höndörögök, 
A farkamra görcsöt kötök, 
(Vagy: A farkammal dörömbölök./ 
Ha nem adnak egy pár tojást, 
Kimutatom a mendikást. 


A húsvéti hímestojás úgy készült, hogy nyers tojásra viasszal rárajzolták a 
mintát; vízbe hagymahéjat tettek, hozzá egy kevés piros festéket adtak, fel- 
főzték, és abba rakták a megrajzolt tojásokat. Kis idő múltán a tojást kiszedték 
a forró vízből, melegen letörölték róla a viaszt, és hideg vízbe tették, majd 
megszárították. A legelterjedtebb díszítés a tulipános, a rózsás, a lepkés és a 
kacsabiris (hóvirágos) volt. A lányok 50–60 hímestojást maguk festettek a 
húsvét előtti napokban. Nemcsak a fiúk kaptak belőle, hanem a keresztgyer- 
mekek is (nemüktől függetlenül) egy- két párt a keresztszülőktől. Legtöbb- 
ször a kislányokkal küldték el, húsvét második napján, zsebkendőbe kötve. 


Ez a szokás napjainkban is él, de most már más ajándékkal is kiegészítik a 
hímest. A kisebb keresztgyerekeknek valamilyen játékot vagy ruhaneműt 
vesznek, a nagyobbaknak egy tábla vagy doboz csokoládét. Maga a hímesto- 
jás a hatvanas évek óta nem piros, hanem kék, zöld, sárga, rózsaszín, fehér 
vagy bármilyen más színű, és nem a leírt technikával készül, hanem egyszerű- 
en vízfestékkel megfestik. A lányok- asszonyok nem bíbelődnek vele otthon, 
hanem vannak, akik húsvét előtt erre szakosodnak, és pénzért elvégzik a to- 
jásfestést. 


Az ünnep a háború után kétnapossá zsugorodott. Kedden már senki sem 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


225 
 


ünnepel, és természetesen bálba sem mennek a fiatalok, mert helyette diszkó 
van. A locsolkodás is kimegy lassan a divatból, legfeljebb kölnivel (sőt: par- 
fümmel!) illik megöntözni a lányokat-asszonyokat. 


Á p r i l i s  e l s e j é t  bolond napnak tartották, ilyenkor ugratták, bolondí- 
tották egymást az emberek (de főleg a gyerekek). Ha valakit sikerült beugrat- 
ni, jót derültek rajta, és ezt mondták: 


Április bolondja 
Felmászott a toronyba, 
Megnézte, hogy hány óra, 
Íppen tizenkét óra. 


A vége ez is lehetett: 


Fél tizenkettő, 
Vigyen el a metsző. 


Ha úgy tettek bolonddá valakit, hogy olyan helyre nézett, ahol nem látott 
semmit, ezzel a szöveggel bosszantották: 


Tyuk seggibe níztél, 
Belepenyíszedtél... 


A felnőttek régebben inkább részt vettek az ilyen mókázásban, mint ma- 
napság. Megtették, hogy éjszaka felébresztették a szomszédot: menjen, mert 
baj van... 


T i b o r - n a p  (április 14.) – Ha a talaj locsos-pocsos, a kapát le lehet ten- 
ni, mert nem lesz jó termés. 


Tibor napján ha a rét 
Téli mezgyét hordja még, 
Nincs tanítás arra más: 
Gyenge lesz az aratás. 


S z e n t  G y ö r g y - n a p  (április 24.) – Ettől a naptól szeptember 30-ig 
harangoztak délben, hogy a mezőn dolgozók tudják, mikor van ideje az ebéd- 
nek. 


Rendszerint ekkor hajtották ki először a csordát a legelőre. 
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Úgy tartották, hogy a csuszó (kígyó) ezen a napon bújik elő a földből, és 
megvedlik. 


Szent György-nap előtt nem szabad az ágyneműt kitenni a napra, mert be- 
leesik a moly. 


Ha a béka Szent-György-nap előtt megszólal, utána húsz napig hallgatni 
fog. 


Ezen a napon nem jó tyúkot ültetni, mert a csirke belefúl a tojásba. Ajánla- 
tos viszont uborkát vetni, mert az sokat fog teremni. 


M á j u s  e l s ő  é j s z a k á j a  a májusfa állításának ideje volt. Kétféle 
májusfát ismertek: az egyiket figyelmességnek, ajándéknak szánták, a mási- 
kat bosszantásul, gúnyból állították a lányok kapujában. Amelyik legény ked- 
veskedni akart szeretőjének, az ajándékokat tett a fára. A gőgös, rátarti lányo- 
kat viszont úgy szégyenítették meg, hogy májusfájára kapcákat, rongyokat, 
rozsdás vasdarabokat akasztottak. Azt is megtették a legények, hogy nem állí- 
tottak fát, csak tréfából a kapukat összecserélték éjszaka, vagy elvitték jó 
messzire. 


P o n g r á c - ,  S z e r v á c - ,  B o n i f á c - n a p  (május 12–13–14.) 
– Legtöbbször fagyást hoztak, ezért fagyosszenteknek nevezték őket, és örül- 
tek az emberek, ha baj nélkül túl jutottak ezen az időszakon. 


O r b á n - n a p  (május 25.) – Ekkor voltak az utolsó fagyok, s ha ekkor 
nem volt dér, már nem kellett félteni a szőlőt. 


M e d á r d - n a p  (június 8.) 


Medárdus, ha fénnyel tele, 
Meleg nyárnak biztos jele. 
Sírni látni vén Medárdot: 
Ez bizony már rég megártott. 
Mert ilyenkor negyven napra 
Megnyílik az egek csapja. 


Á l d o z ó c s ü t ö r t ö k  tíz nappal pünkösd előtt van. A fiatalok konfirmá- 
lásának, első úrvacsorázásának napja. A néphit szerint ilyenkor nagy viharok 
szoktak lenni, és az esőtől, az erős széltől nem egy csűr összedőlt. 


P ü n k ö s d  hét héttel húsvét után következik, és ugyanúgy háromnapos 
ünnep volt. Vasárnap ekkor is szünetelt a vendégjárás, hétfőn és kedden vi- 
szont báloztak a fiatalok. Az idősebbek is jobban ráértek ünnepelni, mert a jó- 
szág már kint legelt a mezőn, nem kellett vele törődni. 


Igaz, az étel-ital ekkorra megcsappant. Mondták is: „Karácsony kalácsbúl, 
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husvít tojásbúi, pünnköst forgácsbúl”. Mert pünkösdre csak az maradt, ami 
húsvét óta nem fogyott el. A disznó, amelyet télen vágtak, nem szokott eddig 
tartani (kivéve a zsírozót, mert az kevésbé volt romlékony, mint a hús), ezért a 
kakast erre a napra tartogatták. Pünkösd után már úgysem ültettek kotlóst, az 
ünnepi ebéd tehát a kakasleves volt. 


Nem tekintették jó jelnek, ha esett az ünnepek alatt: 


Pünkösdkor ha eső ver meg, 
Üres lesz a csűröd, vermed. 


P é t e r - P á l - n a p  (június 29.) – Felszakadt a búza töve, most már nem 
nőtt tovább, csak érett. Rövidesen kezdődött az árpa aratása. Azt mondták, et- 
től kezdve már semmit nem érdemes ültetni. 


I l l é s  – n a p  (július 20.) – A korán vetett uborka eddig fejlődik, ekkor 
megsemmisül, tovább nem várható termés róla. 


L ő r i n c - n a p  (augusztus 10.) – Ettől a naptól a dinnye már nem jó, nem 
édes („beleszart Lőrinc”). Lehűlés kezdődik, mert aratás után már „talló juká- 
rul fúj a szél”. 


Lőrinc hogyha fényben éget, 
Későn ér az ősz csak véget. 


B e r t a l a n - n a p  (augusztus 24.) 


Minő az ég Bertalan-nap folyamán, 
Vigyázz rá, mert egész őszön olyan ám. 


K i s a s s z o n y - n a p j a  (szeptember 8.) – Az első deret ilyenkor várták. 
S z e n t - M i h á l y - n a p  (szeptember 29.) – Ettől kezdve már komolyabb 


lehűlésre lehet számítani. Az égzengést, villámlást rossz jelnek tekintették: 


Ha megzendül Mihály felett, 
Hosszú őszt várj s kemény telet. 


H a l o t t a k  n a p j a  (november 2.) – Előző délután a sírokat rendbe tet- 
ték, új koszorút vittek a fejfára. Egészen a legutóbbi időkig nem gyújtottak 
gyertyát, legfeljebb csak egy-két katolikus család, de újabban ez a szokás is 
kezd elterjedni. 
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K a t a l i n - n a p  (november 25.) – Talán a legismertebb időjárásjóslás fű- 
ződik ehhez a naphoz: 


Ha Katalin locsog, karácsony kopog, 
Ha Katalin kopog, karácsony locsog. 


Ugyanezt némelyek nem karácsonyra, hanem Luca-napra vonatkoztatták. 
A n d r á s - n a p  (november 30.) – A pásztor eddig volt köteles kihajtani a 


jószágot a legelőre, ha nem esett a hó. Amennyiben olyan jó volt az idő, hogy 
a csorda december első napjaiban is kijárt, a pásztor külön fizetséget kapott. 


F e r e n c - n a p  (december 3.) – Ekkor kezdődött a disznóvágás ideje. 
M i k l ó s - n a p  (december 6.) – A Mikulácsot várták ilyenkor a gyerme- 


kek nagy-nagy izgalommal. Előző este kitisztították, kifényesítették lábbeli- 
jüket, és kitették az ablakba. A Mikulács ezekbe tette az ajándékokat éjszaka, 
amikor a gyermekek már elaludtak. Régen főleg mízesbabát, mízesszivet kap- 
tak, akik jók voltak, akik viszont sokat rosszalkodtak, azoknak virgács is járt, 
azaz vessző, melyet legtöbbször a birsalmafáról vágott az édesapa. 


Az is megesett, hogy a Mikulács nem maradt láthatatlan, hanem személye- 
sen adta át az ajándékokat. A szülők valakit megkértek az ismerősök közül, 
hogy vállalja el ezt a szerepet. Az ilyenkor rossz gubát vett magára, alá a hátá- 
ra szakasztót kötött púpnak, papírból készített, festett álarcot vett fel. A jó 
gyermekek megjutalmazása volt a Mikulács feladata, valójában viszont sok- 
kal inkább a kicsinyek megijesztését, elrettentését szolgálta. Egész viselkedé- 
sében volt valami fenyegető, a gyermekek félve várták, mi kerül elő a hátiko- 
sárból. Különösen az óvodáskorúak szeppentek meg, legtöbbször el is 
pityeredtek, és sírva fogadták meg, hogy ezután mindig jók lesznek. 


L u c a  – n a p  (december 13.) – Ehhez a naphoz sok babona fűződött. Azt 
minden lány és asszony tudta, hogy Luca-este nem szabad fonni, mert Luca 
ráül a guzsalyra. 


A Luca – nap és karácsony közötti 12 nap időjárásából a következő év 12 
hónapjának időjárását próbálták kiolvasni. 


Szilvafaágat tettek a vízbe, és úgy hitték: ha az karácsonyig kivirít, akkor 
az eladó lány a következő évben férjhez megy. 


A lányok ettől a naptól karácsonyig mindennap haraptak egyet egy almából 
úgy, hogy az utolsó harapás karácsony reggelére maradjon. Amikor azt is le- 
nyelték, kiálltak a kapuba. Akit ekkor először meglátnak, olyan nevű lesz a 
férjük – tartották. 


Luca-este a lányok 9 derelyét készítettek, mindegyikbe tettek egy-egy fiú- 
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nevet. Amelyik elsőnek jött fel a főzővízben, olyan nevet visel majd a leendő 
férj. 


A disznóól karámját is szokás volt megrugdosni. Ahányat röffent a disznó, 
annyi év múlva megy férjhez az eladó. 


A gazdasszony megpenetélte a tyúkokat (a pemetével megnyomkodta), 
hogy azok jó tojók legyenek. 


Lucától féltek a lányok, noha konkrét elképzelésük nem volt róla, hogy ki 
is az a Luca. A gyermekeket is ijesztették vele, ha rosszak voltak. Néhol aztán 
meg is jelent, ahol lányok voltak együtt. A fiúk ugyanis beöltöztek maskará- 
nak: rongyos, mocskos ruhát vettek magukra, bekormozták az arcukat, így 
ölelgették a lányokat. Mások gólyának öltöztek: fehér lepedőt terítettek ma- 
gukra, hosszú nyakat és csőrt faragtak. A csőrét még csattogtatni is tudta a gó- 
lya, meg csipkedni vele a lányokat. 


Elterjedt szokás volt – nemcsak Luca-este – töklámpát csinálni. A tök bel- 
sejét eltávolították, szemet-orrot-szájat vágtak rá, a belsejébe égő gyertyát 
vagy olajos rongyot tettek, azzal ijesztgették a sötétben a járókelőket. 


A k a r á c s o n y  háromnapos ünnep volt, akárcsak a húsvét és a pünkösd. 
Már 24-én elkezdődött: ahol gyermek volt a családban, ott karácsonyfát állí- 
tottak. Sokszor titokban díszítették fel, hogy a gyermekek ne vegyék észre, és 
azt mondták nekik, hogy a Jézuska hozta. Ugyancsak a Jézuska hozta az aján- 
dékokat is, amelyeket a fa alá raktak a szülők: édességet, csizmát, egyebet. A 
karácsonyfát aranydióval, almával, cukorkával, gyertyákkal ékesítették, majd 
a cseh időkben már boltban is lehetett kapni karácsonyfadíszeket. 


Az estét a család együtt töltötte, ilyenkor vendégek nem jöttek. Jöttek vi- 
szont kántálók: gyerekek, felnőttek, cigányok. Megálltak az ablak alatt, eléne- 
kelték az éneket, és bekiáltottak: „Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk 
mindnyájtoknak!” A ravaszabb gyerekek ilyenkor azt kiáltották: „Boldog ka- 
rácsonyi ünnepeket kivánok keresztanyáméknak!” A sötétben a háziak úgy- 
sem látták, valóban ott van-e a keresztgyermekük a kántálók csoportjában, vi- 
szont ilyenkor több pénzre lehetett számítani. Régebben almát, diót, kalácsot 
is vittek a gyermekeknek, az ötvenes évektől azonban már csak kopeket. A 
legismertebb karácsonyi kántálóének ez volt: 


Leszállt az ég dicső királya 
Közénk az üdvnek hajnala. 
Jászolban fekszik, rongyruhába, 
Ki eget-földet alkota. 
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Légy üdvözölve, szép karácsonyest, 
Mely földre hoztad az igét! 
Ím elmúlik a bűnnek éje, 
Mert Te az üdvöt hirdeted. 


Tréfából a kisebbek ének helyett ezt a verset mondták: 


Kiskarácsony, nagykarácsony, 
Adják ki az én kalácsom. 
Ha nem adik, nem várom, 
Mert igen fázik a lábom. 


Karácsonykor ugyanazokat az ételeket ették, mint újévkor, maga az ünnep 
is hasonlóképpen telt el. Volt azonban egy sajátossága: ilyenkor jártak a betle- 
hemesek. Ez az iskolás korú legények szórakozása volt, és nemcsak szórako- 
zás, hanem egyben pénzkereseti lehetőség is. A háború előtt még 4–5 csapat 
járta a falut a karácsony napjaiban, a rendszerváltás után azonban vallásos jel- 
lege miatt szigorúan tiltották a betlehemezést, egészen a nyolcvanas évek vé- 
géig. Csodálatos módon mégsem felejtették el, az utóbbi egy-két évben ismét 
erőteljesen kezd terjedni ez a szokás. 


Akárcsak a Mikulácstól vagy a Lucából, a betlehemes játék főszereplőjé- 
től, az Öregtől is tartottak a kicsinyek, sőt rettegett volt a gyermekek körében. 
Baltájával ugyanis megkopogtatta a fejüket, meghúzta az orrukat, aki viszont 
az ő orrához nyúlt, az pórul járt, mert az álarcot úgy készítették el, hogy az 
orrba tűket szúrtak. A felnőttek is igyekeztek szemmel tartani, mert bizony a 
rúdról leemelte a kolbászt, a karácsonyfáról a díszeket. Nem lett volna pedig 
ráutalva, mert elég szép fizetséget kaptak a betlehemesek. Pálinkával vagy 
borral kínálták őket, és – ha nem utasították vissza – volt úgy, hogy be is rúg- 
tak. 


Maga a betlehemes játék a következőképpen zajlott le: 


Első angyal: (Megáll az ajtó előtt.) 
Jó estét! Dicsőítem Istent, és önöket kérem, 
Hogy engedelmükkel a küszöböt átlépjem. (Belép.) 
Nemcsak magam jöttem, társaim is vannak, 
Melyek nem minden bokorban akadnak. 
Ha kérdik, honnan jöttem, hazám Betlehem, 
Ha akarják, többet is mondunk, 
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Jézus hol született, mindent előadunk. 
Be szabad hozni a betlehemet? 
(A második pásztor és a második angyal beviszi a betlehemet.) 


Első ének: 
Siessünk, ne késsünk, 
Hogy még ezen az éjjelen 
Ott lehessünk. 
Angyalok hirdetik, 
Hogy Messiás született. 
Ott van jelentőjében, 
Helye születésében, 
Jászolba, pólyába. 


Első pásztor: 
Jó estét! 
Hipp-hopp uraim, 
Hol én szedtem-vettem magamat, 
Hegyen-völgyön sétáltam, 
Tizenhat bakkecskére találtam. 
De egytől úgy megijedtem, 
Hogy még szegény Péter-Pál pajtásomtól is 
Eltévedtem. 
Egyet füttyentek, egyet kurjantok, 
Gyere be, te Pető öreg! 
Megtraktállak hússal-borral, 
Meg egynéhány görcsös bottal. 


Pető öreg: (Odakintről) 
Hát gyüvök mán, megyek, 
Hun van az a kilincstartó? (Beesik.) 
Jaj de göröngyös a kentek házza főggye, 
Tán a vízilovak turkálták így össze? 
Szegény öreg elesett, összetörte csontját-bontját, 
Mindenféle csülökcsontját. 
Álom, álom, de mély álom, 
Még az éjjel lesz nagy károm. 
Hát paprikás-pálinkás jó estét! 
Kedves kis halkapó gyermekeim, 
Ti csak itt esztek-isztok, dorbézoltok, 
Nagyapátok jégcsapos, penyíszes 
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Pállott szakállára nem is gondoltok. 
Pedig most is az első vendégfogadóból jövök ám 
Hozzátok. 


Első pásztor: 
Hát mi vót ott az első étel-ital, öreg? 


Pető öreg: 
Ajavé mi vót? 
Kékkő óhajjal, 
Krumpli lapcsánkával, 
Üres szekér zörgése, 
Egy nagy bili nyögése. 


Második ének: 
Szűznek szűz vérében, 
Tiszta szűz méhében, 
A mi Messiásunk, ale-aleluja, 
József és Mária, ale-aleluja, 
A szüzesség lilioma kivirágzott, 
Megtenné a mennyei szép virágot. 
A kegyes Jézuska, 
Ki nékünk meghozta, 
Született szabadságra. 


Második angyal: 
Glória! 


Pető öreg: 
Fusson ki a szemed golyója! 


Második angyal: 
Glória, Glória, kinek nem szűz Jehova. 


Második pásztor: 
Hallja, öreg, csengetnek Betlehembe. 
Menjen ki Jézuskához jászolkába keresztet vetni. 


Pető öreg: 
Hova, hova? 
Debrecenbe sós perecet enni? 


Második pásztor: 
Oda, oda, Jézuskához jászolkába 
Keresztet vetni. 


Pető öreg: 
Hát merre az út? 
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Első angyal: 
Amerre fénylik! 


Pető öreg: 
Én csak arra megyek, amerre tanultam. 
Húzok magam alá egy félméteres keresztet, 
Hogy az ördögök el ne vigyenek. 
Tálba-lébe tyukhus, 
Máma lébe ludhus. 
Egy szakramentumos káposzta meg egy turós 
Béles is lecsuszna a torkomon, ha vóna. 


Első pásztor: 
Tudom, öregapám, hogy egy szakramentumos káposzta 
Meg egy turós béles is lecsuszna a torkán, 
Ha vóna. 
Csak mondja az öregapjának! 


Pető öreg: 
Kinek-kinek? 
A te vén öregapádnak? 


Első pásztor: 
Nem az én öregapámnak, 
Hanem csak szóljon a fiának. 


Pető öreg: 
Fiam, Péter, ott legelteti a nyáját, 
És ott térdepel mellette. 


Második angyal: 
Tudom, öregapám, hogy fia, Péter, 
Ott legelteti a nyáját, 
És ott térdepel mellette, 
Csak mondja, hogy ámen. 


Harmadik ének: 
Ugorj fel, pajtás, pajtás, a talpadra, 
Hogy ne legyen gondod, gondod a nyájadra. 
Amott, egy dombocskán fekszik egy juhocska, 
Vedd válladra. 
Elmegyünk mi innen valahára, 
Viszünk mi magunkkal ajándékba 
Egyik egy juhocskát, 
Másik egy báránykát, 
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Áldozatra. 
Nosza, nosza, jó gazda, 
Bocsáss minket utunkra. 
E házra szálljon Isten áldása. 
Nosza, pajtás, fogd az ajtót, 
Kezedbe a kilincstartót. 
Itt ne legyünk, búcsút vegyünk, 
Innen továbbmehessünk. 
Induljunk, lóduljunk, 
Géza, Feri pajtásunk, 
Mert nékünk született 
A mi Messiásunk. 
Uccu, guba, táncoljunk, 
Muzsikával ballagjunk, 
Éljen, éljen a mi királyunk. 


Második pásztor: 
Öregapám, hazudjon mán valamit! 


Pető öreg: 
Jártam a Sinai nagy hegyen, 
Oszt fogtam egy vaklegyet. 
Olvasztottam zsírját, 
Több vót száz hordónál. 
Aki ezt elhiszi, 
Bolondabb a lónál. 
Te vótál az, kis öcsém, 
Ne is tagadd! 


Említést érdemel még néhány karácsonyi hiedelem. A kalács morzsáját 
szétszórták a baromfi között, hogy a következő évben jól szaporodjon. A ka- 
rácsonyi legyet, mert az szerencsét hoz a házra, nem volt szabad megölni. 


Karácsony szent éjszakája, 
Öröm, ha hó esik rája. 
De ha szél fúj, nem visz jóra, 
Várhatsz hadi behívóra. 
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Más változatban: 
Karácsony szent éjszakáján, 
Ha szél támad Kelet táján, 
Nyikorog a házereszték, 
Jelenti a marhák vesztét. 
Ha meg a szél Délről indul, 
Sok-sok ember nyög a kíntúl. 
Ha a szeles Nyugat nyomja, 
Sok ember száll nyugalomra. 
De annál jobb Észak szele, 
A szerencse üzen vele. 
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X. Társas munkaalkalmak 


Régen nagyobb volt az összetartás az emberek között, mint napjainkban. 
Olyan volt az élet, hogy nem is boldogultak volna egymás nélkül. A szom- 
szédok, a darabosiak, a rokonok összeálltak, ha valami nagyobb munka 
akadt, és a segítséget ki-ki viszonozta alkalomadtán. Arra is jók voltak ezek 
az összejövetelek, hogy a fiatalok ismerkedjenek, szórakozzanak, párt vá- 
lasszanak maguknak. 


Ebből a hagyományból mára nagyon kevés maradt, talán csak a k r u m p l i -  
v e t é s  említhető. Tavasszal mindenki igyekszik minél előbb – lehetőleg még 
március első felében, ha az idő engedi – elvetni a korai burgonyát. A kerteket 
lóval szántják fel, a fogat ki is árkolja a földet. Aztán tízen-húszan össze- 
gyűlnek (főleg asszonyok), az előcsíráztatott gumókat óvatosan a földbe 
rakják, majd pedig kapával behúzzák, földet raknak rá, hogy egy kis dombja 
legyen. 


A magángazdálkodás idején főleg az őszi betakarítási munkák alatt gyűltek 
össze egymásnál a fiatalok. Amikor megérett a paszuly, a mezőn a töveket ki- 
húzták, hazaszállították, és a tornácra vagy az udvarra lerakták. Estére az 
eladó lány elhívta barátnőit-ismerőseit, és p a s z u l y s z e d ő t  rendeztek. A 
háziak sütöttek kalácsot, kínálták almával-szőlővel a paszulyszedőket. Ahol 
pedig lányok voltak, ott legények is hamar kerültek, így vidámabban ment a 
munka. Beszélgettek, bolondoztak, énekeltek. Zenész is akadt, munka után le- 
hetett táncolni éfjélig. 


A n a p r a f o r g ó c s é p l é s  hasonló alkalom volt. A napraforgó kalapját 
a tornácon botokkal verték, hogy hulljon ki belőle a mag, melyből szárítás 
után olajat ütöttek a malomban. 


A t e n g e r i h á n t á s  már nem számított a fiatalok privilégiumának, eh- 
hez idősebbeket is hívtak. Jó időben az udvar közepén, máskor a házban tisztí- 
tották meg a csöveket a csuhétól. A fiúk legtöbbször a koszorúfonásra vállal- 
koztak, mert ahhoz nagyobb erő és külön tudomány (de legalább is gyakorlat) 
kellett. A hántók, ha csak tehették, fent hagytak két-három levelet, hogy ko- 
szorúba lehessen fonni a csöveket. Általában hatvan cső volt egy koszorú, s ha 
jól fonták meg, az nem hullott szét, fel lehetett vinni a padra, a kakasülőbe 
száradni. Vagy pedig ha filít fontak, a tornácon a koszorúgerendára akasztot- 
ták. Néha tréfából a legények a szokásosnál háromszor-négyszer hosszabb 
koszorút fontak, amikor nem figyelt rájuk a gazda, és háromfelé is elágaztat- 
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ták. A hántók versenyeztek, ki lel először piros csövet, mert arra azt mondták, 
hogy mehet aludni. Aki üszköt talált, félre tette vagy elrejtette, mert a legé- 
nyek azzal szokták volt bekenni a lányok arcát. Munka után zene, tánc nem 
volt, hanem a vendégeket szőlővel, almával, dióval kínálták meg. 


A d ö r z s ö l ő  ideje augusztusban és szeptemberben volt. A lányok este- 
felé kiálltak a tornácra, a földre letettek egy fű szöszt, és meztelen talpukkal 
azt taposták-dörzsölték, hogy puhítsák a szösz szálait. 10–15 perces taposás 
után kifordították, úgy is dörzsölték egy ideig, aztán bevitték megmutatni a 
gazdasszonynak: jó lesz-e már? Ha nem volt jó, taposták tovább, ha jó volt, a 
gazdasszony adott új dörzsölnivalót. A legények is ott legyeskedtek ilyenkor 
a tornácon, a lányok mellett, és együtt daloltak, beszélgettek. Illett megkínálni 
őket kaláccsal vagy gyümölcsfélével. Két-háromórányi munka után megjött a 
cigány, és tánccal folytatódott az este. 


A l e k v á r f ő z ő  a szilvaszedéssel kezdődött. A fákról leverték a gömbe- 
jeg szilvát, felszedték, az asszonyok megmogolták, vagyis kiszedték a mag- 
vát, és egy nagy rézüstben odatették főni. Közben persze állandóan kavarni 
kellett a habaróval, nehogy odaégjen. Ahol eladó lány volt, ott nem lehetett 
gond a kavarás, mert estefelé a barátnők mind összegyűltek, jöttek a fiúk is, és 
felváltva kavartak. Amikor már félig megfőtt a lekvár, tálakba szedtek ki be- 
lőle. Ezt hívták ciberének. Friss kenyeret sütöttek hozzá, azzal mártogatták. A 
lekvárfőzőbe zenészt csak ritka esetben hívtak. Énekeltek, viccelődtek, be- 
szélgettek a fiatalok. A legények tréfából bedugták a füstlyukat, hogy a lá- 
nyok prüszköljenek, köhögjenek a tűz mellett, csípje a szemüket a füst. Az öt- 
venes-hatvanas években az volt szokásban, hogy este a legények dinnyét 
loptak a kolhozmezőről a lányoknak. A fiatalok éjfélig maradtak fenn. Ha ad- 
dig nem főtt ki a lekvár, akkor a szülők vették át a kavarást. 


S i m í t ó t  azok a családok tartottak a háború előtt, amelyek dohányter- 
mesztéssel foglalkoztak. Ide csak néhány szomszédot hívtak, és nem a lányo- 
kat, mert ahol lány van, oda legény is jön, a legényeket pedig nem látták szí- 
vesen. Azok ugyanis ellopták a dohány javát. 


Az ötvenes évektől gyökeresen megváltozott a helyzet. Ekkor a kolhoz 
igen nagy területen termesztett dohányt, és ősszel hetekig-hónapokig eltartott 
a simítás. Ideális hely volt ez a fiatalok számára a bolondozáshoz. Az időseb- 
bek persze inkább beszélgettek, énekeltek. Egy-egy dohánytermesztő csoport 
(„lánka”) télen, a munkaszakasz lezárultával simítóbált rendezett, amely ak- 
kora volt, mint egy kisebb lakodalom. Fúvózenekar játszott, a fiatalok táncol- 
tak, az asztalokon sütemény, töltött káposzta, bor, pálinka volt. 
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77. kép. Lekvárfőzés. 1989. 


F o s z t ó b a  i s  szívesen mentek a lányok télen, mert a kacsa- és libatoll 
fosztása nem számított nehéz vagy piszkos munkának, ezt szebb ruhában is 
lehetett végezni. Legények-leányok vegyesen ülték körül a nagy asztalt, me- 
lyen csomókban állt a talu. Aztán ha a hangulat valamilyen okból alábbha- 
gyott, a fiúk egyike eltüsszentette magát, amire lett nagy nevetés, mert a 
könnyű pihe szinte az egész szobát ellepte. Még nagyobb riadalmat, felfordu- 
lást lehetett okozni egy zsebből kieresztett madárral... Az asztal körül ülőket 
a háziak süteménnyel, cukros tengerivel vendégelték meg. 


Nagydobronyban nem rendeztek nagy f o n ó k a t .  Öt-hat lánynál több 
egyszerre nem gyűlt össze, mivel a szobában körülbelül ennyien fértek el (a 
legényekkel együtt). Zenét sem vittek a fonóba. Fiúk csak kedden, csütörtö- 
kön és szombaton toppanhatak be, de ilyenkor több helyet is végigjártak, és 
ahol legjobban érezték magukat, ott maradtak. Az éneklésen kívül a szokásos 
tréfákkal szórakoztak: a fiú lelökte a lány kerekes guzsalyáról a madzagot, a 
pálcán feltolták a szöszt, a szöget kihúzták a kerék tengelyéből, hogy az gu- 
ruljon el... 


Babot, napraforgót, kukoricát, kendert, dohányt ma már senki sem termeszt 
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nagyobb mennyiségben, nem kell tehát szedni, csépelni, hántani, dörzsölni, 
fonni, simítani. Libát is kevesebben tartanak, és a családtagok maguk fosztják 
meg a dunnába-párnába való tollat. A disznótor az, ami még megmaradt, bár 
az sem a régi formában. 


A d i s z n ó v á g á s  valaha az egész rokonság ünnepe volt. A gazda meg- 
hívott rá minden sógort és testvért, családjukkal együtt. Közöttük mindig 
akadt valaki, aki értett a disznóvágáshoz. Mert Nagydobronyban valóban vág- 
ták és vágják a disznót, nem pedig szúrják, mint más helyeken. A disznóölő 
balta gazdájának nagy becsben tartott munkaeszköze, mely különleges eljá- 
rással készül. A boltban vásárolt baltát a kovács átalakítja, hogy keskenyebb 
és hosszabb legyen az éle, súlyosabb a foka, mert akkor van jó sungja. Ezzel 
fát vagy egyebet vágni nem szabad, kizárólag disznóölésre használják. 


A disznótor reggelén a sertést kiengedik az óljából, löknek elé valami enni- 
valót (tengerit, búzát,) tejet tesznek elé szakasztóban, (de sokan esküsznek rá, 
hogy szirkóra, azaz kialudt parázsra áll meg legjobban az állat), és amikor le- 
ereszti a fejét, a füle mögött a nyakába vágnak. Ha koccan a balta, vagyis eléri 
a nyakcsigolyát, a disznó hang nélkül összeesik, és az átvágott nyaki ütőeren 
keresztül a vér is kifolyik belőle. Aki szereti megsütve vagy hurkában, az tálat 
tart a vérsugár alá. Vannak olyan emberek, akik több száz disznót levágtak 
már életükben, s esküsznek rá, hogy a jó vágáshoz nem erő kell, hanem vala- 
mi különleges képesség: a nyugalom, a higgadtság és a jó ritmusérzék egyfaj- 
ta keveréke, hogy megérezzék, mikor lehet és mikor nem szabad vágni, mert 
az állat megmozdul, felkapja a fejét. Minden tíz vágásból egyszer-kétszer 
előfordul, hogy a balta nem talál tökéletesen; a disznó felfordul, de csak egy 
pillanatra erőtlenedik el, s felállna, ha hagynák. Ilyenkor vagy csizmasarokkal 
rúgják bele a baltát mélyebbre, vagy egy másik balta fokával ütnek rá néhá- 
nyat, hogy a nyakcsigolya elszakadjon. Rosszabbik esetben – de erre a vágók 
gondolni sem szeretnek – a disznó nem esik össze, hanem éktelen visítással 
elszalad. Nincs más hátra, még egyszer bele kell vágni a megsebzett állatba, 
ami korántsem egyszerű. Ezért némelyek elővigyázatosságból (hogy ne tud- 
jon elszaladni) bent, a karámban vágják le a disznót, vagy ami még gyakoribb, 
kötelet, zsineget kötnek a lábára. 


Miután a sertést levágták, a férfiak bemennek kezet mosni. Lemossák a 
baltáról is a vért, és leülnek früstökölni. Most már előkerül a pálinka (disznó- 
vágás előtt nem isznak), és beharapnak egy kis hagymát, szalonnát, sült húst 
vagy ami van. Koccintáskor a szokásos „Isten íltessen!” helyett ilyenkor így 
köszöntik a gazdát: Jövőre nagyobbat öljünk!” Van idő megtárgyalni, hogy 
sikerült a vágás, mert a disznónak hűlni kell perzselés előtt; a fara alá fatuskót 
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78. kép. Disznóperzselés szalmával. 1939. 


tettek, hogy jobban kifolyjon a vér. Ha netalán a disznó visított, a vágónak 
van mit hallgatnia, s még a későbbiekben is pironkodhat a szomszédok előtt. 
Többnyire felidézik neki azt az esetet, amikor valaha früstök után kimentek 
perzselni, de a levágott disznó vígan turkált a favágatónál. 


A perzselés az ötvenes évekig szalmával történt, a hatvanas-hetvenes 
években benzinlámpával, újabban gázt használnak. Régen a megperzselt, le- 
mosott állatot bevitték a házba, és szalmán bontották fel, most viszont a felda- 
rabolás is odakint történik. Valaha legelőször a négy sódart vették ki, aztán 
hasára fordították a disznót, és az orjával folytatták. Húsz-huszönöt éve azon- 
ban már hentesesen bontanak: először a belsőségeket távolítják el, és ketté- 
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vágják a gerincet, így két fél disznót kapnak. Végül elkülönítik egymástól a 
fejet, az orját, az ódalast, a sódart, a lábakat, a nyáját, a borsókást, a szalon- 
nát. 


Ezzel a férfiak munkája véget is ért, kezdődött a mulatás. Az asszonyok 
ebédre toros káposztát és tört kolompírt főztek, hozzá húst és májat sütöttek. 
Mindezt zsíros kenyérrel fogyasztották. Ettek-ittak, beszélgettek, az ötvenes- 
hatvanas években még énekeltek is, és csak estére mentek haza. A többi mun- 
ka a háziakra maradt. A húst és a szalonnát ugyanis be kellet sózni, a kolbászt, 
a véres és a májas hurkát, a sajtot betölteni, az abárolt szalonnát megfőzni, a 
zsírt kiolvasztani. A toros holmiból a szomszédoknak, rokonoknak is illett 
küldeni, egy kis lesivel együtt, ami kevés húst, szalonnát, esetleg májat tartal- 
mazott. A lesiküldés szokása mindmáig fennmaradt (amit a szomszédok, ro- 
konok illendően viszonoznak), de a családtagokon kívül napjainkban már 
nem nagyon hívnak másokat a disznótorba. 


A h á z é p í t é s  ugyanúgy összegyűjtötte a rokonságot, mint a disznótor, 
vagy még jobban. Egy-két mestert leszámítva, akiknek fizettek, a ház a roko- 
nok, szomszédok, jóemberek ingyenes segítségével állt fel. A munkásokat 
persze ellátták étellel-itallal. Reggelire szalonnát sütöttek, hagymát vagy zöld 
paprikát zsíroztak, ebédre és vacsorára két fogást főztek az asszonyok, pájin- 
kát pedig minden étkezés előtt kínált a gazda, néha még napközben is. Az 
alap, a fundamentom elkészülte után vártak néhány hónapot, hogy megszáll- 
jon, aztán 2–3 nap alatt felhúzták a vályogfalakat. Amikor valamelyik sarok- 
nál először érték el a végleges falmagasságot, egy hosszú lécre zöldágat, ki- 
varrott kendőt és pálinkát kötöttek, amit kitettek a fal tetejére, hogy mindenki 
lássa. A kendő és a pálinka a mestereket illette meg, de valahol a kisegítőknek 
is adtak zsebkendőt. Amikor aztán a tető készült, az ácsmesternek megint járt 
a zöldág, a kendő és a pálinka, miután az első szarufát felállította. 


Házat ma már kevesen építenek a leírt módon. Egyszerűbb, ha felfogadnak 
egy kőműves brigádot, amely segítség nélkül elkészíti az alapot, felhúzza a 
falakat. Így kendőt sem kell adni, főzni sem kell. 


A rokonság pedig legfeljebb a lakodalmakban meg a temetéseken talál- 
kozik. 
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XI. Hiedelmek 


Babonás világ volt régen. Az ember kiszolgáltatva érezte magát földi és 
földöntúli hatalmaknak. Ha nem értette, ami körülötte történik, természet- 
feletti erőkben kereste a magyarázatát. Rontásról, boszorkányokról, ördöngős 
emberekről beszélgettek a hosszú téli estéken, és amikor éjféltájban hazain- 
dultak, a sötétben maguk is tapasztalni vélték jelenlétüket. 


Ma már alig vannak, akik elhiszik a régiek meséit, bár az idősebbek közül 
néhányan esküsznek rá: velük is megtörtént hasonló eset. 


A józan ésszel fölfoghatatlan jelenségek legnagyobb része a r o n t á s  fo- 
galma köré csoportosítható. Embert vagy állatot egyaránt meg lehetett ronta- 
ni. Főképp a legényekre leselkedett az a veszedelem, hogy valamelyik lány 
vagy annak az anyja szövetkezik egy t u d ó s  a s s z o n n y a l ,  és behálóz- 
zák, megetetik vagy megitatják valamivel, így akarata ellenére szerelmes lesz 
a lányba. Akit sikerült megetetni, az szaladt, mint a bolond; ment a lány után, 
nem szégyellt semmit, beszélhetett neki az apja-anyja, csúfolhatta a világ. 
Akár bele is pusztulhatott, hacsak nem segítettek rajta, mert megsápadt, leso- 
ványodott, semmi sem érdekelte, csak a lány. Az ilyennek ki kellett mosni a 
gyomrát, olyankor kígyót-békát okádott ki magából. Egyik adatközlőm el- 
mondása szerint88 az ő urát is megrontották. Teljesen beszámíthatatlanná vált, 
össze-vissza beszélt, nyugtalanul aludt, háborgott éjjel-nappal. Ajánlottak ne- 
kik egy ungvári asszonyt, ahhoz mentek el. Főzött valami kávéféle italt, azt 
kellett meginni. Közben egy csészébe vizet töltött, a csészét a kendőbe tette, 
és elkezdte fogatni a feje fölött. Suttogott is valamit, és azt mondta, két héten 
belül elmúlik a baj. Úgy is lett. 


Rontás véletlenül is érhette az embert, ha nem volt eléggé elővigyázatos. 
Az úton eldobott almát, hagymát, tojást vagy más ételfélét nem volt tanácsos 
felvenni. Óvakodtak minden ismeretlen eredetű élelmiszertől, mert hátha ron- 
tás van benne. Ennek hatása fekélyek és más betegségek megjelenésében is 
megmutatkozott. 


Gyakoribb volt az állatok megrontása. A tehén ilyenkor alig adott tejet, 
vagy a tej színe, íze, illata változott meg. Sokan állítják, hogy ma is ismernek 
olyan embert, akit nem szívesen engednek fel a portára, mert elviszi a tehén 
tejét. Szerencsére voltak, akik ismerték a rontás ellenszerét, meg tudták álla- 
pítani, kitől ered. Például letettek valamit, és aki azt felvette, az volt a rontás 
okozója. 
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Egyszer egy ember megrontotta a tehenünköt. Nem adott semmit, csak csu- 
nyaságot. Rugott, mint a nyavoja, pedig azelőtt jámbor vót. Eszembe jutott, 
hogy az illető három szál szíjnát összekötött a jászolbúl. Én is ugyanúgy csi- 
náltam annak az ólába. Hazahoztam, oszt belöktem a jászolba. A tehen sose 
rúgott többet, a tejnek meg a fele tejsürű vót.89 


Nekünk három tehenet rontottak meg. Nem lehetett fejni, mert büdöss kíkvi- 
zet adott. Elvittük Barkaszóra a vásárba. Egy nagy bundás ember jött oda, 
pásztor lehetett. Nem is alkudozott, annyiír vette meg, amennyit mondtunk. El- 
kezdett hümmögni, beszílni magába valamit. Utánna kírt egy vedret, azt két- 
szer fejte teli. Ű tudta, hogy mit kell vele csinálni. Ki maga? – kérdeztük tűle. 
Csak annyit mondott, hogy a csordás Mándokon.90 


A tej elvételének egyik módja a következő volt. Egy szelet pirítós kenyérre 
hét cseppet kellett cseppenteni a más tehenének a tejéből, és a kenyeret meg- 
etetni a saját tehenével; így a tejét is megszerezhette. Ez ellen persze ki-ki a 
maga módján védekezett. Elléskor a tehén poklából (méhlepényéből) egy da- 
rabot becsomagoltak egy zsákvászonba, a tehén hasa alatt átadták, betették a 
hídlás alá, és hármat koppantottak rá. Mások az istálló küszöbére patkót szö- 
geztek. Amikor a tehén megellett, aznap az udvarról semmit le nem adtak, ne- 
hogy elvigyék a tejet. Máskor sót tettek a tejbe, úgy adták oda másnak. A nép- 
hit szerint nem szabad késsel kavarni a tejet, mert attól kirepedezik a tehén 
tőgye, és rúgni fog az állat. A fecskefészket sem szabad leszúrni az ól geren- 
dájáról, mert a tehén vért fog adni. Sokan farral tolták be az istállóba a vásá- 
ron vett tehenet, hogy ne lehessen megrontani. 


A rontás enyhébb formája a s z e m m e l  v e r é s . Az erős szemű ember 
főleg a pólyás csecsemőnek és a malacfélének árthatott. A puja sírt tőle, nem 
akarta abbahagyni, a malac meg elnyúlt, megmerevedett, bele is pusztulha- 
tott. Általánosan használt ellenszer a szenes víz meg a füst volt. Sok helyen 
azonban előbb még azt állapították meg, kinek a szeme okozta a bajt. A kiön- 
tís úgy történt, hogy egy pohár vízbe forró ólmot öntöttek, s kihűlés után an- 
nak alakja megmutatta, kire kell gyanakodni. Állítólag már maga ez a proce- 
dúra is megnyugtatta a gyermeket. Ha nem, akkor következett a füstölés. A 
kisszék vagy küszöb egy darabkáját, az erős szemű ember hajából néhány szá- 
lat és lehetőleg valamelyik ócska ruhájából is egy rongydarabot lapáton meg- 
gyújtottak, azzal füstölték meg a gyereket és az állatot. 


A szenes víz készítése még elterjedtebb volt, sőt mind a mai napig használ- 
ják. Megpróbálkoznak vele azok is, akik nem hisznek benne, mert ártani nem 
árt. A pohárba három szál égő gyufát dobnak (régebben három pártüzet, azaz 
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parazsat tettek), és az anya a keze fonalkával vagy gyűrűs ujjával megnedve- 
síti a gyerek száját. 


Szemmel verés ellen úgy lehet védekezni, ha a látogató megköpdösi a gyer- 
meket. Ez a szokás mind a mai napig erősen tartja magát, sőt a malacot, bor- 
jút, csirkét is megköpdösik, mikor először látják: nagyra nőjenek! 


Az emberfeletti tulajdonságokkal felruházott személyek közül a mírnököt 
tartották legkevésbé veszélyesnek. Őt napközben senki sem látta, hanem éj- 
szakánként járta lámpásával a nagydobronyi határt. Közelről nem mutatkozott 
meg senkinek. A régiek esténként gyakorta felfigyeltek rá a távolban, mond- 
ták is egymásnak: „Ott megy a mírnök”. Ám aki megpróbálta kifürkészni tit- 
kát, és feléje vette az irányt, az elől csakhamar eltűnt. 


Hátborzongató történeteket meséltek a régi ö r d ö n g ő s  k o c s i s o k r ó l .  
Ezeknek többnyire rossz, sovány lovaik voltak, mégis feleannyi idő alatt elér- 
tek bárhova, mint más ember. Ha nem velem történt vóna meg, el se hinném. 
Egyszer vasárnap reggel Nagyberegbűl indultunk el szekeren Dobronyba. Azt 
kérdi tűlem a szomszíd: No nem akarsz dílelőtt templomba menni? Mondom: 
hogy mehetnék, mikor mingyán nyóc óra. Fél tizre otthon leszünk – azt mond- 
ja. Nem hajtott az gyorsan, csak nyugodton mentünk, de az utat mintha huzták 
vóna alattunk. Barkaszón még pihennni is megálltunk. Ahogy jövünk be a fa- 
luba, hallom, hogy akkor kondúl meg a harang.91 


Nagyapám beszílte el, hogy ismert egy embert. Olyan gebe lovon járt, de az 
mindig elibb otthon vót az erdőrűl, mint más, hiába utósónak indúlt el. Hakár- 
míjen jó lúval mentek utánna, mikor Munkácsra indúltak, azt senki se írte 
utól.92 


Ment az utonn a szekerrel, ott meg valami házat ípítettek. Az ács a tetőn vót, 
értett hozzá, hogy kell megállítani a lovakot. Nem mentek azok tovább, hijába 
ütötte. Akkor a kocsis felszólt a tetőre: Eressz tovább! Az ács meg azt mondja: 
Eriggy, ha tudsz. A kocsis leszállt a szekerrül, ráütött a rud vígire, az ács 
rögtön lehamburkázott, meghalt rögtön. Vót itt egy dávidházi pásztor. Annak 
olyan tudománya vót, hogy csak leszúrta a botját, a jószág akörűl legelt egísz 
nap, ű meg elment a kocsmába. Egyszer ott üldögél, oszt mondja a többinek: 
no, megugrott a ménes. Azok megynek, hát csakugyan. Alig tudták össze- 
szedni.93 


A kocsisok tudománya vagy az ostorukban volt (de azt nem lehetett elven- 
ni, még a tűzből is kiugrott), vagy úgy szállt rájuk, hogy megfogták a kezét 
egy haldoklónak, aki maga is ördöngős volt. 


Az ö r d ö n g ő s ö k  é s  a  b o s z o r k á n y o k  ismerték egymást össze- 
tartottak. Éjszakánként a csűr tetején táncoltak, mulattak, s amelyik társuk 
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meghallotta a zenét, az rögtön ment közéjük. De aki nem közülük való volt, az 
nem látott, nem hallott semmit. Úgy be tudták csapni a közönséges halandót, 
hogy az csak a végén eszmélt fel. Ölelgette a lányokat, és egyszer csak azon 
kapja magát, hogy a szulákot ölelgeti. Vagy bele akart vágni a boszorkányba, 
de reggel a világosban látta, hogy a teknőt hasította ketté. Kiismerhetetlenek 
voltak: látszott, hogy éjfélkor valaki az árokpartot vagdalja baltával, de nem 
lehetett tudni, hogy most az ellenfelével verekszik vagy mást művel. Annyit 
tudtak róluk, hogy éjfélkor megtalálhatók a keresztútnál, ezt a helyet tehát 
ajánlatos kerülni. Egyébként főleg macska és kutya képében kísérgették az 
embert, ilyenkor sehogy sem lehetett tőlük megszabadulni. Ütés, rúgjás nem 
használt, legfeljebb csak akkor, ha bal kézzel találták el. 


Apám mán járt anyámhoz, mikor egy másik jány akarta elcsábítani. Macs- 
ka kíppibe állt elibe, nem engedte oda menni, ahova akart. Sokszor kísírgette, 
de egyszer apám a bal zsebíbe tette a revolverít, oszt bal kézzel odalűtt neki. 
Utánna fél szemmel járt.94 


Itt-ott felbukkan a cserélt gyermek motívuma is, erről azonban igen keveset 
tudunk. Mindössze annyit, hogy az újszülöttnek rögtön nevet kell adni (mások 
szerint nyomban meg is kell keresztelni), máskülönben az ördöngősök kicse- 
rélik egy hitványabbra. Ismerik a történetet, mely szerint egy asszonynak el- 
cserélték a gyermekét. Éppen kenyeret sütött, hát rátette az idegen gyermeket 
egy lapátra, hogy bedobja a tűzbe. Abban a pillanatban a szabad kéményben 
leeresztették az ő gyermekét, az idegen pedig felrepült és eltűnt 


A hátborzongató és hihetetlen történeteknek esetenként nem az ártó szemé- 
lyek a főszereplői, azok a háttérben maradnak. Ilyen például a következő: 
Morvaországba vótam katona, ott ismerkedtem meg egy jánnyal. Igen szerette 
vóna, hogy megmaradjak nálok, de nem maradtam, hát meghordoztatott. Mán 
akkor a felesígemhez jártam, ott vótam nálok tizenegy óráig. Jóíccakát kö- 
szöntem, lementem a kapuba, megindultam hazafele. Líptem vagy hármat... 
Sehova! Befogóztam a kerítísbe, ugy tettem a lábom, mégse tudtam letenni. 
Megfordultam vissza. Fel az udvarra. A felesígemék ott laktak, ahol Festő Hi- 
di Ferenc lakik most, Kismarciék meg a Belisza had... Szígyeltem bemenni, 
hogy valaki visszaüzögött. Ki a kertenn! Ott nem látok senkit. Azt mondja: 
jössz velem? Nem feleltem én, mint ez a szék. Megint mondja: jössz velem? 
Megint nem feleltem semmit. Harmadikszor mikor mondták, hogy: no, jössz 
velem?, annyit mondtam: hova? De én nem tudom, mikor mentem onnan el... 
Se nem láttam senkit. Beszílni mindíg beszíltek. Hallottam, de én látni senkit 
nem láttam. Majd osztán addig hordoztak, hogy bizon még meg is szorongat- 
ták a nyakamat is... Kint, a marhajárónál mán mentem. Hát ott oszt mondták, 
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hogy mit csinálnak. No mondom, most mán muszáj észhez térni. A nyakamot 
megszorították, oszt elengedtík. A marhajárónál Bálint Ferencnek ott nagy 
akácos vót a sancparton... Elmentek. Semmi hang, semmi, magam ott marad- 
tam. Hazajöttem három óra után. Leőtöztem. Hát a szíp fehír gyócsing olyan 
vót énrajtam, mint a pórtető. Csak el kellett lökni. Hol jártál? Mondtam oszt, 
mi történt. De azt se tudtam, hogy ki. Majd a jány megírta, hogy: nem ijedtem 
meg? Ű hordoztatott meg, mert űtet becsaptam.95 


A hiedelmek másik része nem misztikus személyekhez kapcsolódik, ha- 
nem a körülöttünk lévő világhoz, a hétköznapokhoz, s esetenként a közmon- 
dás tömörségével fogalmaz meg vitatható, megmosolyogtató igazságokat. 
Kára Judit gyűjtötte össze ezeket a b a b o n á k a t ,  nagyrészt az ő szempont- 
jai szerint rendezve adom közre őket én is. 


*** 


A természet világa. A világmindenséget a nagydobronyi ember úgy képzel- 
te el, hogy hét ég van egymás fölött. Mikor ezek megnyílnak, előbukkan az 
igazi fényes ég, ahol az angyalok énekelnek. A Holdon Szent Dávid hegedül. 
Holdfogyatkozáskor az elvetélt gyermek eszi a Holdat. Üstökös megjelenése 
az égen háborút jelent. Ha lehull egy csillag, valaki épp meghal, annak esik le 
a csillaga. Csillagra ujjal mutatni nem szabad, mert meghal egy angyal. Mikor 
a fiúk fütyülnek, az angyalok nevetnek, mikor a lányok fütyülnek, az angya- 
lok sírnak. Vihar idején az angyalok verekednek az égben. 


Ha perel a tűz a spórban, szeles idő lesz. Ha igen pattog a tűz, mérges em- 
ber lép a házba. Ha halott van a házban, nem szabad tüzet rakni. Ha a házról 
leszúrják a gólyafészket, ott tűz üt ki. 


A szél az egész világon egy lyukból jön ki, onnan fúj. A forgószélben ör- 
dög van, vagy ördöngősök táncolnak benne. 


Mikor esik az eső, a gyermekeket kiállítják alá, hogy hosszúra nőjön a ha- 
juk. Amelyik lány a márciusi hóban mosdik, hamvas lesz tőle a bőre. 


A villám abba csap, aki nagypénteken káromkodik. Ha villámcsapástól 
gyullad ki a ház, tejjel kell oltani, mert a víztől még jobban ég. 


Mikor először dörög az ég, az embernek oda kell dörzsölni a hátát az ajtó- 
félfához vagy egy fához, hogy egész évben ne fájjon. 


Ha jégeső esik, a fejszét, ásót, kapát, kaszát ki kell tenni az udvarra élivel 
felfelé, attól elvonul a jég. Azt a határt szokta jégeső verni, ahol más falu ha- 
lottját vitték keresztül, és nem húzták meg neki a harangot. 


A hét napjai közül a hétfő hét bajjal jár, ekkor semmit nem jó elkezdeni. 
Akit hétfőn bosszúság ér, azt egész héten nem hagyja el a balszerencse. A 
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kedd kedves nap. A péntek megint a szerencsétlen napok közé tartozik. Ilyen- 
kor nem szabad tiszta inget felvenni, mert bajt hoz. Ezért mondják: Pintek – 
vedd fel a halálos inget. Szombaton mindig kell a napnak sütnie, mert akkor 
szárítja Szűzmária a haját. 


Földművelés. Hogy a föld jól teremjen, a máséról kell lopni rá egy marék 
ganajat. Mikor megkezdték a szántást, az első barázdába egy szelet kenyeret 
tettek, hogy bő termés legyen. Azzal a földdel, amit az eke először kihasított, 
a ló szügyét dörzsölték meg, hogy jól bírja a munkát. Hétfőn sose kezdték el a 
szántást, mert akkor hét baj éri a határt. Inkább szombaton szántottak egy ki- 
csit, nehogy hétfőn legyen elkezdve a munka. 


Vetés előtt el kellett szórni a magból egy marékkal a madaraknak, hogy azt 
egyék, ne amit elvetett az ember. Az első sort kalap nélkül kell a gazdának el- 
vetni. Harangozás közben nem szabad búzát vetni, mert üszkös lesz. 


A búzaföldön zsírral megkent csizmában kell keresztülmenni, hogy a ter- 
mést ne fogja a rozsda. 


A burgonya vetése közben le kell guggolni, hogy olyan nagy gumók legye- 
nek a bokor alatt. 


Ha sok virág van az ugorkán, a fattyút le kell szedni és olyan helyre önteni, 
ahol sokan járnak; ahányan rátaposnak, annyi ugorka lesz a fáján. 


Nem szabad zölden leszedni az almát, mert olyan jég fog esni, mint egy al- 
ma. Nem szabad késsel megvágni az almát, mert jég veri el a határt. 


Aki zöld gyümölcsöt eszik, béka nő a hasában. Aki zöld diót eszik, ki- 
pattog. 


Sok tengeri lesz, ha sok a cserebogár, vagy ha télen hosszúak a jégcsapok. 
Ha sok a hal és a gomba, nagy kenyérszükség lesz. 


Kenyér. Ha a kenyér földre esik, meg kell csókolni, és meg kell enni. Aki 
nem eszi meg a leejtett kenyeret, dobja a tűzbe, hogy a füstje felszálljon a ha- 
lottakhoz. 


Addig a lány nem mehet férjhez, amíg nem tud kenyeret szelni. Aki a ke- 
nyeret nem simára szeli, amennyi a híja, annyit hazudott azon a napon. 


Új házba egész kenyérrel szabad beköltözni, hogy sose fogyjon ki. 
Ha megesszük valakinek a maradék kenyerét, ránk marad az árvája. 
Ha evés közben kiejti valaki a kenyeret a szájából, éhes a szeretője. 
Ha valaki azt álmodja, hogy elhunyt hozzátartozója éhes, vigyen ki a teme- 


tőbe egy szelet kenyeret, és ássa el a sírban. 
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Ha a gyermek nehezen kezd beszélni, a koldus vagy a cigány kenyeréből 
kérnek és adnak neki. 


Aki kenyérrel dobálózik, azt megveri az Isten. 
Nem szabad a kenyeret a tetejére fektetni, mert az nagy szerencsétlenséget 


hoz a házra. 
A kenyérmosó vizet olyan gyermekkel itatják, aki nehezen beszél. 
Mikor a gazdasszony dagaszt, idegennek nem szabad nézni vagy megdi- 


csérni, mert nem fog sikerülni a kenyér. 
Mikor a kenyeret bevetették a kemencébe, a szakajtókat egymásra borítot- 


ták, hogy olyan magasra nőjön fel a kenyér. Nem szabad kenyeret sütni úrnap- 
ján, mert kővé válik. A nagypénteken sütött kenyér vérré válik. Nagypéntek 
előtt egy asszonynak kifogyott a kenyere. Tudta, hogy nem szabad ezen a na- 
pon kenyeret sütni, hát azt gondolta, hogy nem kenyeret süt, hanem spóron 
pogácsát, azért csak nem veri meg az Úr. De mikor megsült a pogácsa, enni 
akart belőle, kettétörte, hát aludt vér volt benne. 


Állatok. A kiscsikó nyakába az anyja farkából kihúzott szőrt kötnek, hogy 
hozzászokjon az anyjához. A kisborjú farkából levágnak egy darabot és az ól- 
küszöb alá teszik, hogy mindig hazataláljon. 


Ha új macskát hoznak a házhoz, az ablakon dobják ki, hogy megszokjon. A 
macska fenekét a kemencéhez kell dörzsölni, hogy megszeresse az új helyét. 


A kutyának a gazda szájában megforgatott ételt adnak, hogy sose hagyja el 
új gazdáját. Az új kutya, ha tükörbe nézetik, nem megy el a háztól. 


Ha előbb van kiscsikó, mint kisliba, akkor az aprójószághoz nem lesz sze- 
rencse az éven. 


Ha bal kézzel rakják a tyúk alá a tojást, a kotlós nem hagyja ott a fészkét. 
Vagy sipkából kell a tojást a tyúk alá rakni, akkor meg sok kakas kől. Akkor 
kell a tyúkot megültetni, amikor a nép a templomból jön kifelé, mert olyan 
sorjában fognak kibújni a tojásból a kiscsirkék. Akkor is lehet tyúkot ültetni, 
amikor a csorda jön haza a legelőről. Közben azt szokták mondani: „Úgy ülj, 
mint a torma, úgy költs, mint a hangya!” Kedden kell a tyúkot ültetni, hogy a 
tojások ne zápuljanak meg. Ha kölcsöntojást kér valaki a tyúk alá, ne köszönje 
meg, mert nem kelnek ki a csirkék. Míg a gazdasszony maga nem ültetett tyú- 
kot, addig ne adjon másnak tojást, mert belefúlnak a kiscsirkék. Ahol kotlós ül 
a tojáson, nem szabad sípolni a szobában. Fonni sem szabad, mert kevés csir- 
ke kől. Nagypénteken vagy ahol halott van, nem szabad tyúkot ültetni. A csü- 
törtökön ültetett tyúk alatt sok lesz a kakas. 


Mikor a tehenet vásárra vitték, utána hajították a seprűt, hogy szerencsésen 
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keljen el. Aki a tehenet megvette, szerencsepénzt követelt. Azt feldobták, s ha 
a számos oldala volt fenn, szerencsés vásárt kötöttek, ha az írásos, akkor ráfi- 
zettek a boltra. 


A kisborjút eladás előtt az anyja szőrével füstölik meg, hogy hamar elfelejt- 
se az anyját. 


Ha a tehenet karácsony első napjának reggelén aranyos vízzel itatják, egész 
évben egészséges lesz. Ha ugyanekkor tököt adnak neki, jót tesz az egész- 
ségének. 


Ha a kisborjú nyakába piros rongyot tesznek, amelyre gombot varrtak, nem 
igézik meg. 


Ha a malacnak záptojást tesznek a moslékba, jó étvágya lesz. Ha abba a dé- 
zsába, amelyből a moslékot merik, teknősbékát tesznek, nem lesz baj a malac 
étvágyával. 


Azt a tojáshéjat, amelyből az első kisliba kikelt, összetörték, meggyújtot- 
ták, és a füstjén megfüstölték a kislibákat, hogy egészségesek legyenek. 


Ha egy nyáj csirkét vagy libát tojáshéjból itatnak, azok összetartanak. 
Mikor először hajtják ki a tehenet a legelőre, nyírfaseprűvel kell megcsap- 


kodni, hogy visszataláljon. Földet kell utána dobni, hogy a gazdának szeren- 
cséje legyen hozzá. A marha farkára piros rongyot kell kötni, hogy meg ne ba- 
bonázzák. 


Ellés után a tehén első tejét korpára kell önteni, és megetetni a tehénnel, ak- 
kor sok tejet fog adni. Mikor megellik a tehén, kendermagot adnak neki, hogy 
zsíros legyen a teje. 


A tejfelt nem szabad késsel kenni a kenyérre, mert elvágják a tej zsírját, és 
csak annyi sűrűje lesz a tejnek, mint a kés éle. 


A tehén harmadik tejéből fecet szoktak főzni. A fecből sok helyre kell vinni 
kóstolót, hogy sokat adjon a tehén. A tálat, amelyben a fecet viszik, nem sza- 
bad kimosni, csak otthon, mert ahol kimossák, ott ragad a tej. Azt, aki beviszi 
a fecet a szomszédba, szembeöntik kristálycukkorral, hogy ahány szem cukor 
esett a vendégre, annyi liter tejet adjon egyszerre a tehén. A fecet nem szabad 
megköszönni, mert nem fog sok tejet adni a tehén. 


Ha csörög a szarka, vendég áll a házhoz. Onnan jön a vendég, amerre a 
szarka farka áll. 


Ha denevér röpköd a ház körül, lánykérő jön. 
Ha pók vagy bolha mászik valakinek a kezén, levelet kap. 
Ha sárga lepke repül a házba, valaki megbetegszik. Aki sárga vagy fehér 


lepkét lát nyáron először repdesni, az beteges lesz az éven, aki tarkát, az 
egészséges lesz. 
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Ha kelepei a gólya, féllábra kell állni, az szerencsét hoz. 
Amikor először hall a lány kakukkot az évben, számolja meg, hányat szól, 


mert annyi év múlva megy férjhez. 


Halászat. Mielőtt a halász vízbe vetné hálóját, köpjön bele. Az első halat, 
amit kifognak, meg kell köpdösni és azt mondani: apád, anyád ide jöjjön. A 
halásztól-vadásztól nem szabad megkérdezni, hova megy, mert nem lesz sze- 
rencséje. Idegen ne szóljon halászás közben a halásznak, mert elszólja a sze- 
rencséjét. 


Vadászat. Egyik vadász a másiknak ne adjon kölcsön patront mert vele ad- 
ja a szerencséjét is. A vadász felesége dobja az ura után a seprűt hogy szeren- 
cséje legyen. A vadászon kívül más nem nézhet a puska csövébe, mert nem 
sül el a fegyver. Ha pünkösd hajnalán harmatos vízzel megmossa a vadász a 
puskáját, jól fog a fegyver hordani. A puskából először eleven gyíkot kell ki- 
lőni, hogy jól hordjon. Aki vadászni megy, fordítva vegyen valamit magára, 
hogy ne hagyja el a szerencse. A vadász, ha vadászatra indul, mindig a jobb 
lábát tegye ki először a kiskapun, akkor szerencsével fog járni. 


Méhészet. Amikor a méhet fogja be a gazda, senki másnak nem szabad néz- 
ni, mert a méh elmegy. Ha rajzik a méh, földet vagy vizet kell utána hajítani, 
akkor leszáll. A talált vagy lopott méh szerencsét hoz. A méhesgazda József- 
napkor semmit ne adjon ki a házból, mert a méh hasznát odaadja vele. A mé- 
heket márciusban, József-napkor kell kiereszteni. 


Féregűzés. Ha sok a pocok, egyet élve kell megfogni, csengőt kötni a nya- 
kába, akkor a többi is utána szalad. A következő módszert is ismerték: körül 
kell seperni kilencszer a házat, és amikor az ablakhoz ér a sepregető, mindig 
kérdezze meg hangosan: Kimentek-e már a fekete papok? Ha erre a bent levő 
igennel válaszol, a pockok ott hagyják a házat. Az egeret is így kell elkergetni, 
csak a fekete papok helyett kis papokat kell mondani. 


A ház. Az épülő ház fundamentumába pénzt tesznek, hogy sose fogyjon ki 
a pénz az új házból. 


Az új házba először kutyát vagy macskát dobnak be az ablakon, hogy azok 
haljanak meg elsőnek, ne a házbeliek. 


Akit az új házban először nyom el az álom, az hal meg elsőnek. 
Aki először alszik új házban, és még nem ment férjhez, vagy nem nősült 
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meg, elalvás előtt számolja meg a sarkakat, és mindnek adjon egy nevet. Reg- 
gel ébredéskor amelyik sarokra néz először, olyan nevű lesz a párja. 


Amelyik ház alatt fehér kígyó van, az szerencsés ház. A fehér kígyó olyan 
ház alatt szokott lenni, ahol kisgyermek van. A kisgyermek meg a fehér kígyó 
mindig együtt van. A kígyó még a gyermek bölcsőjébe is becsúszik, de nem 
bántja azt. Ha megölik a ház fehér kígyóját, meghal a gyermek is, mert egy te- 
jen nőnek, nem tudnak egymás nélkül meglenni. 


Minden ház alatt van egy menetke, de azt nem látja senki. A menetke min- 
dig olyan színű, amilyen színű macska van a házban. Ha más színű macskát 
hoznak a házba, akkor a menetke nem marad meg, elpusztul. 


Szülés. A terhességet nem szabad letagadni, mert halva születik a gyermek. 
Terhes asszonynak nem szabad lopni, mert a gyermek zsivány lesz. Nem 


szabad hazudni, mert hazudós lesz. Nem szabad megijedni, mert a gyermek 
nem lesz épeszű. Nem szabad semmit megcsudálni, mert a gyermeken jel 
lesz. Nem szabad halottat nézni, mert halva születik meg a gyermek. Nem 
szabad szőrös állatba rúgni, mert a gyermek szőrös lesz. Nem szabad macská- 
ba rúgni, mert nehezen születik meg a gyermek. Nem szabad vederből inni, 
mert nagy szájú lesz a gyermek. Nem szabad kemencébe bújni vagy tüzet fúj- 
ni, mert néma lesz a gyermek. Nem szabad az előző gyermeket tovább szop- 
tatni, mert az új meghal. Nem szabad páros gyümölcsöt enni, mert ikrei szü- 
letnek. Nem szabad semmilyen állatot vagy csúnya embert megbámulni, mert 
arra fog hasonlítani a gyermek. Nem szabad fogat huzatni, mert leszakad a 
gyermek. Más gyermekét nem viheti keresztelni, mert meghal a sajátja. 


Akinek hegyes a hasa, fia lesz. Akinek lapos a hasa, lánya születik. Akinek 
a terhesség alatt szép az arca, fia lesz. Akinek foltos az arca, lánya születik. 
Akinek a lába megdagad, lánya lesz. Ha az asszony hamarabb szül, mint 
ahogy ideje lenne, lánya lesz, mert a lányok mindent elsietnek, még a világra- 
jövetelt is. Ha édességet kíván, fia lesz, ha savanyút, lánya. Ha ég a gyomra, 
fia lesz. Ha émelyeg a gyomra, nagyhajú fia lesz. Ha cigarettát kíván, fia szü- 
letik, ha seggreesik, lánya. 


Amelyik gyermek úgy jön a világra, hogy a púpmadzag a nyakára van teke- 
redve, kötélen fog meghalni. Amelyik pedig burokban születik, az szerencsés 
lesz az életben. 


Gyermekágy. A gyermekágyas asszonynak nem szabad hajadonfővel járni, 
mert akkor sírnak az angyalok. 


A gyermekágyas asszony addig az udvarról le nem léphet, amíg nem volt 
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templomban, mert a gyermeke sose lesz egészséges. Amikor először megy a 
templomba a szoptatós asszony, tegyen a kebelébe egy szelet kenyeret, és 
amikor hazaér, egye meg. Ettől lesz sok teje. 


Nem szabad a küszöbön szoptatni, mert elapad az asszony teje. 
Mikor először fürdetik a gyermeket, a fürdővízből cseppentenek a gyermek 


szájába, hogy jó alvó legyen. A fürdővizet napnyugtakor kell kiönteni, hogy 
nappal nyugodjon a gyermek. A fürdővizet olyan helyre kell önteni, ahol ke- 
vesen járnak, mert eltapossák a gyermek álmát. 


A pelenkát éjszakára kint hagyni nem szabad, mert nyugtalan lesz a gyer- 
mek álma. 


Aki meglátogatja a gyermeket, annak le kell ülni, nehogy elvigye a gyer- 
mek álmát. 


Másik gyermek nem ringathatja az egy éven aluli gyermek bölcsőjét, mert 
az meghal. 


Nem szabad a kisgyermeket seprűvel verni, mert elszárad. 
Nem szabad a kisgyermeket a Holdba nézetni, mert kancsal lesz. 
Két gyermeket nem szabad összemérni, mert egyik sem nő meg. 
Nem szabad gyermeket átlépni, mert nem nő tovább. Ha mégis átlépik, visz- 


sza kell lépni. 
Nem szabad a gyermeket tükörbe nézetni, mert megijed. 
Nem szabad a feje felől nézni a bölcsőben fekvő gyermeket, mert kancsal 


lesz. 
Ha a lánygyermeket seprűvel verik, nem megy férjhez. 
Üres bölcsőt nem szabad ringatni, mert meghal a gyermek. 
Az olyan gyermek, akinek felül foga van, mikor megszületik, hamar meg 


fog halni, mert a foga is a föld felé nő. 
Ha nyálazik a gyermek, a fiúnak nősténymacska farkát, a lánynak pedig 


kandúrmacska farkát dugják a szájába. 


Halál. A halott lelke addig őrködik a temetőkapuban, míg valaki meg nem 
hal és fel nem váltja. 


Ha a halott lelke visszajár, körülfüstölik a házat. 
Ha az ajtó vagy ablak felől kopogás hallatszott, ha csörögtek a tányérok a 


falon vagy leesett valami valahonnan, ezt azzal magyarázták, hogy a halott 
jött vissza. 


Nem szabad a sírról virágot hazavinni, mert érte megy a halott. 
Ha a temetésen valakinek a kalapja beleesik a sírba, hamar meghal. 
Ahol este kiviszik a házból a szemetet, ott meghal a házigazda. 
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Szerencse. Cigányemberrel találkozni szerencsét jelent. 
Piacra menet asszonnyal találkozni rossz jel, férfival – jó jel. 
Lakodalmas néppel találkozni szerencse, temetéses menettel rossz jel. 


Szerencsét jelent: ha fehér hajszál van a kisgyermek hajában; ha valaki vé- 
letlenül fordítva veszi fel az ingét; ha a menyasszony a lakodalomban poharat 
tör el. 


Egyéb. Ha viszket a marka az embernek, pénzzel lesz dolga. Ha a jobb te- 
nyere viszket, kiadja a pénzt, ha a bal, pénz áll a házhoz. 


Akinek a talpa viszket, táncolni fog. 
Aki beüti a könyökét, váratlan vendége lesz. 
Akinek az orra viszket, bosszúság éri. 
Akinek ritka a foga, hazudós. 
Aki csuklik, azt emlegetik. 
Akinek viszket a fara, dicsérik. 
Akinek az arca vagy füle ég, gyalázzák. 
A spórt nem szabad papírral törölni, mert veszekedés lesz a házban. 
Ha fésülködéskor kimarad egy csomó a fonatból, váratlan vendég jön a 


házhoz. 
Amelyik lánynak viszket a szája széle, csókot fog kapni. 
Ha a lány fakanállal eszik, nagyszájú lesz az anyósa. 
A lány ne egye meg a vakarót, mert nem megy férjhez. 
Ha a lány mosás közben összevizezi az arcát, részeges lesz az ura. 
A lány ne öntse a szemetet a Nappal szemben, mert pártában marad. 
Ha a legény tükröt, kést vagy ollót ajándékoz a lánynak, elvágja magát tőle, 


elmaradnak egymástól. 


Álomfejtés. Disznóval álmodni halált jelent. 
Aki álmában fehérre meszeli a házat, meghal. 
Ha házat rontott valaki álmában, meghal. 
Ha valakinek álmában a fogát húzzák, és nem fáj, idegen hal 
meg, ha fáj, közeli rokona. 
Ha álmában sző valaki, halálozás lesz a családban. 
Aki álmában feketét lát, meghal valakije. 
Cigányasszonnyal álmodni szerencsétlenség, cigányemberrel – szerencse. 
Zsidóval álmodni szerencse. 
Fiúgyermekkel álmodni szerencse, kislánnyal – szerencsétlenség. 
Tiszta vízzel álmodni szerencsét és egészséget jelent. 
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Zavaros vízzel álmodni szerencsétlenség, betegség. 
Sok emberrel álmodni szerencse, sok asszonnyal szerencsétlenség. 
Élő halottal álmodni jót jelent. 
Aki álmában sír, másnap nagy öröme lesz. Aki álmában örül, azt nagy bá- 


nat éri. 
Ha asszony lánynak álmodja magát, megbetegszik valaki a családban. 
Ha álmában kutyát lát valaki, azt jelenti, hogy akit szeret, igen hűséges lesz 


hozzá. 
Aki álmában csókol valakit, bánat éri. 
Aki katonával álmodik, levelet kap. 
Aki kalácsot eszik álmában, szintén levelet kap. 
Talpas jószággal álmodni megkárosodást jelent. 
Békával álmodni betegséget jelent 
Aki azt álmodja, hogy utazik, valamiről lemarad. 
Kígyót látni irígység. 
Kártyázni, sok pénzt látni, bosszúság. 
Hallal, csíkkal álmodni esőt jelent. 


A leírt hiedelmekről, babonákról általában elmondható, hogy az idősebb 
emberek még ma is ismerik őket (némelyikük hisz is bennük), az újabb nem- 
zedékek azonban egyre kevesebb érdeklődést mutatnak irántuk. Legkevésbé 
az ördöngős emberekről, boszorkányokról, cserélt gyermekekről szóló hiedel- 
mek maradtak fenn a köztudatban, a mírnököt sem látta senki az utóbbi két- 
három évtizedben. Az emberek és állatok megrontását ellenben sokan hihető- 
nek tartják, különösen a kis gyermekek szemmel verését és a szenes víz 
gyógyító hatását. Ugyancsak elterjedtek és erősen tartják magukat az embert 
körülvevő természettel, az életvitellel, a munkával, az állatokkal, a gyerme- 
kekkel, a halállal, az álmok jelentésével kapcsolatos babonák is. 
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XII. Hitélet 


Nagydobronyé Kárpátalja legnagyobb falusi református gyülekezete. Több 
mint ötezer lelket számlál. Vasárnaponként zsúfolásig megtelnek a templom 
padjai, és a hétköznapi istentiszteleteket is százak látogatják. A régi szokás 
nem maradt ugyan fenn, hogy hétközben a reggeli áhitatról mindjárt a mezőre 
indultak, ezért a munkaeszközöket kapát, kaszát, villát – a templom falához 
támasztották bemenetkor. Ma nem illik munkaruhában látogatni Isten házát, 
ezért hétköznap is sokan öltöznek legalább félünneplőbe, hogy meghallgasság 
az Igét, mielőtt hozzálátnának szokásos teendőikhez. 


A dobronyiak tehát szeretnek templomba járni. Erre már Stefán Miklós is 
felfigyelt a negyvenes évek első felében. „A nagydobronyiak nem tudják el- 
képzelni a vasárnapot templomozás nélkül. Mint a mágnes a vasat, úgy húzza 
őket a templom. Érzik, szinte a vérükben van, hogy a templom és a vasárnap 
összetartoznak.”96 A jelenség gyökereit kutatva arra a felismerésre jutott, hogy 
ez a buzgalom nem annyira a vallásos hit, mint inkább a templomi vallásosság 
fokmérője. „Azt tapasztaltam, hogy a templom látogatást inkább a megszokás, 
mint a lélek szüksége szorgalmazza. Tudom, hogy ezzel erős ítéletet mondtam, 
de jobb látni és ismerni a tényeket, mint agyonhallgatni.” 


Ezen túlmenően azonban a dobronyiak „a templomot nemcsak mint isten- 
tiszteleti helyet, nemcsak mint vallási életük gyakorlására különösen alkalma- 
tos szent helyet szeretik és becsülik, hanem határtalanul büszkék hatalmas 
háromtornyú templomukra mint kétségtelenül szép építészeti alkotásra is.” 


Joggal. Maga a többhajós épület már méreteivel is lenyűgözi a belépőt. Az év- 
százados tölgyfapadokban mintegy 1500 ember fér el. Külön padsorokban ül- 
nek a férfiak és a nők, az előbbiek levett kalappal, az utóbbiak bekötött fejjel. 
A szószékkel (katétra) és az úrasztalával szemben van a kurátorszék, mögötte 
a falnál a tisztelendőnéasszony széke. Fent, a kiskarban jobb oldalon a fiúk, 
bal oldalon a lányok foglalnak helyet, legelöl pedig a diktáló és a kántor (taní- 
tó). (A kántort, aki tulajdonképpen énekkezdő, tanítónak is hívják mind a mai 
napig, mivel régen az egyházi iskola tanítója volt az egyház kántora.) Az eme- 
leti részen velük átellenben ülnek a fiatalasszonyok (virágos kendőben), vala- 
mint a két harangozó, mert innen nyílik a toronyba felvezető lépcsőzet ajtaja. 
A leányok és a legények szintén egymással szemben a két fennmaradó (déli és 
északi) karzatot foglalják el. 


A fiataloknak nem számít, hogy saját karzatukon melyik padba ülnek, a 
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férfiak és az asszonyok viszont ragaszkodnak a saját székükhöz. Ha a legény 
megházasodik, nem a nagykarba jár többé, hanem az emberek közé, a hátsó 
padok valamelyikébe, majd nyolc-tíz év elteltével mehet előbbre, az apja mel- 
lé. Az új asszonyt az esküvőt követő vasárnap délelőtt anyósa vezeti be a csa- 
lád székébe, ahová majd idősebb korában járni fog, átmenetileg azonban né- 
hány évet még a fiatalasszonyok karában kell töltenie. 


Ez az ülésrend valamikor a templomépítés idején alakult ki attól függően, 
melyik család mennyivel járult hozzá a közös költségekhez. A presbiterek és a 
módosabb gazdák így az első padokba kerültek, s utódaik számára is megvál- 
tották a helyet. Az idők folyamán azonban a családok lélekszáma változott; az 
egyik pad túlnépesedett, a másik megürült. Folyamatosan módosult tehát az 
eredeti állapot, s a férfiak nem is bánják, ha olykor nem ülhetnek szokott he- 
lyükre, mert a pad már érkezésük előtt megtelt. Az asszonyok jobban ragasz- 
kodnak a kialakult rendhez, az első hat-hét sorba csak azokat engedik, akik- 
nek ott bérelt helyük van. Ha valaki a saját székébe már nem fér be, de az 
előtte levőkben még van hely, legfeljebb egy sorral illik előbbre rukkolnia. A 
legelső sorba viszont nem ül más, csak aki jogosult erre. Érdekes, hogy míg a 
férfiaknál az idősebbek ülnek az első sorokban, az asszonyok inkább a fiatalo- 
kat engedik előre. Aki közeledik a hatvanadik évéhez, fokozatosan kezd a hát- 
térbe húzódni, átadva a helyét a negyven-ötvenéveseknek. (A rossz nyelvek 
szerint azért, mert hátul jobban lehet aludni a prédikáció alatt.) 


Az istentisztelet az általánosan elfogadott református szertartás szerint fo- 
lyik. Míg gyülekeznek a hívek, addig ülve énekelnek, aztán következik a 
fennálló, majd ismét ülve folytatják. A pap imádságát követi a második fenál- 
ló ének és az igehirdetés. A záróének második versszakának kezdetekor első- 
nek az öregasszonyok indulnak haza a leghátsó sorokból meg a leányok a kis- 
karból. Őket követik a fiatalasszonyok, a nagylányok, a fiúk és a férfiak. 
Említést érdemel, hogy az első fenálló alatt a legények hátra dőlve a mögöttük 
lévő padra támaszkodnak a jobb könyökükkel, a továbbiakban viszont már sa- 
ját padjukra támaszkodhatnak. 


Aki először hallja a nagydobronyi gyülekezet templomi énekét, aligha 
tudja eltitkolni meghatódását és csodálkozását. Nemcsak az itt élő nép sajátos 
szóejtése s az ezer torokból felcsendülő ének dobhártyát repesztő ereje, lé- 
legzetelállító nagyszerűsége teszi ezt. Egészen eredeti, ősi, messze földön pá- 
ratlan az az énekmód, amelyet a gyülekezet évszázadokon át kialakított s 
megőrzött a maga számára. Eközben az énekek dallama szinte a felismerhe- 
tetlenségig megváltozott, átalakult. „A nagydobronyi református nép különös 
ősi tehetséggel rendelkezett egy tipikusan sajátságos, ösztönszerű és változa- 
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tos egyházi dallamsor kitermelésére – állapította meg Stefán Miklós idézett 
tanulmányában. – Ezek a dallamok egyáltalán nem bántóak a fülnek, néhol ki- 
tetszik belőlük az eredeti énekeskönyvi dallamra való halvány visszaemléke- 
zés, de nagyrészt és egészükben majdnem sok részben eredeti alkotásoknak 
mondhatók. Feltételezése szerint ez abból eredt, hogy valamikor régen az 
egyik kántor nem fordított nagy gondot a hivatalos énekdallamok iskolai taní- 
tására, és a későbbi kántorok egy hatalmas hangerőt képviselő nagy templomi 
gyülekezettel szemben hiába erőlködtek, nem tudták e folyton elferdülő sajá- 
tos népi dallamkialakulást helyes mederbe terelni.” 


Van ennek a jelenségnek egy még kézenfekvőbb megközelítése, amely a 
diktálásos énekmód lényegéből fakad. Eleink természetesen nem ismerték a 
kottát, legtöbben még az írás-olvasás tudományát sem. Ezért volt szükség dik- 
tálóra, aki egy-egy sor eléneklése után hangosan felolvasta a következőt. De 
mi legyen a dallammal? Hogy segítsenek azokon, akik nem, ismerik az éne- 
ket? A templomban egészen a legutóbbi időkig nem volt orgona, amely előre 
megadta volna a hangot. Megadták tehát maguk! A kántor elkezdte az éneket, 
s már az első szótag utolsó hangjainál átcsúszott a következő szótag hangma- 
gasságára. A második szótag végén ugyanez következett: a harmadiknak a 
hangját adta meg, és így tovább. Ebből keletkezhetett a ma is élő, elnyújtott, 
lassú tempójú énekstílus. Itt az énekeskönyvek templomi használata az utóbbi 
évtizedekben sem terjedt el – hogyan is terjedhetett volna, mikor Magyaror- 
szágról tilos volt egyházi irodalmat behozni?! –, így megmaradtak a diktálás- 
nál. Orgona került ugyan a hetvenes évek végén, de azt a gyülekezet nem tud- 
ta megszokni, elutasította. 


A hitéletnek és a gyülekezeti szokások életben maradásának nem kedvezett 
az utóbbi fél század, melyben minden eszközzel gátolták az egyház tevékeny- 
ségét, s a fiatalokat eltiltották a vallástól. Mostanában viszont kezd újjáéledni 
a régi hagyomány, az egyház ismét kifejtheti jótékony hatását a közösség éle- 
tében, az emberek nevelésében. Horkay László, a gyülekezet lelkipásztora, az 
ungi református egyházmegye esperese 1990. januárjában kezdte meg a gyer- 
mekek h i t o k t a t á s á t .  Nagy volt a felbuzdulás, kb. 700-an jelentkeztek. 
1991-re vagy kétszázan lemorzsolódtak ugyan, de még mindig sokan láto- 
gatják a foglalkozásokat. Egyes csoportok a templomban, mások az egyház 
könyvtárában vagy házaknál gyűlnek össze a lelkipásztor és az őt segítő 
fiatalok irányításával. A konfirmálást a hatóságok 1991-ben engedélyezték 
először, ekkor 103 fiatal élt a lehetőséggel. Énekkara is van a gyülekezetnek 
1990 óta. A felnőtt kórus próbáit 90–100 ember látogatja rendszeresen, többségük 
nő. 1991 nyarán Debrecenben felléptek a Magyar Reformátusok III. Világta- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


259 
 


 


 
80. kép. Csoportkép konfirmálás után. 1991. 


lálkozóján. A gyermekkórus szintén népes, és már többször szerepelt a kör- 
nyező magyar falvakban, illetve Ungváron. 


A nagydobronyi református közösség irányítási struktúrája 1990 óta ismét 
a régi modellhez igazodik. Világi vezetője a g o n d n o k  vagy k u r á t o r  
(Szántó János), aki a presbitérium élén áll. Jelenleg negyven presbiter van, ők 
döntenek minden fontos kérdésben. A p é n z t á r o s  (Hidi András) kezeli a 
gyülekezet vagyonát, az e g y h á z f i  (N. Hidi Ferenc) az úrvacsoraosztásnál 
segít. Az egyháztanács t i t k á r a  (Kiss F. Géza) a jegyzőkönyvet vezeti, az 
e l l e n ő r z ő  b i z o t t s á g  (elnöke Balog József) a törvények és sza- 
bályok tiszteletben tartására ügyel. A k á n t o r  (Szilvási Sándor) és a d i k -  
t á l ó  (Katona Sámuel) a kiskarban a rendre is felvigyáz, megfegyelmezi a 
csintalankodó, hangoskodó gyermekeket. 


Végül a h a r a n g o z ó k  dolga az (Szanyi F. Jánosé és Kovács Ferencé), 
hogy amikor szükséges, meghúzzák a harangokat. Látszólag ehhez nem kell 
semmiféle tudomány, pedig a nagydobronyi harangszóból a helybeliek sok 
mindent ki tudnak olvasni. Szent György-naptól (április 24.) Szent Mihály- 
napig (szeptember 29.) minden délben megszólal a kisharang. Hétköznap reg- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Móricz Kálmán: Nagydobrony 


 


260 
 


gelente (nagyhéten esténként is) ugyancsak a kisharang szólítja templomba a 
híveket. Ilyenkor húznak egy egyest. 


Ünnepnapokon és vasárnaponként már kettest is húznak, azaz a kis- és a 
nagyharang együtt szól. Először a nagyharang szólal meg, két egyest húznak 
vele, utána következik a kettes. Amikor a kettes szól, a templom felé tartók 
már igyekezhetnek, hisz rövidesen beharangoznak, utána nem illik kinyitni az 
ajtót. Egy húzás körülbelül öt percig szokott tartani. 


Halottnak – nemétől és korától függően – sokféleképpen lehet harangozni. 
Férfinak három egyest húznak a nagyharanggal meg egy kettest. Nőnek csak 
két egyes jár meg egy kettes. Hatévesnél fiatalabb lánygyermeknek ugyanígy, 
de a két egyest a kisharanggal húzzák. Hatévesnél fiatalabb fiúgyermeknek 
hármat húznak: kettőt a kisharanggal, egyet a naggyal. Cigánynak három 
egyest húznak: kettőt a kisharanggal, egyet a naggyal. Ha külön fizetnek érte, 
akkor a másik harangozó is felmegy a toronyba, hogy a harmadik már kettes 
legyen. Cigánygyermekeknek kettőt húznak a kisharanggal. Egy-egy húzás 
időtartama a halott korától függ. Idősebbeknek hosszabban, fiataloknak rövi- 
debben szól a harang. 


Temetéskor gyülekezőre két egyest húznak a nagyharanggal meg egy ket- 
test. Ha gyermek van halva, a két egyest a kisharanggal húzzák, ha csecsemő: 
három egyest húznak a kisharanggal. Míg a halottat az udvarról a temetőbe vi- 
szik, egyfolytában kettest húznak. A harangozók a toronyból figyelik, mikor 
ér a menet a sírhoz, akkor hagyják abba. 


Ugyancsak kettes harang szól, amíg az idegenben elhunytak koporsóját a 
falu végétől a halottas házig viszik. 


Ha vasárnap reggel hal meg valaki, akkor harangoznak neki, amikor a déle- 
lőtti istentiszteletről jönnek ki az emberek. 


Ha szombaton már harangoztak a halottnak, de vasárnap délig nem temet- 
ték el, a délelőtti istentisztelet után még húznak neki egy kettest. 


Aki elköltözik a faluból, halálakor annak is harangoztatnak a hozzátarto- 
zói. 


Nagydobrony lakosságának túlnyomó része r e f o r m á t u s .  R ó m a i  
k a t o l i k u s  család alig néhány került be a faluba, az egykori b a p t i s t á k  
pedig gyakorlatilag beleolvadtak a református gyülekezetbe. J e h o v a  t a n ú -  
i n a k  egy-két tucatnyian vallják magukat. 
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