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E L Ő S Z Ő
1753-ban és ezt követően szlovák családok telepedtek
le Nyíregyházán és környékén. Az ideérkezettek generációja
még nemzetiséget alkotott.A második nemzedék már az új szü
lőföldhöz kötődött: környezete hagyományait,szokásalt,nyel
vét, kultúráját kezdte átvenni. Hovatovább csak a magukkal
hozott szlovák nyelv jelentette hosszú időn át az elhagyott
"nemzet"~hez való tartozást. A telepesek leszármazottai fo
kozatosan kétnyelvűek lettek, sőt idővel át is lépték egye
sek, majd a további nemzedékeknél mindenki, a nyelvi határt«
A megváltozott életmód és kultúra, a magyar nyelv gya
koribb használata tudati változást is eredményezett:szlovák
származásukat nem feledve magyarnak tartják magukat. A ru
házkodásban, szépítkezésben, a népi szokásokban és - az idő
sebb korosztály kihalásával véglegesen - a nyelvben is bekö
vetkezett vagy megtörténik az asszimilálódás.A szlovák ősök
nvelvét ma csupán az idősebb tirpákok használják, de ez már
ún. keveréknvelv. Említést tesz erről P. G. is a Kelet-Ma
gyarország 1975. december 7-i számában /"Nagyapáik elfelej
tett nyelvét tanulják"/.
Hazánkban a "nemzetiségek" fokozatos darabolódása "et
nikai" csoportokra, "néprajzi" csoportokra,nem kerülte el a
tirpákságot sem.Sőt,az ő esetükben még tovább kell mennünk,
mert a nyelvi és szokásbeli sajátosságok változása annyira
meggyorsult az utóbbi évtizedekben, hogy a valahai szlo
vák telepesek leszármazottait ma már Nyíregyházán nehéz kö
rülhatárolni, mint nemzeti kisebbséget alkotó diaszpórát.
Maguk a tirpákok, ha a szakmailag meghatározott "níred'házske náreíie"-t/nyíregyházi nyelvjárás/használják,"poslovenski"-t mondanak ugyan, de ez magvarban "tirpákul»tó
tul" jelentésű. Ha "szlovákul"-nak értelmezik, az kizá-

1.

rólag mai szlovák anyanyelvflekre vonatkozik.Magyar mivoltuk
ezzel motíválódik. Dalaik, kihaló szokásaik, sajátos magyar
beszédük, szlávos nevük, az idősebbek keveréknyelve Jelzi,
hogy a betelepült ősök valóban szlovákok /vagy más szlávok/
voltak.
A tágabb értelmezésű1 "tirpák" nem téveszthető össze
olyannal, aki egy adott esetben, pl. népszámláláskor szlo
váknak vallja magát. Mást Jelent ti. a "tirpák", és mást a
"szlovák anyanyelvű"! Értelmezésünk szerint "tirpák" az,aki
1753-tól /nagyjából 1918-ig/Nyíregvházára és környékére te
lepült szlovákok /vagy egyéb szlávok/leszármazottja,nég ak
kor is,ha nem beszéli az ősök nyelvét,ill. az annak a tala
ján létrejött űn. "nyíregyházi nyelvjárást" /közismerten: a
tirpákot/. Ennélfogva nem állja már meg a helyét Kniezsa
István meghatározása sem,aki a "tirpák" egyik Jelentéseként
a "nyíregyházi szlovák"-ot adja /A magyar nyelv szláv Jöve
vényszavai I. 524./.
Mindez nem Jelenti azt,hogy a viszonylag kicsi,szlovák
származású, magvarrá vált etnikai csoportnak kipusztuló ha
gyományait, nyelvezetét stb. ne vizsgáljuk meg, ne mentsünk
meg belőle legtöbbet a teljes felszívódása előtt.
A Jelen kiadvány szerzői már Jóval a 47766/74.KM. az.
körlevél és a Megyei Tanács Elnökhelyettese 1707/1974.sz.
utasítása mezjelenését megelőzően hozzáfogtak a gyűjtéshez.
Törekvéseik szerencsésen találkoztak a két okmány célkitű
zéseivel. Az anyagi támogatás pedig lehetővé tette,hogy do
kumentálható is legyen a munka.így alakult meg 1975.február
26-án az ún."nyíregyházi szlovák nyelvjárást és népi emlé keket kutató munkaközösség" a Jósa András Megyei Múzeum ke
retében. Létrejött a »tirpák archívum", aminek egy részéből
állítottuk össze ezt a szerény kiadványt. Továbbra is a még
ismeretlen értékek földerítésén munkálkodunk.
Németh Zoltán

NÉMETH ZOLTÁN:
A NYÍREGYHÁZI NYELVJÁRÁS M A I Á L L A P O T A

I.

B E V E Z E T É S

A megyeszékhelyen, a környező tanyabokrokban, a falu
vá alakult valahai kisebb településeken /Kálmánházán, Nagycserkeszen, Nyírtelken/ még élnek olyan idősebb tirpákok ,
akik beszélik az un. nyíregyházi nyelvjárást/ "nired'házske
nárečie"/.A következő oldalakon az ő nyelvükből mutatunk be
szemelvényeket. Ez a dialektus a középszlovék típusú alföl
di nyelvjárások egyike - a csabai, a szarvasi és a csanádi
mellett.
Jellegét tekintve már régen keveréknyelv, főleg
honti, nógrádi és gömöri beütésekkel.
A dél-középszlovák és az alföldi szlovák nyelvjárásoko

ró*l már több jelentős munka látott ugyan napvilágot,
de
pl.Márkus Mihály ismert müvének "* a tirpák nyelvvel foglal
kozó részén kívül kifejezétetten a nyíregyházi nyelvjárás
ról nem jelent meg teljes földolgozás. Inkább csak valamely
rokon téma kapcsán térnek ki rá.A helyenként található -vi
szonylag régi, 1946-08 szövegek - pedig nem tükrözhetik a
mai nyelvi állapotokat.
Az itt közölt szemelvények az utóbbi öt évi gyűjtésünk
ből valók. Valójában földolgozatlanul kerülnek az olvasó elé, formailag az élőbeszéd természetes jellegét nyújtják,
úgy, ahogy a magnetofonra kerültek a kérdések, az azokra adott válaszok vagy az egyéb módszerrel fölvett közlések. /A
dalok magyar fordítása tőlünk van.A helyenként látható szá
mok utalások Márkus Mihály müvének megfelelő oldalára./
Az élőbeszéd rögzítésekor - különösen nyelvjárás ese
tében - adódhatnak hibák« Maguk a beszélők is sokszor bi-
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zonytalanok a nyelvtani szabályok használatában,mert túlju
tottak a kétnyelvűségen. Ugyanakkor nem anyanyelvi fokú is
merőjeként hallottuk és írtuk át a szövegeket. Az esetleges
hibákat az e nyelvjárást beszélők is észlelhetik,de a szak
ember föltétlenül.E miatt előre elnézést kérünk.Mentségünk
re szolgáljon, hogy olyan beszélt nyelvet igyekszünk átmen
teni a jövő számára, amiből nyomtatásban csak a föntebb em
lített munkák valamelyikében láthatunk részleteket.
Közismert,hogy a nyíregyházi nyelvjárás nem írott nyelv.
Az átírás jelrendszere /sőt ennek nyomdai megoldása/ külön
gondot jelent. Mégis nagy igyekezettel, a legjobb tudásunk
kal tárjuk a kedves olvasó elé ilyen mennyiségben és formá
ban a legkisebb szlovák /szláv/ eredetű etnikai csoport mai
élő nyelvét.

Mielőtt azonban rátérnénk a szövegek bemutatására, ves
sünk egy pillantást a szlovák irodalmi nyelv kialakulása és
a nyíregyházi nyelvjárás kapcsolatára.
A történelmi Magyarország szlovákok lakta területein
nem voltak gazdasági, politikai,művelődési központok. Ennek
egyenes következménye:a nyelvjárások sokfélesége, az egysé
ges irodalmi nyelv hiánya hazánk szlovák nyelvszigetein. Az
A.Seraolak es Ľ . Stur munkásságát jelző időszakban - a 18.
század végétől a múlt század közepéig - megteremtődött a
szlovák irodalmi nyelv. A protestáns szlovákok, ennek elle
nére, tovább használják az egyházi szolgáltatásoknál a cseh
"biblictiná"-t. Ez a nyelvezet még napjainkban sem tűnt el
teljesen a szlovák evangélikus liturgiából. Az idős tirpá
kok ugyancsak ismerik: részben az egyesek által még forga
tott un. Králicei bibliából és a Xranosclusből, részben e-
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gyéb cseh nyelvű /gyakran gót betűs/ imakönyvekből.
Az uj szlovák irodalmi nyelv hangtana, nyelvtana tel
jes egészében a középszlovák nyelvra támaszkodik.Az Alföld
re települt szlovákok zöme még a Bernolák előtti cseh nyelvet is jol ismerhette, de az un. "bemolascsina" /a Bernolák-féle nyugatszlovák nyelv/ és ansturovscsina" /a Stu'rféle középszlovák koiné/ az uj hazában érintetlenül hagyta
okét.Addigra ugyanis régen áttelepültek az ősök. Gondoljunk
csak arra, hogy Békéscsabán már 1718-ban nagy számban tele
pedtek meg fölvidéki származású, evangélikus szlovák jobbá
gyok, Mező berény ujratelepülése pedig 1723-ban történt meg.
Nyíregyházára 1753-ban települt át Békésből az első hullám.
Ugyanakkor A.Bernolák 1762-ben, Ľ.Stur pedig 1815-ben szü
letett!
Tehát a hazai szlovákság elődeinek többsége viszonylag
korán elhagyta azt a nyelvi közösséget, amely alapja lett
az uj irodalmi nyelvnek. Egyúttal azonban magukkal hozták a
Bernolák és Stur előtti kor népi nyelvét, ami viszont tel
jesen más körülmények közt élt tovább,és legföljebb az egy
házi cseh nyelv volt éltető forrása«
A magyar nyelvi közeg hatása,az egyes nyelvjárások to
vábbi differenciálódása, valamint /a nyíregyházi nyelvjárás
esetében elsősorban/ más és későbbi szlovák csoportok beol
vadása,kölcsönzése folytán kialakult alföldi dialektusok nem
vehettek részt az anyaetnikum dinamikus nyelvi váltosásaiban.
így a nyíregyházi /tirpák/ nyelvjárás is annyiban szlo
vák,hogy ugyanabból a talajból nőtt ki, mint a mai "sloven
čina" /«szlovák nyelv/,de mégsem azonos vele, mert fejlődé
sük utjai különbözőek: az előbbi csak beszélt változata a
kétszáz éve még közös nyelvnek,az utóbbi viszont kifinomult
beszélt és írott nyelve, normatívája a szlovákságnak.
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Ezen előzetes gondolatok után - különösebb elrendezés
nélkül - mutatjuk be a megyénkben még föllelhető egyetlen,
sajátságos etnikai csoportunk élő nyelvét* Persze azt tud
nunk kell, hogy a tirpákul beszélők mindegyike használja a
magyart is, de nem minden magyarul beszélő tirpák tudja már
elődei nyelvét« Akik némileg ismerik a tirpák szót, esetleg
más szláv nép szavát, bizonyára eligazodnak a szövegek meg
értésében. A szláv nyelvekben kevésbé jártasak pedig vagy
olyanok, akiknek érthetetlen a szöveg, legalább ily módon
is tudomást szerezhetnek környezetünk egyik - talán sokak
nak föl sem tűnő - jelenségéről, a nyíregyházi nyelvjárás
eleddig élő valóságáról.

Jegyzetek;
1

2

3
4

v
Pavel Ondrus:Stredoslovenské márecla v Maďarskej l*udovej republike /Vydavatel#stvo Slovenskej Akad érnie, Bratislava 1956/
v
L. dr.Jozef Stole, Pavel Qndrus, Ján Sirácky, Márkus Mi
hály, Király Péter, Sipos István és mások e
témakörben írt munkált.
Márkus Mihály:A bokortanyák népe /Budapest 1943/
Mezőberény története 1-2. /szerk.:Szabó Ferenc, Mezőberény 1973/

II. SZEMELVÉKYŽK
/Márkus:226./
Aíilyenek voltak az estézések?/
K.P.-né: Piero zrne špárali, priadli zrne, visivali zrne ...
/Ahol csak asszonyok voltak, hogy hívták?/
Tu l'en tag zrne boli,neboli tu vel,mo...d*ouke zrno bo
li aj ženi...
/Külön "asszony-večierka" nem volt?/
Iíe boli...

/És férfi-vecierka?/
K.P.: To bolo..«no ta tan zrne zhovárali,jak treba gazdovať
ak treba sjat* aj politiku zrne doniesli
do nho,kedi co
A
/
v
v
veďeu, kedi takvo vravi,ani n i n t o . . .
A

T

. -

/mikor ki mit tudott; néha olyat is mondtak, ami nincs/
/Énekes-veVcierkák voltak?/
No,ta...vótak... f staj3....xlieba piekli...Fstaju,ket*
sa nasxoďili takí mladli xlapci aj legxni už vel'kí,ta
v e ľ ki legini póton sádzali malix,tak do sora na
zem
póton edon druhiho xit'ili zo zatku/ a edon s kijakon
pixal pod nix/ a tag ho poton viezli ako xleba /egyik a má
sikat hátulról megfogta/.
/Az öreg-legények a fiatalokkal kitoltak: gyúrták, po
fozták őket, mint a tésztát, hideg vízzel mosták télen
is, "szedték ki" őket a "szakajtóba".Szegény fiuk,sza
lad tak.../
/Hogyan csépeltek cséppel?/
V

V Y

K.P. :11a. holovnu zme doviezli za edon koc zito,snopi,povedzme
ďesaťhrbkou,to zrne poton nasad*ili na holovnu,a vzali zme cepi, a tag zme bili...ftrja abo st'iria...
/szlov.: holohumnica, holomnica»széru; tirp.: holovnaj
hrbsspup; hrba=rakás, halom; snop=kéve/
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/Bál?/
K. P.-né: Tato us k e ď je bal, tato jesto belépés d variac ŕorintou, aj zenésix jesto fogadovali, a tak sa poton mulatovaju do druhej, do tretej, kin neidú do roboti mladi...
Tato zme sa tan posxod'ili, a poton prišli abo edon cigán,
abo edon tango••.boli uz a poton tag zme tancovali...
/Bursza?/
Ta ľ en posxoďili abo do staju,abo do eni kuxina,tadi l*en
tamborovali, k e ď bola muzika...
V let'e ta pred vrátma, na laposu zme sa posxoďili, tan zme
tancovali, spievali...
A-yomtatás?/
K.P.: Tag zme nasaďili na holovnu a snopi zme rozviazali
pekne. Hl tak ako k e ť cepami, snopi vovene totoka zme roz
viazali, nasaďili enu holovnu, povedzme d*esať hrpkou a
poton k e ľ o koríi mán, ta xoďili poton do okrúhla.Edon člo
vek ta medzi nima naposrietku aj pohánau ix...Xoďili do
okrúhla, poton sa prevráťilo a za ť e x xoďila do okrúhla,
zat*au fse sa prevratalo, kin sa nevitlapilo...
/szlov.: rozviazať« kiold; felold;
vytla?it*= kinyom;
tlažit'a nyomtat;
tlačenie« nyomtatás /tirp.: tlačenia/
/Disznótor?/
K.P.-né:Est*e zabijaíka jesto. Posxoďime sa tan a poton ta
je večera májas gombóc, májaš galuskaleves, hurka, klbása
aj kápusta a poton až dobrí gangulat je. Tag zaspievame a
poton tak sa roz...

/Káposztagyalulás, - taposás?/
K.P.-né: Tak kapustu ponosxme vo vrecou, po&Lstime a poton
donesieme takie nože, co kapustu daluluju na nix,
a poton ta dakéri vi zu j eme, nohe pumivame a zíde
do suda. Á poton edon sor kapus ti, edon sor s o ľ
a poton za kapustu*••Poton sa zaplní•••
/Hust tesznek bele?/
M...ni ľ en hlauke zrne napolime zvikli položiť.
A poton tag sa zaplní sud, tudo edon päddesat ki
lós sujt na nho a to poton kisne za dva tizden
núka«••
kapustu tlačíme
hobľujeme kapustu; ohobľujeme kapustu a tag ide
poton de suda
.'•'••'.: /szlov.: hoblovať = gyalul
rezať kapustus káposztát gyalul
kysleť« savanyodik
vnútri» benn
/Tanyai közmunka?/* "porjatka**; csak szövegben tudta alkal
mazni/
K.P.: Aj teraz jesto. Ha por jatku zrne xoďili cestu naprá
vať. K e ť sneh napádal, keď vime tali zrne česti
sneh voka, ked* bola cesta hrobľavá abo jamavá,
zo zemou zametali j ami a cestu zrne tu spravili.••
Aj teraz jesto e s ť e , abo fsex b u ď e sa cestu misime napraviť, bo nan treba cestu..•
"p a 1 é t a", "p a l é t á s" /«kerület; mezóbiró, utcaka
pitány/
H.A. t /Hem ismeri./

H.A.: tanyabírói körzet; tanyabíró
"mezőbíró"=külÖnálló tisztség,a demokráciábanfdulőgazda"
"utcakapitány"=nem ism.!
Pr.P.:wTato boll pal»etási...pal»etáli boli" %ko bírovja.*,"
"•••Ta na sállásou Maďar Ondró, na D'ebroski D'ebroski, nás tu bou Maďar András', na Sajbenski
bou Lovas-Kovác Jano...paľetás, na Hankoýski bou
Babie Ondro.,,w
/Veje: "...na MAnďe - VArgA..,"/
'•

D.I> beszól a tanyabírói tisztségéről;
"Bou son sálláski bíró.••Tan sa trebalo starec za
ľuďi...Vo Táros žiada..• a ja ze bi son sor robiu medzi nima...Ta son kedi, co prišlo...tato sa
robilo•••
"sor robiunorendet csinálniAözttöc/";
"Sor robit'...to trebalo sor robit *...je ak sa
správali.•• Xodz nuz zo ženou, xodz z ď e ť m a . . .
poton zo ženou... ro bo tou...ŕ sečkou... Ta za tin trev

A

v

A

A

balo mne p o z r e ť a sor r o b i ť medzi nima..."
/žiada=kívánták;ak sa správali=ahogy viselkedtek;
xodz=akár/
K.P.: tanyabokor; tanyabíró; *£gy paletán je bíró, paletás
. ..Keri Garai bou paletás ?•••• Poton bou Zomborski
paletás, co u Garajou bívau.../oda nősült be/.**
"pandúr"
R.A.: /Lem ismeri./
H.A.tRégi szó: kézbesítő. Lovaspandur hordta a paksamétákat
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tanyáról-tanyára. A II.világháború előtt talyigán
jártak a pandúrok.
Moravszky, Jenéi lóháton járó pandúrok voltak.
Fr.P.: Talyigán, lóháton járó kézbesítő /karikása volt ku
tyák, rossz gyerekek ellen/. A húszas évek elején
még jártak«
K.P.: kézbesítő;Morauszki, Kecskeméti;Szebenszki bácsi volt
a mi pandúrunk az I. világháborúig.
ni
lto e š ť e aj cez druhu vojnu boli panduri."
"r a j c u r"
/»borju-, csikó-, disznó- kifutó karám/
v
v
"R a j c u r n a"
/«vmilyen terület/
H.A.: /Hem ismeri./
/ szlov.:rajcula=lovarda /
R.A.: kifutó karám; a területre nem eml.
volt: lovasrajcsűr
fedeles rajcsűr
A pesti villamosról szólva: "D'e si bou?-fca rajcumi»"
"rajcsurnya^szabadban, korláttal ellátott terü
let; lovaglóiskola, ahol a huszárok gyakorlatoztak
Pr.P.: /Bem ismeri./
Pr.M.:nagy szín szénának; pajta; csak a felvidéki szlovákok
mondják
v v
"vojenská rajcurna,«=lovarda
K.P.: /Nem ismeri./
"Rajcurna,,«a Huszárlaktanya mellett déli irányban
lévő terület, ahol a huszárok lovagoltak, de gya
korlatoztak ott gyalogosok is«
n
Rajcur"=a Damjanich-laktanya mellett kelet felől
most beépített tér.
11.

"fedeles rajcsur"« a Huszárlaktanya fedett lovardája
n

s a 1 á s" /«szállás, tanya/
H.A.+R.A.:épület, lakóház, kvártély /jószágnak is/
"na salásoux"=a tanyabokrokban
Fr.Iií.:" sál As "«egyedüli ház; "Id'en na salAs.""Tad,en na sá1AŠ"
"sálase"»az egész bokor
"salasi"
"Id'en na sálase" /»Hegyek a tanyára/a bokorba/
M
bokor"-magyarul van;"tanya"» egyedüli tanyaépület
"xiza"; "edná xiza"» egy épület; egy ház; egy építmény
K.P.: Sálaš; xiža»ház
" b o k o r"
Fr.U.: magyarul van
tirp.: "sálAs" vagy "sálási"
"Id'en na sálase"
"sálAs"« egyedüli ház
K.P.: "sálase"«tbbb ház
"tanya"
H.A.: egyedüli tanyaépület
Pr.LI.: egy épület, egy ház» "xiza", "edná xiza"
azlov.: chyza» lakószoba
K.P.: nagy területen egy tanya:
"Tan jesto edon sálas"
"b u r g y é" /»szegények, cigányok földháza/
H.A.: /Nem ismeri./
R.A.: föld alatti ház; magyarul van;

12.

tirpákul: w b u r d a"
Fr.P.: földház; "b u r d a";
A Pólyák bokorban van még a cigányoknál /Handrej/
K.P.: földbe ásott hely, amiben a cigányok laktak, most is
van az István bokorban /cigánycsalád lakik benne/
Kiss S.: "Kálmánháza egy része a köztudatban ma is "burgyé*}
a nyíregyháza felé eső részén van. Vol't ott egy
kocsma is a föld alatt, valamint több lakás."
Sofőr/Kháza/: "Hyitva van a Burgyé?" /»kocsma Kálmánházán a
faluvégen/
"z i n k a" /»10 magyar hold/
H.A.: /Kern ismeri«/
R.A.: csak emlékeznek rá;
Pr.lä. :A "v i e k ó k a" szót használták és ismerik=400 PtJl;
v
•
,
"Tatoka zeme kel'o? - Stiri vieková, tri vieková
al'ebo je kebl'óka...?"
"Tan tíz hód vót egy zsinka, mert halotain így a
zöregektül, hogy má...dve zinke. • «hogy két zsinkr.
főd.é.Máma holdban mondják..."
/A "véka" sulymértékként használatos» 27 kg/
K.P.: "Predau son edon kus zem, ednu zinku." /»10 h/
"zinka"« " ď e s a ť keblova abo edna žinka"
A

" P e t r i k o v i c s k a " /»Súlyán bokor,a Szmolár-család
tulajdona/
H.A.: "Sagyeserkesznél volt 10 hold földje Petrikovics Já
nosnak, aki a kallói grófnál járt a betelepítési
ügyben."
"Nagycserkeszt hívták így".
Pr.M.: /nem emlékszik./
K.P.: "Szmolárék vették át Petrikovics István földjeit, est
nevezték Petrikovicskának. Ma már a köztudatban
nincs meg, a nagyszülők még emlegették."
13.

"P a s k u m" /=határrész/
H.A.: most hallja először
v"
Fr.Ľ. :nem ism.; "páska"*» le
gelő
K.P.: nem ism.

H.A.: "D»esat» kebľova bola
ená zinka, puol zlska pet*
kebl'ova. Bou takx gazda, Že
v
v
/ v
mau_ o sen zinkou. HevraVi, ze
osenďesiať
holdou. T ' i s i o ďevet'sto ďesiaton roku...
ená kebľóka a bo ď e s a ť kebl*ová...to bola ená žinka...
Pet* kebl*ová bola puol žinÍr«

"

"m o d 1 y d b a" /»reggeli imádkozás a templomban/
H.A.: egyszerű imádság; "Id*en na modlidbi."
"piesniőka"=ének
/Apám bárom évig l.'ánáson szolgált ingyen, de ma
gyarul mégsem tanult meg, mert ketten voltak ott
tirpákok."/
Fr.P.: /Kern ismeri./
Fr.H.: imádkozás; miatyánk; házi ima este, reggel
K.P.: imádság bárhol;
Most: "Ransá módiidba f kostole."
" T r a n o s c i u s "
H.A. :01vasni tudja,de 50 éve nem jár szláv /"na slovenskú"/
istentiszteletre. - Arról nem tud, van-e szlovák
nyelvű istentisztelet.
H.A.: A Tranosciusból anyja tanította valamikor.
Fr.P.:/Hem ismeri./
Fr.H.: Van Tranoscius-uk. Ma is ebből énekelnek, imádkoznak
magyarul, vagy tótul. A fiatalabbak
csak magyarul.
K.P.: Van Tranoscius.
14.

jelenlétéBen

• p o k l a " /-méhlepény/ / M . : 1 6 5 . /

3T

Fr.P.: "csikóm ágya" /mondta a tirpák Morószki egy magyar
nak/;
magzatburok /tehénnél/;
v
még használják a szót, de tirpákul: "1 o z a";
"Ha Ilyesmi előadódik, nem mondom, mert nem értik
meg tirpákul a pokla-t. Ha neki /fivérének/ fogom
mondani tirpákul, akkor loza."
'
"Ket» sa krava ot'eli, póton sa očisti, póton len
lozou voláme...loza...ten burkolat...co je...t'ela v non...a to póton vid'euka... to je loza..."
"Mestere TÓ'tam, mert szedtem el a jószágoktól."
szlov.: otelit' sa=megborjadzik
ocistit»saamegtisztul
K.P.:burok; "loza"; "Krava sa ocist'ila, Tisla s nej loza."
"s z e r v i a n k a" /=komakendó/
H.A.: nem ism. T . félreism.t szalvéta, szervita; esetleg:
női kabát; kabát az asszonynak/szlov.: kabana, kabanica-röTid kabát, ködmön; obliect'-felölt, felhúz/
Pr.P.: /Nem ismeri./
Pr.M.: "serrijpika"* nagykabát
"kabanica"
"Starie zeni l'en kabanica uved'i^L—.n
"Servianka alebo kabanica - nincs különbség, csak
szóban. Starie zeni to nosia."
/Komakendő jelentése van? - "Ninto."/
K.P.: női kabát; derékban szabott rövid kabát, puffos ujjú;
valamikor: "Kimúlt az már!"

15.

c
régen: »obl'ecien si srvijanku";
most: "obľecien si kabát";
"komakendő"-nem ism.
"o p á c s k a" /«keresztelő utáni vasárnapi látogatás/
H.A.: /I.em ismeri./
R.A.: /Lem ismeri./
"opacinok" - az más!
"Valamikor igy üdvözölte egymást két szláv:
lía zdravia opacinok!" /«Egészségére, ami vét!/
"Príďi nás opáčiť"
"Príďi nás naátiviť" 7 " 0 7 " 6 m i n k e t látogatni/
szlov.: opácky* háztuznézés
opáčiť «megtapogat, megpróbál
pácit* «néz/vmire/
naat evovat'«látogat
Fr.P.: nem tirpák beszéd; oroszul van: "opácka"«szvetter;
"Posťelkinu idu opáčiť "/»keresztelő utáni lá
togatás/ ;
"Krsní o ť e c i ď e , krsná m a ť id*e na krsťenie
a poton uz opáčiť po krsťenie. ••"
v
"Iďeme opáčiť tu bratomu ďouku..."
/Csak igével fejezik ki!/
"krsná mamika"; "krsní apouka";
"Két nő tótul:kmotri...Kmotri sa volajú:to je mo
ja kmotra.
Mind a két keresztanya így viszonyosnak;to sa
krsnie kmotri sa volajú.- Van egy is,de azok mán
így hínak tőtul: Ha, ket* kmotra vraj, id»en.*.
Emotri zme...Vraj ml..."
K.P.: nem ism.;most: egy hét múlva a keresztelő utáni "Men-

tek na dom," /«vendégségbe mentek/;"0 edon tižd'en
pojd'eme na dom." /= egy hét múlva megyünk vendég
ségbe/; most is szokás!
"s z t r i g a" /»éjszakai sztriga/
Fr.P.: Egymásra ľgy kiabálnak:
"Ti striga si, vraj, taká oni striga!"
"Vrazba, vraj,•..Ti si vrazba!" -"Ti si aj striga"
Szlov,:
vraj=állxtólag
striga=bo szorkány
mrzák, kalika«nyomorék
/ A "sztriga" olyan jelentését,ami a gyarekektől
való távoltartására utalna, nem ism,/
Egyéb jel«: boszorkány, boszorka;
"I»*et*i striga na metle."
" I ď e striga na metle,"
forgószél, "szélforgó";
"Striga id*e." /»forgószél jön/
K.P.: boszorka, boszorkány; seprűn jár;
"Vetor ket' sa krut'i, ta vravíme, ze striga.*'/jr.ikor forgószél van/;
"Počkaj, id'e striga!" / mondják a gyerek n e k , ha
bőg/
H.J.-né: boszorkán;
"Ket» sa zeni dad'e zvad'ili...vád*ili sa,tási ...
si kričali, ze ti bosorka,•«ti striga,,,"
tirp.:
tási=hát akkor
dad * e^valahol
vadili sa«veszekedtek
vrazba«nyomorék
17.

" h a j d ó k a " /»lepedőbölcső/;
"b e 1 c o v" /= talpas bölcső/
Fr.P.: gyerekhinta; tirp.: "k o 1 í s k a"; vmikor a taksás
Kodákéknál láttak lepedőbölcsőt; /kolíska/ szlov.
is /«bölcső/; "belcov" nem ism.;
Pr.-né: "h a j d o k a"; "...xlapci, ď e ť i , malickie...hat
kifüggesztik...az eperfára.••"; /«hinta; lepedő
bölcső jel. nem ism./
"h a j d ó k a"
K.P.: hinta; "Gallyra két kötelet vagy láncot szétfeszíte
nek és kész."
"Valamikor nagy divat volt. Még a legények és a
nagylányok is eljöttek hozzánk."
"Prišli mladi legini, d'óke aj zme sa hajddkali."
H.J.-né: fára kötött lepedő gyerek ringatására;
"...a k e ď mali ď e s a ť d'et*i...a v e ľ a robotu
mali...tag...d*e malvo plakalo a uviazali obrus
na strom a tam koľisali a k e ď aj tam plakalo,že
...nexcelo cusať...ta siuvazali na xrbát a tak s
nin roboli, xoďili...Us po ton neplakalo tak malvo..." /malvo=a kicsi/
" z s u v á l á s " /«kisgyerek részére ételt megrágni/
Er.P.: rágás, "csócsálás" / magyaru^ ha a gyereknek még
nincs foga, megrágják az ételt;
WL
e ď na obed', na večeru, a t eras sa nez uvau..."
Pr.-né: "žuvať" « rág;
"Žuvala son ď i e ť o n . a tak son ho ucutkala sa koli&ci...
A terás ta nezuvan..."

/lievet/ "Hát öreg vagyok, kinek fogok z s u v á l n i . . . "
18.

"o m 1 o d o k"=kenyér,cukor, köménymag összerág'
•a;
" c u t n i Je" TOgy "c u c 1 1 k";
Valamikor a nagyszülők mondták:
"Vráť pravila son mu omlodok...Ta vraj,tag spau,
A
v v
v
ag bunda...Tag poton uz netrebalo ho ani cuelik,
ani nie...Spau on dobre...
A

szlov.:
zuť =rág/c sál/
zuvacka=rágógumi
K.P.: rágcsálás; "megzsuválják neki":a gyereknek cukros ke
nyeret adnak; "D'eťat*! požuvali xleba aj cukor
dali do nho a tag mu dali do ustou."
A
V y

" ž n i c a " /«aratólány/
V Ý

V

Pr.M.: "žnica" marokszedő lány /vagy férfj^ "zenci"=aratók;
"Aki markot szedett, az "znica" vót."
"kosec"; Aki meg kaszás vót» to je "kosec", /»ka
szás, arató/;
"To je moj znec." "Ten znec kosi."
K.P.: aratójány, marokszedő; "zžec"=arató férfi, kaszás;
"Co kosiu, to bou znec a co poberala, to bola znica."
Eke, ház részei:
K.P.: Vovene sa tak volá, ze pluch.Pluch má poton velá serkezetou: lemeš, čerjeslo, rucké /»fogantyú/, hlaď e ľ /»gerendely/, kormánku a talicka, na talic\ ki kolesá jest, poton jesto takí kljuc, sa dvícha
/»emel/ pluhi /=ch/ nisi /»mélyebbre/ abo visi
/»följebb/, kec' sou do zemi...Kec* kuone nechce
A

y

A

t*áhať, stik zabijeme do nho.
19.

/A sarat a "stik"-kel kaparják le az ekéről./
A ház részel:predná chiža jesto, zadná óesto, kuchina jesto /Kovácsné: "Pitvor! - Hi kuchina."/
/Vbvene-együtt/
„
H.A«:A ház részei:chiza,kuchina, komora, spájz; staja /»is
tálló/, pri chizi mán kuchinu,komoru, spajz, stunu na.
dvore / stuna*kut/, kvoz na kukuríc/ Mkvos"»górétkas
/a enu curu, na kone cura/ /"cura"«C8ur /nyári csűr/ ,
na kúri kurník /"kúrník-tyúkól/; /Rónaszéki» "na kúri
if/ •

ä

• ,

cura"«tyukól/;
Az eke részei:pluh /ch/, hriadej /«gerendely/, talicka /«taliga/, cerjeslo, lemeš, ködök.
/Az ekevasról a sarat a nstik"-kel kaparják le.
/Rónaszéki szerint magyarul1 "esztike",/
"Tótul", "tirpákul11 v. "szlovákul" beszélnek-e?
K.P.: Len potirpácki. Tirpáci - potirpácki sa zhovárajú.
/Beszéd közben nem használják:"potirpácki".A"poslovenski" gyakori. Magyarra fordítva: "tótul" be
szél. A "tirpákul" beszél meghatározás régies. A
maguk részéről nem használják./
H.A.: ...hát mi jobban vegyük...a "tirpák" szót használjuk
...líem tudom másként mondani;Nyíregyházán son slo
•
venskí vravín.
/A "szlovákul" fogalomra: "Hát az egészen más!"/
R.A.: Ta mi len tak vravíme-sa...slovenskí sa zhovárame,ale
•••sohasem mondjuk azt,hogy "potirpácki sa zhová
rame", len tak vravíme, že "slovenskí".
/A tirpákban nem mondják, hogy "tótul", csak így:
"slovenskí". Ha magyarul be szélnek, kimondják, hogy
"tirpákul beszélünk", de néha azt is mondják:"tó-
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tul beszélünk"• "Szlovákul csak odaát beszélnek,
Szlovákiában vagy az,aki ide jön Szlovákiából ro
konlátogatásra /az áttelepülés, 1947/48 óta./
Ott így mondják: "Pod» sem, Janku!"
Itt így: "Pod* sen, Janko I** /»pot* sen/
Mi a "chiža" ? - Mi volt a "chiza» ?
K.P.: több "chiža"=dom; Y dome jesto ená chiza ale dve xiza, pitvor, komora, staja.
/A chiža=szoba? /K.-né: Hej! Jelent házat is./De
ezt cáfolja az alábbi, tehát "chiza"» "szoba"/
Kel*o chize mát*e?-Enásoba,dva Bobi /helyesenidve
sobi/, ale enu chižu, pitvor, a zadňu xizu.
Kelő chizou jesto? /»hány részes a ház?/
Mán edon sálas /»tanya, ház../
/A nősülöktől kérdezték:háza, tanyája van-e?/ -Má
sálai?/ »van hol laknia?/. - Má chižu? / az előző
kérdés helyett ezt nem haszn./
/Nem tudják, miért "dva" v. "dve."/
Kel*o chize mát'e? -Kel'o chizou máte?/=hány háza
•an?/ ;
Kel*o sobi mát'e? /»hány helyisége, szobája van?/

R.A.: BÍvali v chize.
H.A.: lakóhely, chiza, bívalisko;
Chiza stojí: predná, zadná, komora, spájz, staja.
/Tehát a "chiza" lehet egész ház is,csak egy szo
ba is?/ -Igen!
Beszéljen a lány-, legénykorában szokásos udvarlásról!
K.P.né: P a ľ o chod*iu /»v/ gu mne, a póton ta doniesou mna
do balu,a frajerka predo mnou, co mu vzala kalap,
tasli domou,tu ocikovau /»v,»elkísérte/ a ja son
tu plakala na sálasi,Že &Ĺ na druhu sobotu pris'ou
gu mne /co mu vzala kalap»aki elvette a kalapját,
hogy azt a lányt kísérje haza/.
21.

Sm.I.: Choďiu /=v/ zrne na mjacke, na páracke, na
bursu, na tanec, a tan mi sa poznali a tag poton
...tag zrne aj večer očkovali ďouku na sálaš, bo
a vraveli, ze bud'eme zeni t*, .zrne boli v e ľ k í le/v.

ginz...
H.A.: Hát olyan nagy gyakorlatom nem volt nekem abban..,na
gyon kényes kérdés kibontani...
Ket* son ja bou mladi človek, ta legí&L tasli gu
ďoukon, naklopali na oblok, ac" /»ha/pustYla, zisou, ac ni,tasou gu druhému obloku,gu druhé ď o u ki...
/Mit mondtak a lánynak, ha kihajolt az ablakon?/
-Eement, oszt leültették a székre. -/Tirpákul mit
mondtak?/ -Dobrí vecerf /
Beszéljen a "priatke"-r5l /»fonóesték!/
K.P.-né:Sjali /»vetettünk/ zrne konope, konope póton doviez
li do vodi, tan mi vimokli,vimivali,póton mi vitrepali /»megtiloltuk/, tak omali /«megdörzsöltük/
a póton vi&esali, a póton tag sli na prjatke zrne
z ííima / ď e boli douke, aj miacke /»dörzsölő/ bo
li /=v/ drejj /»hamarább/ a poton to sa omjeli,pó
ton gd'e boli ďouke, fkeron /»abban/ dome mi sa
poschoďili na pri jatke, a keď mali zrne vrtená,
vreťeno spadlo, pri každej ďouke sedeu /»v/edon
legin, a ket 1 spadlo vreťeno a tag trebalo ten
boskať legina,tag dostalo naspäť vreťeno /»or
só/,
trepackastilolő
K.P.: ...Poton ta navečerali ď o u k e o ďesjatej, dokončili,
a poton mali zrne tambori, zrne hrali, a tancovali
zrne do dvanáctej...
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Sm.I.: ••.Do dvanajctej zme tancovali, a póton kazdi légin
id*e, ocikovau /»elkxsért/e/ enu d*ouku na sállás
•••a poton tan pozhovárali, sl*ubili zrne sa tan,
boskali sa edon druhiho, tag poton sa rozišli«...
/Ez utóbbi mondat valódi értelme:"xgéretet tettek
egymásnak,,•/
v
Beszéljen a wpárackew-roll
szlov.:
sklbat*=tép, foszt
K.P.-né: Osklbali zme husi, poton pokládli do eniho vrecka,
poton sa povolali dvaccať-pätnáct d'oukou,mi pá
rali zme /»fosztottunk/ do edoháctej, do desjati,
ket* poton bola večera /«vacsora/, po večeri ta
zme prišli legíni a na tambore, na harmoniki hra
li a zme sa tancovali...
K.P.: •••Poton zme sa zbili, z kijáki len tag frikalo, rozbili edon druhoj aj kožuch /»ködmön/, tag zme sa
rozišli poton.•• /egész zsák:=celvo vrece/
zsák/félbe vágott zsák/ »vrecko zák
tambori»citera
kiják=bot, furkósbot;a botokkal csak ugy csapkod
tunk
szlov«:
kyjac, kyjak
Beszéljen a "bjelaČkew-rcl?
K.P.: .».Tag sli zme kukuríc zlámať, poton zae povozili ne.
koči do stajita večer zme sa poschoďili sállasania /»tanyasiak, tanyabeliek/ a bjelili mi a M /=
fosztottunk/ kodi dvacjati, kodi triejati do dvcnáctej, do edonáctej. a poton zme sa navečerali
V

zme sli spat*.•• /»vagyis: szintén mentek a." ndni
23.

23.

K.P.-né: ...Hát a lányok ugy azt...to zme robili...aj veče
ra bola kukuríc maková, a ta zme racej /»inkább/
sli, g ď e bola makon kukuríc...
Sú. I.: .,.Bálamali zme kukuríc zo šust'aton, po ton zme po
vozili do stajou, a tag zme sa zišli dvacjati abo
tricjati adz zme bjeliKdo edonáctej,do dvanáctej,
a poton bola večera.••
...a poton zme sa rozišli, ha /«keď/ sobotu bola
/bjelačka/, illetve do dvanáctej bejelili,a poton
do rana zme tancovali...
Ket* sa navečerali,ta gazda sľub'.iu /«v/ edon li
ter páľenku,ac /=»ha/ kukuric vinosáiie na padlás,
abo do kvosa...
sľubiu /=v/ =ígért
zme^/z/me.
Beszél,len a w gvaďba"-ról?
/svaďba* milyen a hangulat?/
K.P.: Tancujú, spievajú, pijú, jed»ja...
K.P.-né: ...Különösen ja veľmi rada tancuj en, spievan...
/Hogyan választották ki a lányt? -Kinek az akara
ta szerint?/
K.P.: K e ť sa sheen zenit', ta vraveu /«v/ rodicon.že sa mi
ta ďouka páči, po j ď eme pítat*. Apouka abo mamika, pojď eme na večer pitat* /»megkér/ tu d'ouku,
co sa mi páči. Ac /»ha/ dajú za mna.ta budú rukovini dreg /«v/»hamarább/a poton b u ď e svad'ba, ac
nedajtí, ta príď eme na sállás, a nebolo nie, siker
nebolo, nemali sme stastja.
/A szülők vagy a nagyszülők választották ki a
lányt?/
K.P.-né: Prehladeľi zme si a tag zme sa spí tali /»megkérdez/
mamika, ze ci to bude mne, k e ď mamiké vra-

24.

véli, že to nebuď e, fijam, tag zostalo fsecko...
/A "zinka" meg a "kebľóka" szerepe?/
K.P.: Hát to bolo fsecko ďouke, a vad'on!
K.P.-né: Dneska už ne tag... dneska a fő a serelem a poton

sakma a p e n a z e . . .
v J
K.P.: Teraz z a r á b i a . . . t o j e fontos! lie tak ako p r e t i n ! /«mint
valamikor/
/zarábia-kereeet/
/M: 183. - Érvényesül-e még? ^
"Tirpák keď sa zeni, hlavná je kebľovka, Otec
synovi takú radu dá:Hoc konskú hlavu má, ľ en nak
je bohatá!"-"Amikor a tirpák nősül,legfőbb a köb
lösföld. Az apa a fiának ilyen tanácsot ad:Hogyha
lőfeje is van /a lánynak/, csak gazdag legyen!"/
K.P.: "Már nem érvényesül! - Takodi tag bolo!
Roďicia tak povedali sinovi abo ďouki, k e ť sa
xceli vidať abo zenit' sa xceu sin, že to je ni
V

/

"é

/

baj, ze konskú hlavu má, 1»en vad'on máme na...."
Tirpák-tót szavak a lánykéréssel és a lakodalommal kapcso
latban:
Márkus I.Í.: pítacka-kérés
nahováraiíia-rábeszélés
rukovini»kézfogó
egzámen» hitbeli tájékozottság céljából a papnál
való megjelenése a fiatal pároknak /M:186./
ohlášky-kihirdetés
katekizáciő«a fiatal pár ismerete a kiskátéról
urodzení=nemesrendu
druzba»vőfély
druzica-koszoruslány

prvi druzba=első vőfély
25.

prvá druzica»elso koszorúslány
mrván*simakalács /lakadalmasoknak reggelihez/
/M.:19o./
sobás=esküvő, esküvőre menetel
Idu na sobás=mennek az esküvőre
starejsi-násznagy
zmaľovať sa=vétetkô"znin, fényképet csináltatni
ho st'ina=vendé gség
svatká»nyoszolyőasszóny
fiókos-stokakaros pad/a menyasszonyi kelengye ré
sze/
vipitat»««megkérni
Tasii zrne vipítať tu ďouku od roďicou...
nashovárania; navraveť«rábeszél
rukovlni»ké zfogó
ohláske; vihlási knaz-kihirdeti a pap
"Rem ismerem!-Ko f skole sa učili, Keť xod'iu do
skoli."
urodzení=méltóságos/ur/;urodzeni pán družba;star
ší druzba=elso vőfély
druziceskoszoruslányok /"Inkább Ígyt"/
stársi družba
staršá druzica/nSestra abo najlepeá pajtáska...."
mrvána-simakalács; mrvána na sobáš
azlov.t
sobás-menyegző, esküvő
pľetenvo koláča
sobáš; na sobáš iďeme/idu/
starejsi;pán starejsí
zmaľovať sa" vét etkőzni" ;Keť sa prisahajú,iď eme gu maljarovi sa zmaľovať;/prisahať//azlo v.
•esküszik/
/szl•: maliar«festő{fényképész/
host * ina«vendégség

n

eg2ámenn-nEem ismerem! Mi nem vótunk!"
svátkesnyoszolyóasszonyok
/
lavic;stok=karos pad;Stok, lavic kúpili.••
Melyik a lakodalom nappá? /csütörtgk/
Márkus M.:

Tiltás 1798-ból /M:19o/:
"Swadba posawat a predtjm geste wyceg w den Uedeinj wykonawati obyceg predkowe nassj melé..0£
dowoluge se na zadný spusob swadba drŽetj."
^Őseink szokása eddig az volt, hogy a lakodalmat
vasárnap tartották..most azonban semmiesetre sem
engedhetjük meg a lakodalom tartását."/
K.P.-né: Štvrtok aj sobotu.•«bolo.••
/Most?/
Sobotu...inkább ünnepnap.••
/Vasárnap...?/
Malo jest prázdni ď e n , esetleg na karácon, prví
ď e n , ale ned'elu ninto malo j est«../Hétfon este
...valamikor...?/
Ni, len cütSrtökőn...
/M.: 19o./:MSwadebne wessel j w pondelek wecer zacinati se
múze..."
/"A lakadalmi ünnepség hétfőn este kezdődhetik.1/
Milyen nyelven társalognak ma a lakodalomban /tőtul.,magya
rul/? /M:191./
K.P.: Terás po maďarski, a pretm po slovenskí...csak tó
tul... Mán amikor még én vótam fatyu,tótul ment..
most mán ez a generáció...
A lakadalmi rigmusok nyelve?
K.P.: Po slovenskí vraveli ritmus...pretin toto, kodi po
slovenskí est'e vraví. Terás len po maďarskí.. .
* 27.

Sütnek-e még, ismerik-e még a radogník-ot /ö'romkalácB/?
K.P.: üepecien...nem ismerjük...
K.P.-né: Travosnik? »turóskalács/
v

•

•

/

*s

Ismerik-e az "Ej kodi ze ten jacmen zíd*en£ll. "Kedy ze
to zitko zíd'e" c. lakodalmi dalt?
K.P.: Nem ism.
Ismerik-e ezeket a találós kérdéseket:
"Kodi Pán Kristus na ednej nohi stau?" /Mikor állt Jézus
Krisztus egy lábonľyb'e Buh est'nebou?/Hol nem volt még az
Úristen?/
K.P.: Kern ism.
Hol tartották valaha a lakodalmákat/a városban, a tanyán/?
K.P.-né: Vo városé, aj na sállásou, aj f škole...
K.P.:Bohatí vo városi,Co boli bohatí,ti vo városi areáli,
abo v othone,abo co bolo xudobnici,ta ten na sáV
lási.../v othone» a Gazdakörben/

/liiért volt iskolában?/
K.P.:...ze vel'kvo mesto bolo š k o l e . . . v e ľ a volali na svaďbu...
Van-e még "morzsavendégség"? /Hogy mondják tirpákul?/
K.P.-né:Ifincs, nem ismerjük...Csak hát valamit hallottam,
ze bolo..«a póton est'e nebou volaná na prví d^ao,
ta bou na druhí d*en povolani..,
P o r d i t á a /A zárójelben lévő mondat szlovákul van./
Elmegy szombaton a táncestélyre?
/Pôjdete v sobotu na tanečný večierok?/
P.M.: Pojd»en do balu na sombotu...
B.M.: Pójd*en na sobotu na tanec...
28.

Szívesen elmennék, de nem tudom, kapok-e meghívót»
/Rád /rada/ by som isiel /isla/, ale neviem, ci
dostanem pozvánku«/
P.M.: Nevien, či dostanen meghívó«••
B.I.I.: Sol bi son s radosť i, ale nevien, ci dostanen meghí- •
vo«««
Mi a legkedvesebb tánca?
/Co tancujete najradšej?/
P.M.: Cárdás, hlatkí taniec...
B.M«: Co ti je najmil'Si tanec?
Legjobban a keringőt szeretem.
/Najradšej mám valčík./
P.M.: Nem lehet tirpákra ford«, az csak a magyarban van.
B.M.: Najlepsi cardás...
Mit szól a zenéhez?
v
/Co poviete na hudbu?/
P.M.: Dobri huci boli. Co povieš
na hucu?
A
v
v
v
B.M.: Co povieš gu muziki?
szlov.: hudba»zene

hučaf^ug.btlg
V Á R O S - M E S T O /Válaszok szlovákul föltett kérdések
re./
Tájékozódás a városban -Orientácia V MBSTE
Kde je zastávka autobusu?
P.M.: "orientácia v meste"? - szlovákul van! - Na p ľ a c i .
/város=tirp.:a "mesto" szót valamikor használták,
ismerik a "város" jelentését, de ma csak a "vá
ros" megy:
Id'en do városa-Id'en do mesto; Mesckí dom/
29«

B.I.I.: Ha Buzaúlici stáva bus.
Ako ďaleko je na stanicu?
P.M.: "stanica"?
Na pár k ľ o k o ľ e n . . . / ? /
B.M.: Na edon kilométer.••
Prepáčte, proaim, mohli by ste ukázat* cestu k múzeu?
F. M.: Mózen...
B.Lí.: Mózen u k á z a ť .
Kam vedie táto ulica?
F.LI.: Ľ en na druhej u l i c i gu m u z e j i . . .
B.LI.: Ta u l i c a vedie do városa.••
Koľko o b y v a t e ľ o v má toto mesto?
P.M.: Nase

tu? Hát p ä ť s t o s e s d ' d ' e s i a t xizou, hát duxou
j esto eno t r i s t o . • •
Mesto N'ired'xáze sed'end'esiat-osend*esiat
tis i c dušou, abo lakosok.••
A

B.J.!.: ...dvaccatix obivaťelou ma to mesto.••
F O R D Í T Á S

/A zárójelben lévő mondat szlovákul van./

Mondja meg, kérem, hogy jutok el a város központjába?
/Prosím vás, povedzte mi,ako sa dostanem do cent
ra mesta?/
v

*
v
V
P.M.:Peso son sou...Ja sa pusť 11 teraz do városa a nevien,
skade*.«Tan son sa zisou svagerkon, edon clovekon
a tag son sa pitau, ze ak sa mózen do városa.«.po
keré ceste...
30.

szlov.: skade» /a/honnan
B.M.: Ako son duosou /duosla/ do városa.••
A

A

A

Holnap körutat teszünk a városban.
/Zajtra urobíme okružnú cestupo meste./
P.M.: Zajtra /pôjd*eme do városa/ do okola pôjd'eme do városa*.•
—
,
/
v
B.M.: Nazajtra cestu etréme do városa*••
Mutassa meg nekem, kérem, a város nevezetességeit!
/Ukážte mi, prosím, nejaké zaujímavosti mesta!/
P.M.: K e ď

zxd'eme do városa, ta tu je mesckí dom.Ja ukiazen, ze d'e je mesckí dom, d'e je városháza...Uo
tag, kedi son pitau...spitau sa na koho, ze na
keri...alebo d'e je Kosutou-sobor.•.
v

vy

A

B.M.: Ukiazať város, najkrajší mesta.••
A

Jobboldalt a főposta épülete áll.
/Po vašej pravej strane je budova hlavnej posty./
P.M.: Na praví bok stojí posta*••
B.M.: Napravo poeta stojí*••
Na pravou boku...
Baloldalt a városi tanács*
/Na ľ a v e j strane máme mestsky národný výbor/.
P.M.: Na ľ a v í bog je városi tanác, to je mesckí dom***
B.M*: Naľavo je városi tanác...
P O R D I T Á S /A zárójelben lévő mondat szlovákul van*/
Kérek egy sürgönyblankettát.
/Prosím si telegrafnú blanketu./

31.

P.M.: Na sürgőn edon b l o k u t a l v á n . . .
B.M.: Xoj stírgonozovať ! / » e r e d j /
•

Töltse k i a •»feladó" r o v a t o t i s .
/Vyplňte a j o d o s i e l a t e ľ a ! /
y

m

P.LI.: Nag vi ho mi tlačia...
B.M.: ?
y

szlov.: tlaciť=nyom, kinyom/tat/
Milyen dísztávirataik vannak?
/Aké máte ozdobné blankety?/
P.M.: Akié távirati jesto?
Komu akí treba! Jesto aj gu zomre...
B.Ľ.: Aké hrdie távirati má? /=dísz/
Adhatok fel táviratot idegen nyelven?
/Mozem podať telegram v cudzej reči?/
P.M.: Dadisťe na do druho okraja távirat?
B.M.: Mózes d a ť cuza jazikon távirat?
V

R E Š T A U R Á C I I
1

Hol van itt egy jó vendéglő?
/Kde je tu dobrá reštaurácia?/
P.M.: "reštaurácia", - tirpákul is "vendéglő"; Tato mulatujeme sa.
Mi zrne vo vendéglővé...
D*e je tu edon dobrí'vendéglő?
B.M.: D'e je tu dobrí vendéglő?
Kaphatok hideg ételeket?
/Podávate studené jedlá?/
P.M.: Dostanen ja studenvo jest» daco?
B.M.: ?

32.

Hozzon, kérem, husievest!
/Doneste nám, prosím, mäsovú polievku!/
v
v
> ť"
P.M.: Kag mni bi donesou poliukúl
B.M. í Donesťe mi poľiuku!
s*

Kérem az étlapot!
/Prosím, doneste mi jed&Iny lístok!/
P.M.: pitan si étlap!
A "Jedálny lístok"-ot megértem, ha én oda/Szlová
kiába/elmegyek.üindent értek! -A tirpák nem mond
ja: "Hybaj obedovať!", hanem:"Eibaj jesť!","Hiv
,
baj, na bože, obed jesť!"
Ha hívjuk egymást, a wprosím"-ot nem használjuk.
"elyette:
"•Nag nan da ju"
"Kag idu obevodať" /ha meg akarja magázni/;
"Kak sa paci, sadnúť";
"Kak si beru a jed*^a";
"Kag idu"; /magázáskor/;
"Kak si sadnu!"
Hozzon kérem sertéssültet káposztával és gombóccal!
/Prineste mi, prosím, bracové pečené!/
*

V

V

P,:,:.:Lag mni bi donesou pecenvo mäso aj gombócu.aj kapustu!
3.1í. Í Donesťe mi svinsko mäso, kapustu aj gombóc...!
Precska Mihály /73.é./,Kyíregyháza,Varga b. ,1970.április 28,
/Mondatonként fordít le egy mesét tirpákra.A szlo
vák eredetit 1.Slovenská čítanka a gramatika III .
121.0./
Volt egyszer egy vénember, akinek három fia volt.
Mindhárom szabónak tanult, és egy városban,egy ut
cában telepedtek meg.

Az első a bejárat fölé ezt irta: "A legjobb sza
bó a városban."
A másik: "A legjobb szabó a vidéken."
A harmadik ezt írta föl;"A legjobb szabó ebben az
utcában."
Ki volt közülük a legelmésebb?
Tirpák;
V

/

V

Bou edon človek, kerí mau trox sinou. ?secci traja sa viucili za krajčíra, eáon városi bívali a
edna ulici sa zlozili bívat».
Prví si nad fxod napísal :"l.ajlepsi krajčír vo városi."
A druhí; "l.ajlepsí krajčír na vidéku."
A treťí to si napisou: "Kajlepsí krajčír na tej
to ulici."
Kerí bou...najlepší..»mezi tix?
SzloWk:
lol raz jeden starček,ktorý mal troch synov.Vsetci traja sa vyučili za krajcirov a usadili sa v
jednom meste a v jednej ulici.
Prv/ si nad vchod napísal:"Najlepší krajčír v mes
te.»
Druhy: "Kajlepší krajčír v krajine."
Tretí sa napísal: "Hajlepsí krajčír v tejto uli
ci."
/
v/
Ktorý bol z nich najvtipnejší?
Benkei Mihály /72.é./,Jíyíregyháza,Zombori b.f 197o.május 3.
/Mondatonként fordít le egy mesét tirpákra.A szlo-

34.

vák eredetit 1.: Slovenská
40.o./

čítanka

a gramatika,

Az öreg és az almafa
Az öreg fát ültetett, almafát.
Azt mondták neki a szomszédok: "Minek neked ez az
almafa? Te nem fogsz erről almát enni, hiszen már
öreg vagy« Meghalsz, mire azon alma terem.n
Az öreg ingatta a fejét és így szélt: "Én már nem
fogok almát enni az almafáról,de mások nekem fog
ják ezt megköszönni."
Tirpák:
Starí a Jablona
Starí drevo sad'il, jablokvo.
•

s

Vraveli mu sused*£a;"Haco tijeto jablokvo? Ti toho nebud'es zjesť jabloko, bo si uz starí. Zomres, nakodi to r o ď i ť buďe."
Starí si hlavou kivan a tak povrau: "Ja nebuď en
jesť jabloko s to j jabloň,ale druhí a mne zad'akuju za to..."
Szlovák:
v
Starec a jabloň
Starec sadil stromky, jablone.
Povedali mu

sused"ia: Načo su ti tie jablone? Ty

35.

V

,

V

t

nebudeš z nich jablká jest*, veď si uz starý.Umrieš, pokial na nich jablká narastú."
/
v
Starec pokýval hlavou a povedal: "Ja uz nebudem z
jabĺk jesť, ale druhí budú a mne sa poďakujú."
»
Dr.V.M.: "Kozák Pista rajztanár /+1931./ egy rajzhoz mellé
kelte ezt a szöveget, amikor eladták a voksot a
kormánypártnak:
- "D'e bud»e tebsíg?
v
/
- D'e veci pergelt aj sivár daju!"
D.I. így "fordítja" le tirpákra:
" - D'e buď eme viacek?
- D'e buď eme viacek jest, daju fajčiť!"
Dr.V.M.:Lakodalomban illuminált állapotban szokták mondani:
"Ze naz seretet aj barácág virágozuje mezi mami!"
D. I.: "fordításában":
"Radosť aj dobri zivot nax žije medzi mami!"
/Márföldi András /63.é./ Ny/regyháza, Árok u.30 #t 1970.szep
tember 30.
"Rietko posxoďilo to žito."
/•Ritkán kélt ki az a gabona./
"Sati takí'ucundraní /upiskaní/, britkí".
/•A ruhák olyan csúnyák./
"To je fse veselí."
/«Ez mindig vidám./

36.

»To sa v e ľ kí je tie nohavice na mna."
/=Ez a nadrág nagy/bő/rám./
ť

v

"To pierko ci dobru vonu ma."
/ssEnnek a virágnak de jó szaga van./
'To je est* e fse xorsi."
/«Az még mindig rosszabb./
"Slaná je ta polióka."
/=Sós az a leves./

"Dvere sa zamknutíje" /zamknuti=zártA
"Vráta sa zatvorenije" /zatvorénx=nyitott/
/Márkus: 174. "Csiga-csalogató" /Rónaszéki/ Ruzsinszki/András, 72.i., Kálmánháza.
"Ciga-biga vit&Lc roski,
Adž nevitŕcíŠ von;
Podpáľin t»i dom!"
R.A,

szerint a "csiga-csalogató" nem tirpákul van, hanem
más szláv nyelven /"szlovénül, ausztriai szlové
nül vagy horvátul« "/,
Szlovénekkel az I.világháború idején találkoztak.
H.Af: "Megértjük, de kimondani nem tudjuk."
/Márkus; 181./:
Smutná je tá hora, co je bez javora,
Smutnejsá tá ďiouka, co nemá frajera.
H.A.,R,A#, Kálmánháza; Kovács Pálné, Salamon bokor; ľrecska
Pál és Mihály, Varga bokor?/
A dalt nem ismerik, de"átfordxtják".
Közelinek érzik a tirpákhoz, de inkább szlováknak
vélik.
Nem ismerik a "javora" szót, a "co" helyett a "kerá"-t használják.

37.

H.A. története a cserkészi kocsmárosról és a "felföldi" ara
tókról ;
"A cserkészi kocsmáros,Márföldi,a "piros" /az arca
volt az/, "Červeni Márfel'dski", vagyis a Lliso
LIárfel'dski adott a felföldieknek pájinkát. Akkor
/azok/ azt mondták: "Oj, sak gazda, to slábí ná
poj!" - Erre Márföldi: "Xlapia, ván donesien dob
ru pál'enkuf" - Kimosta a boros, sörös üvegeket és
tett a mosogatóvizbe erős paprikát. Elvitte a tótoknak, azt mondták a tótok: "Oj, sak gazda, to je
zlatí nápoj!"
ván=nektek
sak=/szlov./hisz/en/
chlapia=/tirp./ chlapci
KálmánnáĽa, 197o. december 23.
Iíónaszéki/Ruzsinszki/András /72.é./ közli:
"Lehettem vagy tíz éves, ezelőtt hatvan évvel, amikor hallottam, hogy mit kell dalolni munka köz
ben.
1./ Ha lassan dolgozik valaki: "Isten|áldd meg a
magyart!"
2./ Ha rendes a tempó: "Uarod'iu sa Kristus pán"
/=Megsz illetet t a Krisztus/.
3./ Sebesebben jár a kéz, gyorsabb a tempó, ha ezt
dalolják:
y
"Cas radosťi, veselosťi..."
A dal teljes szövegét nem dalolják, csak ennyit:
"Cas radosť i, veselosť i..."
Többet nem tudnak belőle.

38.

A teljes eredeti szöveg megtalálható Stefan Rysul'a:
život a pieseň podtatranského Važca /Slovenské Vy
davateľstvo Krágne.j Literatúry.Bratislava. I960«
181«,/c. könyvében:
Cas radosti, veselosti...
V

/

Cas radosti, veselosti na svätú Viliju,
Kde sa dve, tri ženy zxdu, priam pálenku pijú.
Aj my sa zídeme, aj my vypijeme,
po dva, po tri poháricky glgneme.
t

v

i

Cas radosti, veselosti v tomto našom smútku,
narodil sa Mišo, Jano v kolomazn«m súdku.
Iv

v

Po vršku behajme, lucivo zbierajme,
jeho hlavu kostrbatú opál'me.
glgat'»kortyolgat, kortyol
smutok*>szomoruság. bánat; gyász
kolomaznyskocsikenocsös. kulimaszos
sud, sudok=hordó/cska/
lucivo*
lucina* r é t » p é t 8 é g
kostrbaty=»egyenlőtlen, rögös, hepehupás
opálit»«megéget, perzsel.
barman András /76.é./:
Ha lassan fűrészeltek a fát, azt mondták:
"Kitették a holttestet az udvarra...n
Ha gyorsan fürészeltek:
"Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs..."
/Ezt vagy ehhez hasonlót tótul nem mondtak furészeléskor./
39.

Betegség - halál - virasztás - temetés:
Mondják-e még?
"Choruo Velő sa do zemi zlada."/Beteg teste vágyik a földbe./
/Amikor a haldokló beteg lekívánkozik a földre,/
IgenfKét mennyezeti gerenda közé a földre teszik
a beteget.
•.xoruo/xorvo t*elon»beteg test;
szlov.t chory-beteg^
Van-e virrasztás, a Tranoscius-ból énekelnek-e és
Igen! De nem a Tr.-bol énekelnek.
Temetéskor hogyan búcsúznak a
és szöveg/?
v

hogyan?

halottéi /rög sírba dobása

"Pána Boha ť a porucan, teres s ť e b o u sa
Sán!"

i

rozlu-

/«istennek ajánlak, most tőled elválokl/
Frecska Mihály: "Én nem szoktam dobni, mer aszongyák.az a
legnehezebb a halottnak, a födje...Az csak olyan
varázslás vagy mit tudom én,micsoda...Csak az öreg nénik szoktak rögöt dobni.•.Még az idősebbek
nél hallják: "Hoapod'ín bude s t'ebou!"
/"Zvikli hrudu hódit» do hroba." -Szoktak
dobni a sirba./
szlov«: hruda-rög
hódit»«dob
hrob/birt.-u/«sír
zvyknut»»hozzászokik

rögöt

Kovács Pálni Smid Erzsébet /62.é./fNyíregyháza, Salamon
1971.II.7.
/Szöveg és dallam magnetofonon/
40.

b.

Limbora, limbora, zelená limbora...
Limbora, limbora, zelená limbora,
Padajú orieske do nášho pitvora«
Nezra zaj, nezbijaj, zelenie padajú,
Ktedi si ber j d*ioca, keť ťicho davaju.
</

/•

Ket' ťicho nedajú, misi sa jin prosiť,
v
v
Misi si kalapcok pot pazuskou nosiť*
Ci si ti, mlaďenec, ze si ti v sirici,
Že B Í ti kalapcok pot pazuskou nosiš?
Penyőfa, fenyőfa, zöld fenyőfa,
Hullanak a diók a mi udvarunkba«
Ne verjed, ne üssed, zöldek hullanak már,
Akkor vidd a leányt, ha szó nélkül adják.
Ha csendben nem adják, muszáj rimánkodni,
Muszáj a kalapod hónod alá vágni.
Kié vagy te, legény, hogy szűrben vagy,
Hogy te a kalapod hónod alatt hordod?
Precska Pál /75.é./, 1971. február 16. Nyíregyháza, Varga
bokor:
A
Tirpák:

test

részei

Toto mi j e ruka, na t e j sami p r s t i , p o t o n mi je tu
l a x e ť . d l a n / t u sa mi p r s t i , a poton tu mi j e l a x e ť / » tu mi je p l e c e , tu mi j e xrbát. na xrbt'e
má g r b ť e n u . tu mi je naka...nakcigav-mi j e r t u . ľ a
tu mi je hlava, a hlave vrvnie tu...a pod vrvnie
je tu mozge...satöbbi...Tato...perse...aj u£i, aj
nos| aj oSi. ustá. zubi. jAzik. a poton est»e aj
pekné bajusi...
szlov.: fuzy=bajusz.
41.

Szlovák:

Tu mi je driek, tu sa mi combi, tu mi je koleno,
tu mi je lábsár..,
noha je von koso...tu mi je hrjusko...poton mi
id*eme za clienok, poton
priehlavok, a na priehlafku má na konci prsti aj
nexti.•.
To je päta, to je podošla...
ruka«kéz; prst*uj jjlaket'akönyök^lan-tenyér^lece-váll; chrbát=hát; chrbtica*gerinc; krk*nyak;
krcny stavec«=nyakcsigolya;hlava»fej ;mozog-agy/ve
lő/* temeno»fejtető /vrchnák«födél/»
ucho/usi/»fül; nos=orr; oko/oci/*szem; ústa=száj;
zubsfog; jazyanyelv; driek, kríz driek»derék; koleno=térd; stehno=comb; holen=lábszár; brusko=hasacska; clenok»boka; priehlavok«lábfej; prst=*ujj;
necht=köröm; päta=aarok; podo s va=t alp; fuzybajusz.

Koltka József /94.é./. 1971..Julius 17.
Nyíregyháza, ELek bokor /Felsősima-Nagylapos/
/Vegyes közlés:/
Ta...ja son us ď e v ä ť ď e s i a t stvrton roku...A mán
vo városi stavenia, pribitok svoj, &> ja son horocne durobiu z edon rukou..a terás misxme sa po
d a ť král'u, abo ministeron, abo orságu...sväzu..
orságu, bo terás orság robí emeletes stavenia, a
totoka treba vezne, az rozbontuje, daruje peknvo
stavenia...
Alost hol lakik?/
Teraz...na veľké Šime, co zakedi ELek Györgyová
bola...fsecká Sima.
A Dégenfeld gróf mau dvanácttisíc kebľou zem a
*

42.

J\

moj o t ' e c tan bou cés, na koni choďíu po rát»e 0
Ale ket» ein mu prekárťázovau dvanácttisfc kebľ o u zem grófou...,gróf povedau, ze dva raz zap«
l a t ' i u za židavi, p l a ť i u za mnou kebl*ou zem,ale
y»

.A

A

A

ná treton,keť prevat*iu sa,povedau sinovi:"Ghoj,
fijam, vraj za bxres a sluš, a židavi vraj, nedám
birtok, ale misia do árendi hasnovat*««»"
/^elesége van?/
Van...van..»I Druhu ženu mán, bo prvá mi na pol
druhá roka zomrela...strinácton roku zomrela,ket9
••• '
szlov.: ky»aký»amilyen
/Van sárgabarackfája?/
U...ninto..u mna ninto...ľen šesť orechou a das
tri sľuke, taká na...ninemes sl*uke, takje..0izé
•••to bolo•••kle zato sad*lli sa, ket* sa narodi
li, na pál'enku hasnovali...varili zme..0tato sa
ninemes, ale trnke.
Ovocní stromi boli, ale toto vihinuli, bo tam to
to ďouka«; «pri staron sálasi.Ťato sa fsecko premenilo,a totoka bolo na novom meste..tento sálaš,
co zrne zásad'ili oreche, ze...
/"A barack olyan sárga, mint a fal"/
A barack nálunk ninčen.. •nemáme«••nemáme« «dva ro—
ke, ak son nič ne tu...uz dva roka...

Mlért/1
•••ta chorost* mi niengeduje.••ani pivo, a£i pál'enku, ani víno, ale stud'ená voda, adz je taká,
ako lád...ta sa vo mne na kruu obráti«••

43.

/Az orvos nem engedi?/
Ako?.. .Iá., o chod 'iu son, ale veľa son poplat'iu.
y

A

A

Nepi tau doktor, ja son mu dával}, bo son mau vizele tu baj,.,a trebalo mau capovať.A veľa choďiu
stato körzeti orvoS...aj v noci, aj vo dne« Ta...
keď ma odviezli, alebo adz son vladau odisV, čo
len sto korunou už, abo sto zlati, tu má vraj netreba,sami stojí to,co son za dva roke.Est'e mar:
čapoval a naostatok, keď tu si zunovau, spraut'e
doma sami»••/•keď zunovau...to si epraute doma
sami,/*
/A villamosról/
..„Choďiu uz villamos dosť•••Mi dobre spravili,
z e žali, ked* ten veľki has en dohanou tomu vállalatu, bo národ...choďiu na Slan/tou a za zlatA

A

kou odviezou sa, za zlatkou sa doviezou a ze pre
čo žali?
/De tudja, hogy Nyáregyházán már nincs villamos?/
•••tato nevie ani nikto,ze prečo žali ten villa
mos, megeemmišitovali do...
szlov. thocikde-bárhol
/•••mert jobb az autőbousz!/
••»ni.••villamos!••.bo národ priviknuti...chodzď e zacengou a zas tau, sadou ac chceu douzist'.zaV

*

A*

A

A

A

cengou..ale bus - to ni...
/Ott is meg lehet nyomni a gombot, az is cseng!/
Ale sato ni tag poruki národu, ako bolo...
/Szívesebben beszél tótul vagy magyarul?/
Nekem ugyan mindegy!•••Hát nyelven!!!

44.

/Milyen nyelven beszél még?/
Orosz, szlovák, poljak,

gemercán, palóc, cech...

/A maguk ősei honnan jöttek ide?/
Nás tirpáckí jazik...ta so Zvolenské jesto«.zo...
/Háborúban volt? Repülőgép és harckocsi volt akkor?/
.•.tizennégyes háborúban.•.mán uz strináctého ro
ku boli repülSvi, abo poslovenski sa eroplán.•• A
vojnu keď zrne začali, ta odrazu prišili moskali
po Soľvu. ..Prvŕ rok Premisľu záli od mad'arou a
poton sa srozli...Ferenc Jóska aj Vilmos cásáron,
...z nemcou dovedna. A mali nemci edniho vezéra a
ten rezér povedau, az jemu dajú t»ie dva orság...
Huszár8zki János/70.é./. 1971. nov. 25., Nyíregyháza, Pető
fi u. 4.sz.i
/Honnan tud tótul?/
Ja son sa na sállásou narodiu. Tan /f/sade poslo
venski sa zhovárali. Esťe aj ucit'el*, aj rekto. ri poslovenski vraveli.Dropa bou, co prví rektor.
Ta aj teň ešte poslovenski sa zhovárau. Poton za
nich prisou Taist «poton sa mad* aro si t o vau meno na
Deményfalvi.
Nedávno zomreu.
Ten fee na nma ukezovau, ket» pochovalo luteráns
ki viere:«lTe tan esťl^o moj ucenik/diák/.*'*Ja son
von mna uciu.
/szlov. t vse«mindig/
Tak sa poton von mne ved'en nie poslovenski,ket *
prisou na Benkove do skoli, ale od Bartosa, čo
bou - tak ho valali - tan tanabíró. Ta gu tomu
tásou, ze co to, ag co tag volá, co to znamená. A
45.

tag poton.»yten póton Xfé keď mi zrne načali choď i ť do skoli, ta .chĺtali nás na mad'arskuo..Ba
len ten slovenskí jazik tan nevihinou, bo ten us
tan ostalo na sina, sou a zo starien mat'érou na
d'ouke, a uz d'ouke pofcuseli aj mladí ľud'au a
po ton vinahávali, a ľ e zo starima sa inak nevede
li shovárat•, íen tak, a ľ e o t oni to zuchitili,a
tan son sa nauciu...
A posxodill sa večer gu otcovit stari ľud'ia tan
večerkázovali,kusťok vinou ľ e bo kus páľinka...
a pri ton poton aj nÄoti pozberali...
A ja son/f/takí cas...us son poton aj vecí bou...
nigdej son nesou medzi-sálláse, ze bi son tan bou
A

/

A

ujukau...aľe
son sedeu
pri stari ch a uciu /l/
A
Ä
y
y
son sa,sat. páciu/1/ takie slová a takie nuoti.co
*

aj

~

Av

A

A

u nás. u mad'arou tu nebolo...

/Tehát magyar iskolába járt?/
Já son uz do maďarskí skoli*••
/...és a szülei?/
Oni...bár...starí oťec skaďe priali...to oni
kántortanító boli.« «Ka ľ en. . .cak.. .aľe meno mi
je -ski.••tato közvetlenül za hotáron bolo...
/A szülei nem itt éltek?/
I t t . . . t u b i v a l i . a l ' e n i sa tu n a r o ď i l i , a ľ e malecki d e ť l b o l i , k e ť p r i š l i , bo tan bolo tvrdo
ž i t*...
/Mikor jöttek ide?/
Tisicosenstopädd* esiaton roku.•«rod* icia...
A

A

/Melyik vidékről jöttek ide?/
Ta...mamika...Prešou...Eperjes...a
Kortvéľes....
Ä
y
» J
Hrusou sa v o l á . . . t a n sa naroďxli...Homona...

46.

/...és az édesanyja szlovák volt?/
...slovák...mamika, ta...a apóuka - az közvetlen
za hotáron...uz...lend*el, l'ebo polján...tag za
hotáron...
/Tehát lengyel volt az édesapja?/
Igen...hej...stad'e poházali.•.eármazovau...
/Rokonok élnek még ott?/
v
v
V
A ne., .nevien. ..nechoď iu son tan. Us son sa chutau, abi ml tag engedővali, abi son tasou tan....
/...és miért jöttek ide a szülei?/
...ta...tan tvrci bolo ž i ť . Tan sa nerodiu tak
kukuríc, kromplé, jarica, co...A tuto ľ u ď i trev
v
v
bálo, prišli sen, bo tu bolo mesto,ze mali, co...
/robiť/.
/Pöldet is kaptak akkor?/
A...keď oni prišli, mi zrne katolícke viere...,a
tu z luteránuskou telepxtovali. K e ď uz katolici
sa sen choďili, ta uz tu zem nemau dostať, zato
V

V

*

v

/

sa to katolici fsecko cozveca chudobní...
/Mások is jöttek ide abban az időben!/
V

v

V

•

V

Prišli...šli..., len ni tag coportosan, ale edon
/
v
stad'e, a druhx stad'e...ani listi zo stromou...
/...és hol települtek le?/
Hát tu. ../v/níreaháskon hotáré...cozveca...
/...tehát a tirpákok közé?/
v

V

'

Hej...na István bokor...nevien, ag teda
volajú
poslovenski...na Poliacke, poton na Putnockie, co
Kovac bokoru volajú...na Putnockie...
Huszárszki János /70.é./,1971.nov. 25. Nyíregyháza, Petőfi
U.4.SZ,

Iďen. i ď e n . . ,
Tďen, i ď e n , l'ebo
rnisfn

Megyek, megyek, mert muszáj,
47.

Xudobná mat'erin son sin.
Xudobná má máťi mala,
Horko, ťaško ma chovala,

Szegény anya fia vagyok.
Szegény anya szült engemet,
Kínnal, nehezen nevelt engem.

Jaj, bože moj,co mán robit»,
Ci sa zenit» ci tak choďit.
Ozenin sa, - bjeda moja,
Vandrovaťi -noske bolia,
szlov.:chovat *»nevel,ápol

Jaj, istenem, mit csináljak,
Nősüljek-e vagy így Járjak.
/Ha/megnősülök- az én bajom.
/Ha/vándorolok- fáj a lábom.

Mau son...
Mau son, majj son,
premarhaji son.
Mau son, mau son,
premarhau son.
Medzi vrbickámi
v
S cudzima ženami
premarhau son.

Volt nékem, volt nékem,
eltékozoltam.
Volt nékem, volt nékem,
eltékozoltam.
Puzfabokrok között
Idegen asszonyokkal
eltékozoltam.

v
Nepij, Janku...

Bol Jano...

UepiJ, Janku, nepiJ,
Stodolka t»i let»í.
KoJ let»í naj let»í,
Nemám veľa ď e ti»
/azlov.:stodola»csur,paJta/
Ne igyál. Jani, ne igyál,
összedűl a házad.
Hadd dtfljön.hadd d&Jön,
Nincs sok gyerekem.

48.

/Bol Jano,bol Jano,aj i bud*e/
aj i bud'e.
KoJ ae Jano pominie,
Jeho nuota zahxnie,
Duša moja...
/szlov.rpominüV sa»elmulik/
Volt Jani, volt Jani, lesz is.
Hogyha Jani elhuny-, az ő nó
tája is eltűnik,
Lelkem« •.

Haszárszki János /70.é./,1971. nor« 25» Kyíregyháza, Petőfi
M.4.as. .
ISLA

M D S K A ...

Ment a légy..»

Isla maska po jabloni,
Odrazila kvet,
Us je t*ebe, milá moja,
Zármuceni svet•

Almafára ment a légy,
Leütött egy rügyet,
Már neked, kedvesem.
Szómon! az életed.

Ostála sl samodruhá,
Hevies, ot koho.
Terás mózeš povedať!
Bárs! na koho.

Állapotos lettél,
Hem tudod, kitől,
Most ráfoghatod
Bárkire.

Ha mna si povedala.
Ja Ba nepriznán,
Racej sto váz- odprisahán,
Ze ť a nepoznán.

Énrám fognád,
Hem vallom be,
Inkább százszor megesküszöm,
Hogy nem/is/ismerlek.

Race j -či dán, milá moja,
Krava s ťel*at*on,
Ze bi si ea viehovála
Z malin ď i a ť s ť o n .

Inkább adok neked, kedvesem,
Borját s tehenet,
Hogy eltarthasd magad
Es gyermeked«

Esťe ť i dán, milá moja,
Aj sa koc sena.
Ze bi sj «a viehovála
Kravu aj ť a l •a/-

Még adok neked, kedvesem,
Szénát is szekéren,
Hogy eltartsd
A borját e tehenet.

Est »e t »i dán, milá moja,
Aj sa kot slami,

Még adok neked,kedvesem,
Szalmát is szekéren,

49.

Ze bi al sa nevaľala
Po holej zemi.

Hogy ne a csupasz földön
Henteregj.

Huszárszkl János /7o.é./f 1971. dec. 3o. Hyxregyháza, Petőfi
u. 4.sz.
Ani tag nesvitá...

A virradat sem olyan...

v
v
Ani tag nesvitá,
Ako svitávaló,
S e j - h a j , pot*esenia moje
Uz má zanahalo.

A virradat sem olyan,
Mint valaha volt,
Sej-haj, a vigaszom
Is már elhagyott«

Poťesenia, láska...
Kevid'in t*a dneska.
S e j - h a j , z a j t r a pohotové
V i d ' í n t»a ľ é b o ne
/ V i d * e ť t »a nebud»en/.

Vlgságom, szerelmem.••
Sem látlak ma téged.
Sej-haj, holnap ismét
Látlak, de tán azt sem
/Látni téged nem foglak/.

Neorjen, ňesejen.»,
Neorjen, nesejen,
/;Samvo sami rod'^t/
rod'i*.
Hán takú frajerku
Samá sa mnou chod*í.
A.

Nechoďiu son sa nuo /nho/,
A

^ A

v

*

/x Samá prislá sa mnou:/

sa satou,
Ako jalovicka
Za zelenou trávou.••

50.

Kovács Pálné /62.é./,1971. február 7. -Nyíregyháza, Sala
mon bokor.
Ilesejetn neorjem...
Lese jeni, neorjew,
Samvo sámi rod'i,
Mán takí/ prajerku,
Sama chod'i za mnou.
*

•

•

•

'

>

•

Nechodia son za nou,
Samá / v a ^ a tc-y:/ona/prisla za mnou,
Ako jálovicka
Za zelenou trávou.

jálovicka=üsző/borju/
szlov.: jalovica=medő tehén,
üsző.

Márföldi József /45.é./, 1971. február 16. - Nyíregyháza,
Varga bokor.
V

V

v

Kese .jen, neorjen,
/
Samo sami r o ď i ,
t ' ''
' .
Man takú frajerku,
Sama za mnou chod*i.

y

Nechodil son za nho,
v
y
Sama prišla za mnou,
A
v
Ako jálovicka
Za zelenou trávu.

Kosa András 777.é./, 1972. január 13.,líyxregyháza, Uj.u.7.
/A maguk ősei honnan jöttek ide és mikor?/
Szarvasról...zo Sarvasu...
/Maguk miért "tirpákok"?/
Zato volajú tirpákom,bo"trpák" je...ta zato prez
val! , bo v e ľ a trepeu, ket* sa aj kostou tu. Nyír
egyházé. ..Vidali kostou...,takí .feladat dali na
nho, ze hátho nevládali nijak postávit*, abo fton
sa bizovali, ze nebudú vládat» postaviť. Ale za51.

to teľ o trpeli, na kocou choďili do Kereszturu,
na kamen...na šecko...A.•.spraveli kostou,ako vimerali...
/Mit jelent a"tiroák"azó,é3 az ősök is "tirpákok" voltak ?/
Trpák...tiírő...Hát ők is mán tótul beszéltek...,
vagyis ók ugy is jöttek...
/Maguk nőst hogyan beszélnek, milyen nyelven?/
llostan magyar nyelven...Ha nem magyarul,akkor tó
tul...Poslovenski,ket' sa chceme shovárať .. .plá
ne ftedi najviacon,sa vichovau son aj ď e ť i , k a ž duo vie vravet*.. .nevie ale eS't'e, kin d'et'i bo11 pri cine. Tie šoha, nigdaj to sa neviďeli, ze
bi son sa vad'iu zo ženou. Keď znie dvaja boli,to
v

0

/

v

viďeli,ze sa hnevan.Od materi-sa spitali,ze pre
čo sa hnevajú apouka. "Chojte sa mu vraj pitat'!*
'Ale odo mňa aj edno nespxtalo. Ale, nigdaj nevi
ď e l i nás vad*it* ale hnevať ani nepo
.unevat* sa...to viďeli,ale v a ď i ť ...nigdaj nás ne
počuli ď et»i...
/A feleségével hogyan beszél Itthon?/
Terás...kedi maďarskí, kedi slovenskí. ..Kedi ag
nám -rid*e...
/A gyerekei tudnak, értenek mér: tótul?/
Érteni...Rozumeť fšecko rozumeu, len vravet' ne
veľme veďia, ale veďia, vraj...
/Lia^a a gyermekkorában hogyan beszélt?/
Ftedi est'e tag bolo, že inaksa pomaďarskí sa
neshovárall veľme roďicia, ale slovenskí. Ale
zato aj mi, 'keť ja son riasou, ta maďarskí vrav
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veil fee gu nám.
/A szülők milyen iskolába jártak?/
Iľechoďili oni do slovenskej ako 1 i,cak...maďars
kú školu«.•
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/...Arról, hányan és kik beszélnek tirpákul.../
Nyíregyháza, Varga-bokor, 1971. február 16.
M.J.:"... Velem nőttek f öl... Egy szót nem értenek. ..Klem va
lamivel fiatalabbak csak...Márföldi Pista fiai... Ezek
nem tudnak... egy szót nem tudnak. • .Hem is értenek t
P.P.^...Szóval egyik így, a másik ugy..."
M.J.:"...De nemcsak ők, hanem még többen ottan... Az idős
korosztály igen! Hanem mikor én első osztályba mentem,
még vagy két-három gyerek vót olyan, aki egy szót
nem
tudott magyarul beszélni».." ,',..
P.M.:"...Hát mink se tudtunk...!"
M.J.:"...Mire kijárta a hatodik osztályt - első tanuló vót ugy megtanult magyarul..•!"
20 éves korig bezárólag senki sem beszél tótul?
M.J.:"Harmincig senki!"
30 és 40 között van, aki beszél?
M.J.:"Hem! Hincs, de érteni ért..«"
40 és 60 között?
Ľ.J.:"...Hát ezek mán.•.némely része talán tud..."
60 és 80 között?
P.P.:"...Hát nagyon kevés..."
...Maguk, hasonló korúak, ha együtt vannak, akkor inkább tó
tul beszélnek?
P.P.:"...Hát mink magyarul nem beszélünk..."
Ha fiatalok vannak maguk közt?
P.P.:"••.Akkor magyarul«,•"
A harmadik kedvéért?
P.P.:"...Akkor mán magyarul..., de hogyha az nem ért, akkor
átfordítsuk a nyelvet másik nótára, mint a zsidók.••"
A mostani 50 évesek közül 20 év múlva hányan fognak beszélni
tirpákul?
M.J."Még ha ért valamit is...nem fog beszélni, mert nem lesz
kivel..."
t
A mostani 40 évesek 30 év mulya...?
P.P.:"...Semmit!...Akkor semmit...!

Magyarázat az adatközlőkhöz
B.M.-Benkei Mihály/78.é./, Nyíregyháza, Zombori b., nyugdí
jas téesz-tag. Családi és rokoni környezetében inkább tir
pákul beszél.
D.I.-Debrovszky István/86.é./,Nyíregyháza, Pacsirta u. Volt
gazdálkodó és tanyabíró.Szlávos kiejtéssel beszél magyarul.
F.M.»Froska Mihály/8o.é./, Nyíregyháza, Varga b., nyugdíjas
téesz-tag.Az idősebbekkel tirpákul beszél, ismeri és olvas
sa a Tranosciust. Újságolvasó, szereti a rádiót hallgatni.
P.P.>Frcska Pál/82.é./, Nyíregyháza, Varga b., nyugdíjas
téesz-tag,a hasonló korďakkal tirpákul beszél. A Tranoscius
szövegét nem tudja olvasni.
H.A.»Harman András/81.é•/, Kálmánháza, nyugdíjas téesz-tag.
Ón. "világjárt" ember, élénk politizáló.
H.J.-Huszárszki János/75 é./, Nyíregyháza, Petőfi u. 4.» 40
éves koráig tanyai csordás, taksás. Most nyugdíjas hivatal
segéd. Sok esemény, dal és a tanyavilág jó ismerője.Némileg
autodidakta«Feleségével tirpákul beszél. Keletszlovák- len
gyel származású. Római katolikus.
H.J.-né*Huszárszki Jánosné/73.é./, háztartásbeli.
K.A.«Kosa András /81 é./, Nyíregyháza, Uj u. 7., nyugdíjas,
de éjjeliőri szolgálatot teljesít.Korábban gazdálkodott.Fe
leségével inkább tirpákul beszél. Olvassa a Tranosciust.
K.j.-Koltka József/megh.96 é.korában, 1973-ban/, Nyíregyhá
za, Elek b., /Felsősima-Nagylapos/.
K.P.-né«Kovács Pálné /67 ó./, Nyíregyháza, Salamon b.Otthon
gyakran beszél tirpákul. Több da?l jó ismerője.
K.P.»Kovács Pál /76 é.§, Nyíregyháza, Salamon b., nyugdíjas
téesz-tag. Érdeklődő és társalgó típus.
M.J.-Márföldi József/76 é./, Nyíregyháza, Varga b.
R.A.-Rónaszéki András/77 é./, Kálmánháza, nyugdíjas téesz-t.
S.I.-Smid István/63 é./, Nyíregyháza, Salamon b., nyugdíjas
téesz-tag, több tirpák nótát ismer.
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ERDÉSZ SÁNDOR
NÉPRAJZI GYŰJTŐÚT A BOKORTANYÁK VILÁGÁBA*
1, Benkóbokor
"Mért nevezik Benkőbokornak?"
Azért, mert valamikor, még mikor idetelepültek - u g y
mondjuk - a tirpákok, akkor legelsőnek egy Benkő nevezetű
jött ide.
Arrul nevezték el a tanyát Benkőbokornak!
"Ez a Benkő - tirpák ember volt?"
Ez valódi tirpák ember vőt,Szarvasról jött.Valami gróf
uralkodott abba az időbe, tán Károlyi gróf. Akkor annak az
egy embernek nem is mérte a fődet, csak ujjal mutatta neki,
hogy: "Eddig és eddig a tied,és evvel te rendelkezel, és te
fogol benne gazdálkodni, ahogy tudol!" Ő aztán szerzett ma
gának ide barátokat, szomszédokat,cimborákat. így oszt meg
telepedtek, öt-hat ember. Azut oszt jött a többi! A gazdál
kodás jól ment, úgy annyira, hogy ők nem is mentek szíjjel.
Ahogy az az egy ember ide kötözött, itt csinált magának amilyen házat, olyan házat. És így ment ez évrül évre egész
edálg, mindig.
"Mit jelent ez, hogy tirpák?"
Hát ez a tirpák, ez hasonlít ugyan mindenféléhez, mán
mondjuk oroszokkal vagy bár csehekkel is tudnak értekezni.
Nagyon sokféle emberekkel ők tudnak beszélgetni. Azért ne
vezték el őket tirpákoknak, ügy vót,mint itten Magyarorszá
gon beszélünk magyarul, de nem úgy beszélünk,mint a hevesi
ek, de azért meg lehet érteni.A tirpákok is ilyen tájszó ki
ejtéssel beszéltek,és hogy az nem hasonlított egyre se, hát
elnevezték, hogy tirpákok.
"Milyen nyelv ez?"
Hát ml is inkább csak ugy tudjuk, hogy tőt.

55.

"Kifejezetten tót?"
Bern, csak ahhoz közelálló vót, a tót nyelvhez!
"Tad még tirpákul?"
Nem nagyon tudok én tirpákul, mert én nem benszülött
vagyokIÉn Hajdú megyéből kerültem ide,mán vagy negyven esz
tendeje.
"Hol tudnak leginkább még most is tirpákul?"
A Bundásbokor az még a legtirpákabb. Na még a Kazárbo
korba, ott még nagyon sokan beszélnek. De még itt is sokan
tudnak.
"Hogyan éltek a régi tirpák gazdák? Hány házuk volt?"
Hát, az igazat mondjuk, úgy történt, hogy akinek vót a
tanyán lakása,az vett a városban is majd későbben,mikor jól
gazdálkodott. Tejbül, vajbul összegyűjtöttek egy kis pénzt,
hát még akkor őcsóbb vót minden. Hát azér majdnem mindegyik
ragaszkodott hozzá, hogy neki a városba is legyen egy laká
sa. Azt a lakást ők arra használták fel, hogy szeredán és
szombaton ők mindig bementek a városba.Ha meg kelletett vin
ni - mondjuk egy ötven kilő - gabonát, mán akkor szekérbe
fogtak és bevitték.Dehát a háznál mindig vót nekik egy szo
ba, aminek a kőcsa nálok vót. De ellenbe a házba laktak la
kók is! De abba a szobába abba senki se ment be. Erre hasz
nálták fel a városi házat. Azut ha mán megöregedtek, akkor
ők bementek lakni és a fiatalok idekinn laktak és dógoztak.
És az öregeket táplálták a tányérul élelemmel, tűzre valóval
és ami kelletett nekik. És ők így élték le a sok éveket.
"Bftlitette, hogy a felesége jól beszélt tirpákul.Az apósa, tehát feleségének az apja tirpák ember volt?"
Nem,Ú tőtt 0 Bagyadarba való vót és úgy került ide.Hagyadar ott van valahun Szlovákiába.
"Régen hogyan ment itt a gazdálkodás?"
Ugy vót, hogy el vót osztva a terület, amin dógoztak,
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három-négy részbe is.Azt mondták,hogy na mostan ebbe a táb
lába, talán száz hódba,mindbe kukorica lesz;emebbe meg mind
be kaszás vetemén lesz!Ezt azér csinálták,dehát helyesen is
csinálták, hogy amikor learattak, nem ugarolták fel még ak
kor a földet,hanem meghatták a jövőbeni évig legelőnek. Ad
dig az ideig, míg a másik esztendőbe azt nem szántották me
gint fel tengeri alá» Akkor egy másik táblát hattak igy.Az
tán vótak olyan helyek is, hogy egy évbe nem vetettek bele
semmit se,amit ugarnak neveztek. Sok jószágot tartottak,ju
hokat, disznókat, teheneket.
"Hogyan ment régen az aratás?"
Ez egy kicsit nehéz dolog vót, mert akinek mán vót 3040 hód vetése, annak bizony gondolkodni kelletett, hogy más
vidékekrUl híjon szegényembereket aratni« Jobban osztán a
Felvidékrül jöttek, a tótok jöttek, osztán nem százával, de
ezrével is.
"A tirpák gazdák tudtak velük beszélni?"
Hogyne, jól tudtak vélek beszélni! Köztilük három-négy
ember, ilyen vállalkozók, előtte összeirkálták itt,hogy ki
nek hány ember kell. Az uradalmok is két-háromszáz embert
igy hoztak, ügy, hogy azok itt keresték meg a kenyeret.Mi
kor learatták,minden családból itt maradt egy,amíg elgépel
tek. A többi hazaszállingott. A termént a helyekbe hazaszál
lították, minden kifogás nélkül. Ezek a gazdák addig Ükét
kosztolták és mindenféleképpen ellátták Ükét.
"Volt olyan is, aki végleg ittmaradt?"
Vót olyan is, a fijataljai, aki nem ment vissza, hanem
ittmaradt. Ide nőstilt,vagy itt megszerette a helyzetet.Pél
dául a Suták bácsi,azok is úgy maradtak itten.Hát azóta már
ez nagy család! Megtanultak magyarul.
/Beszélgetés Pózmán István 78 éves gazdálkodóval, 1967. IX.
26./
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2. A szekerek megállítása
A régi öregek tudtak valamit I Megtörtént az - ezt mán
nem hallottuk,hanem valódi igaz vét -, hogy amikor az én apám megnősült, Hajdudorogrul vett asszont, jánt. De egy má
sik asszonnak a jányát szerették vőn hozzáadni! Ha, amikor
megesküdtek, a lakadalom vét, hát vőt kileno szekér a lako
dalomba, régimódisan. Amikor jöttek ide a Hosszúhátra, Bo
gárházán túl,hát Kálmánházánál van egy olyan keresztút,hogy
ott minden szekér megállt.Lem tudta a lovat senki se annyi
ra ütni, hogy az meginduljon. Minden lő mintha le lett vőna
cövekéivel Persze, a lakadalmas nép meghőkent. Ki sírt, ki
visított,ki imádkozott. Vőt egy üdősebb kocsis. Azt mondta:
- Vigyázni! Mer - azt mondja - egy pellanat múlva in
dulunk!
Hát oszt felült mindenki. A lovakat nem kelletett a
messzilátőig hajtani, az úgy jött mind, mint a táltos!
Na, ez elmúlt. Az első gyerek megszületett a mamámnak.
Vétak ott többen, a mamámnak a testvérjei is, minden. Mikor
megszületett, egy fejér kutya az asztal alatt ült, mindig.
Mán milcor a , erekágybul felkőtt a mama, amerre csak ment,
mindenütt a nagy fejér kutya utána. Mondják a testvérek, a
rokonok:
- Ml van veled, Trézi?
- Hát itt van ez a nagy fejér kutya!
Fogdosták vőna, de nem látták, csak a mama látta min
denütt. Rendben van. Ez így vőt nyőo napig. Na oszt, akkor
három ember beállított hozzá,hogy levágják a v*Hm£nnk a mejjit.De ezeket se látta senki,csak a mama! Ez is elmúlt« Akkor, úgy vagy két nap múlva, megérkezett egy cigányasszony.
- Na ml van, Trézi Jányom?
Sose látta.
- Nézd, mama! Bajba vagy. tudok én mindent! A lakadal58.
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mátokon - azt mondja -, az a másik asszony míg az utón ke
resztül nem hengergődzött előttetetek,addig senki se tudott
jönni. Mert az asszon járt - azt mondja - halottakat mosni,
és kilenc halottnak a mosóvizibül összegyűjtött egy üvegbe
vizet. És kiment,és áztat tőtötte keresztül előttetek az úton, és azért nem tudtatok jönni. De ütet nem látta senki!
Na, ez megvan fejtve eccer.
- A pedig a három embert, amit te láttál -azt mondja-,
mindent az asszony rendelt!A kutyát is! Itt van a kutya,itt
vannak az emberek most,de nem baj! - azt mondja -. Adok orvasságot neked!
Egy porciős üvegbe tőtött egy kis vizet. Cérnaszálat
vagdalt össze apróra, olyan kis centisekre. Áztat beletette
az üvegbe. Az üvegbe, azt mondta a mama,mind úgy szaladgál
tak, mint a pondró!
- Ezt idd meg!
Megitta a mama. Nem látott többet semmit. Elmúlt min
den.
- lia, jényom - azt mondja -, mindentül megszabadította
lak! Mán egy hónapja készülök ide hozzád - azt mondja -, és
most értem ide. Na - azt mondja -, ezer adjál egy kenyeret,
adjál egy sódart és egy új inget!És adjál nekem - azt mond
ja - húsz tojást!
- Hát - mama azt mondja -,de hunnen adjak,mikor nincs?
- Ne beszélj! Ott van - azt mondja - neked még hat sódar a padon, meg van,ippen tennapelőtt sütöttetek kenyeret!
Az uradnak - azt mondja van vagy hat ingje,abbul adhatől egyet! Mama, minden sző nélkül, amit csak kért, mindent adott
a cigányasszonnak. Bementek az emberek is, nézték, de senki
szólni nem mert. Ezt elpakolta a cigányasszony és elment.
Szent és igaz, hogy boszorkán vót!
/Elmondta: Pózmán István benkőbokori lakos, 1967.szépt.26./

59.

3. Láthatatlanná válás
Azt mondják, hogyhát van olyan dolog,hocyka valaki be
megy a házba,bár akárhova,nem látja senki. U beszél, de nem
látja senki. Tehát ennek mi a magyarázata? Egy tiszta feke
te macskát, amibe egy szál fejér sincsen, iccaká meg kell
főzni a temető árokba vagy kapunál, másodmagával, ugy, hogy
ne lássa senki. Azt addig kell főzni tiszta új fazikba, míg
minden kis csontja szijjel nem megyén. Mikor szijjelment
minden csontja, akkor eddig, pont tizenkét órakor meg kell
kezdeni a csontot szájolni.
- Latol?
- Látlak!
Elveti, másikat veszi.
- Latol?
- Látlak!
Van a macskában egy olyan csont, hogy mikor a szájába
vettet
- Latol?
- Nem látlak!
Hát ez az a csont! Ezt úgy lehetne bebizonyítani, hogy
ezt valóságosan valaki megpróbálná, de ehhez bátorság sok
embernek már nincsen! De ezelőtt megcsinálták.
/Elmondta Pózmán István 78 éves bankőbokori lakos,1967.szep
tember 26./
4. A legény megigézése
Vagy ott vóttak a lányok!
- Na - azt mondja az egyik a másiknak -»megmutatom ne
ked, hogy amék fi jut legjobban szeretnéd, az jön el estére!
- Az nem lehet!
- Dehogy nem!
- A háznak a négy sarkábul seperjél össze egy kis sze-
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metet a háznak a közepire. Tegyél rá egy új szakajtókosárt,
és üssél rá háromszor. "Nekem ez meg ez a legény jöjjön el
estéreI" Egy kis idő múlva csak nagyot fogtok nézni,hogy az
a legény ott lesz! Valamit fog kérdezni, vagy valamit fog
keresni!
Errül ennyit tudok mondani.
/Elmondta Pózmán István 78 éves benkőbokori lakos,1967.szep
tember 26./
5. Rudolf királyfi
"Hallott-e Rudolf királyfiról?"
Igen, hallottam, még a nagyapámtul, mer a nagyapámmal
egyidős vót! Hát azér tudtam, hallottam, hogy hogy történt
az élete sorsa, hogy múlt ki.
Az úgy történt, hogy vót Bécsbe egy nagy gazdag zsidó.
Rócsiknak hittak.Annak a Rócsiknak egy nagyon szép felesége
vót, és talán eztet szerette vőna Ferenc Józsi, ugyanis a
felesége Zita királyné,vagy hogy hittak, -Erzsébet királyné,
az rövid életű lett«Talán ennek a kifolyásábul is! Egy gye
rek maradt neki, mint özvegyembernek. Hát fölnevelte a gye
reket, mer vót azér család annyi, hogy hát fel tudta nevel
ni. Na mán annyira felnevelte, hogy mán legény vót, tizennyóc-húsz éves. Hát kimentek ük sétálni lúháton, mán a Ró
csiknak a fijával.Mer annak is vót egy olyan fija,hát a Ru
dolf leejtette a pálcáját.Azt mondta a Rócsik fÍjának,hogy:
- Szállj le, add fel a pálcámat!
- Na, hogy adnám én neked fel a pálcát? Hát én nagyobb
úrnak érzem magamat, mint te, hiába királyfi vagy!
Hát erre egy nagyot gondolt Rudolf.
- Hogy lehet ez?
- Hát úgy, hogyhát a te apád az én apám zsebibe van!
Mer nagy gazdag zsidó vót.Erre a szóra tt kivette a le-
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volvert és agyonltttte a zsidófiút. Hazament. Akkor azt kér
dezte az apJátul:
- Apa! Mit érdemel az az ember, aki a másikat agyonlüvi?
Ferenc Józsi azt mondta, hogy:
(
- FiJam! Halálér halál!
• Nahát - azt mondja -, én megöltem Rócsikot!
- Hogyan?
- Hát így és így bántam vele!
- Minden hiábavaló, eridj, sajnos eridj! Mán mégis, azér nem kelletett vóna meglŰni. De mán ha meglütted,nem tu
dok mit tenni.Szavamat nem másítom meg,hát legyen úgy majd,
ahogy Jön a sors!
Dehát Ferenc Józsi elhivatta mindján Rócsikot, az öre
get. £0 megtárgyalták együtt, hogy hát na mán mégis, hogy
király fiJa, hát ne öljék fejbe, hanem valahogy másképpen
csinálják meg.
Akkor azt mondta Bócsik:
- Nem baj! Add át a fijadat nekem, minden el lesz intézve!
Hát Robiknak vót nagyon sok szobája,és egy utolsó kis
szobába bezárta.És, naponta csak eccer adott neki enni,hogy
éhtül lehervad és elpusztul magátul a fiju.Eztet a személyzet nem tudta! Ott is vót szakácsnő meg mindenféle elég, de
senki nem tudta.Majd eccer a Rócsik-család elment egy olyan
vendégségre,ahová éppen nekik nagyon muszáj vót elmenni«Mi
kor elmentek,akkor maga maradt otthon a szobáján meg a sza
kácsné. A szobajánnak a szeretője elment oda. Hát, mint két
szerelmes,beszélgettek ott. Dehát a fijunak az vót a kíván
sága, hogy szeretné meglátni a drága kincses szobákat, most
ninesennek itthun.
- Jó, gyere, osztán megnézünk mindent, bemutogatom az
összes szobákat! '
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Hát mikor nyitná ki az egyik szobát, egy kócs nem pászol hozzá.
- Mi az ördög?
Mikor onnét valaki megszólalt
- Ki van ott? Ha jó lélek van ott,akkor eresszetek ki«
Ha rossz, akkor menjetek dogotokra!
- Te ki vagy ottan?
- Én Rudolf vagyok!
- Hem baj! Géplakatos vőt a vőlegény, az hazaszaladt
mindjárt. Szóval előbb rágyömöszölte a kenyeret, rátette a
kócsra. Hazament. Egy pillanat múlva ott vót mán egy csapat
kóccsal.És kinyitották. De mán akkor annyira el vót csigáz
va a Rudolf, hogy mán bizony alig lehetett ráösmerni.
- Ka, most mán - azt mondja - menjünk,tik jöttök velem
mind a ketten!
És akkor ők kijöttek az állomásho, mer mán akkor vonat
járt. És ők nem is álltak meg, csak Hagyoroszországba. Mer
a cár vőt neki a keresztapja,Mikola Mikolavics! Hát tik oszt
elmentek Oroszországba.Ö többet a büdös életbe Magyarorszá
gon nem járt - mán úgy, minthogy ötét lássák. De amúgy még
vót itthon háromszor! Hajdúnánáson is vót,vándorló ruhában.
Ott hált egy szegény háznál. De mikor elment, a feje alatt
hagyott egy kis iratot, meg aztán pénzt,aranyat, és egy kis
levélt, hogy ki vót ott!
De úgy elment, hogy azt megin nem tudja senki, hogy Ü
hova ment« Azt is hallottuk, hogy mostan Oroszországban van
egy híres tábornok. Nem tudom, hogy mék vőt ott,egy öreg tá
bornok, hogy az nem vét más, mint Rudolf. A tizennégyes há
borúba még ott uralkodó-t a cár mellett, mint tábornok.
/Beszélgetés Pózmán István 78 éves gazdálkodóval,1967.szep
tember 26./
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6. Beszélgetés Tarczali Ádám mesemondóval
•»Kitől tanult legelőször meséket?"
Az első meséket édesapámtői hallottam, mert ő nagyon
szeretett mesélni. Mesélt a Laktibradáről, meg Brunclikról.
Nagyon sok mesét tudott édesapám. Azután oda járt Krupa Já
nos bácsi, az olyan nyolcvanéves ember volt.
"Hem tirpák?"
De igen,tirpák voltl És tőle is hallottam sok meséket.
Aztán a gyerekek, mikor este kiültünk nyáron, akkor is egy
másnak meséltünk; ott a Hunyadi utcán, a téglagyár mellett
a bányánál, ott meséltünk egymásnak mindenféle mesét. És ez
igy ment évről-évre.
"Édesapja, Tarczali András hol tanulta a meséket?"
Ô is az apjától tanulta.Mind nagy mesemondó volt.liagyanyám az kolerában halt meg 73-ban Nyíregyházán,mikor kole
rajárvány volt.Nagyapám meg özvegy ember maradt,és csak két
fia maradt, András és Pál. És ezek azt mondták, hogy ők sok
mesét tanultak, mert valamikor 48-ban is katona volt nagy
apám. Még arról is mesélt, hogy az osztrákok kergették, mi
kor a Tiszánál egy járőrben volt. Őrmester volt a nagyapám.
Akkor beszaladtak a vízbe, úsztattak keresztül,azok meg lö
völdöztek rájuk. Kettő meg is sebesült közülük, mire átér
tek. A sebesülteket bekötözték és úgy mentek tovább.
"Hadd kérdezzem meg, mi is az a sztriga?"
Boszorkány.
"Kitől hallotta ezt a szót?"
Krupa János bácsitól, mikor mesélt nekem.
"És ml az, hogy jezsibaba?"
Arról beszéltek, hogy az a kútba van, hogy a gyerek ne
nézzen bele. Mert valószínűleg az árnyékát meglátja és azt
hiszi, hogy onnan néz ki a jezsibaba. Azzal ijesztik, hogy
behúzza a kútba és megeszi.

64.

"Ilikor vonult be először katonának?"
1914-ben, az általános mozgósításkor, amikor Munkácsra
vonultunk be.
"Ott a katonaságnál volt-e mesemondás?"
Főképpen ott volt mesemondás,a 65.gyalogezrednél, min
dig este. Mikor a villanyt eloltották, felszólították,' hogy
aki tud valamilyen mesét, az mondja.
"Ki szólította fel a katonákat?"
A szobaparancsnok! "Na, gyerünk a mesével!"-mondta.És
akkor mindjárt volt jelentkező.
"És akkor meddig meséltek?"
Egyszer azt mondta,aki mesélt, hogy: "Csont!" Ha vala
ki azt mondta rá, hogy "hús", akkor még mesélni kellett to
vább. De ha már nem mondta senki, hogy "hús",akkor már meg
szűnt a mesélés, mert mindenki elálmosodott vagy elaludt.
"Hallott-e olyasmiről,hogy kötelező lett volna a mesé
lés?"
Hát, hallottam, hogy voltak egyes szakaszok, meg egyes
századok, ahol kötelező volt. De itten nálunk például, vol
tunk többen, akik tudtunk meséket. Hallgatták végig, és ad
dig mesélt az ember, mig el nem aludt mindenki.Néha még éj
félig is!
"És a leszerelés után?"
Hát ugye a szomszédokkal, a régi ismerős egykorú tár
saimmal ha találkoztunk, vagy összejöttünk esténként, akkor
mondtunk meséket«Mikor már az én gyermekeim is felcsepered
tek, akkor meg odajöttek a szomszéd gyerekek.Nagyon szeret
tek odajárni,mindig mondták: "Meséljen Tarczali bácsi!"Meg:
"Meséljen, apu!" - az én gyerekeim. És én meséltem. Már
a
feleségem haragudott is. "Mért nem fogod már be a szádat,
mindig csak mesélsz ezeknek a gyerekeknek!
"Hittek régen ezekben a mesékben, történetekben?"
Hittek benne, mert olyan babonások voltak az emberek.
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Sőt, a mostani világba is előfordul az, hogy a keresztútnál
olyan kis pálcika, olyan kis babának megcsinálva, kilenc,
vagy tizenkettő ott van eldobva. Ez annak a jele, hogy van
valamilyen betegság,kelés vagy nem tudom micsoda, a gyerek
nek a szájában penész van, a fején őtvar és a babákat azzal
a penésszel bekenik és eldobják. Aki azon átlép, a babona
szerint, az megkapja azt a betegséget, és a gyerekről vagy
a betegről ez azonnal elmúlik. Ebben szentül hittek éS mon
dom, hogy én is láttam ilyesmit a keresztútnál, ezt sok ec
setben egész igaznak vették. Például azt, hogy a bogáti ha
tárban van egy lány, aki kijön minden hét évben a pincéből
fésülködni és ott van az arany elrejtve, hát azt Király bá
csi egy kubikos mesélte, hogy ez igaz, mert ő is ott volt,
csak ő nem mert lemenni a kincsért. Hát, hogy igaz-e, vagy
nem igaz, ezt senki sem tudja leellenőrizni, de mi gyerekek
annakidején szentül elhittük, hogy ez tényleg igaz.
"Voltak-e régen tüdős pásztorok, akik állatok gyógyí
tásával foglalkoztak?"
Voltak ilyenek,főleg öreg gulyások vagy kondások, vagy
pedig ilyen 1*'sebb emberek. Magam is láttam ilyet. Itt la
kott egy öregember közel, Páské bácsinak hívták. Egy befőztes üvegben, nem tudom, hogy pálinkába vagy mibe volt egy
nagy kígjó. Mikor odavittek valami lovakat, hogy gyógyítsa,
akkor abból a pálinkából vagy miből, avval kente be és úgy
gyógyított. Meg sokszor jártak így az öreg gulyásokhoz, ha
a tehén nem adott tejet, vagy véres volt a tej.Azokhoz men
tek inkább, nem orvoshoz,és állítólag segítettek is rajtuk.
Sőt,voltak olyanok is,akik embereket gyógyítóttak.Csak ért
hettek valamit hozzá,mert ha soha senkit se gyógyított vol
na meg, akkor nem mentek volna hozzá.
"Hallott-e Bttjezkinéról?"
Igen,hallottam!Az is olyan volt,hogyha valakit megrón-
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tottak, vagy pedig valami más baja volt, akkor megnézte és
segített rajta. Hallottam róla, hogy sokan jártak hozzá, de
ez régen volt.
"Hittek-e régen a hazajáró lelkekben?"
Azelőtt szentül hitték az emberek, hogy a lélek haza
jár. Mikor az Ós.zőlő utca 96 szám alatt laktunk,legényember
voltam. Mentem haza a színházból.Hát körülbelül éjfél volt,
mert hosszú darabot játszottak.Odaértem az Ószőlőbe,a domb
ra.Mindig azt mesélték, hogy 48-ban ottan sok Kossuth-katonát megöltek az oroszok, és ott vannak eltemetve.Mikor men
tem haza, hát én is szinte láttam, hogy ott ülnek! Nem is
mentem haza reggelig!
"Az öregek azt mondták, hogyha valaki átkot mondott a
másikra, akkor az megfogant."
Azt elhitték, hogy megfogan. Sőt, még most is nagyon
sokan hisznek benne! Mert azt mondják,hogyha olyasmiért át
kozza el az ember a másikat, amiért ténylegesen megérdemli,
akkor az átok tényleg fog is.
"Azt mondják, hogy már megszűnt az átok ereje."
Azt mondják, hogy 48-tól nem fog az átok. De azért még
mindig sokan hisznek benne, hogy fog.
/A beszélgetés ideje: 1969.május 24. Tarczali Ádám 1894.ok
tóber 30-án született, Nyíregyházán. Hint kőműves, sokfelé
járt és igen sok népmesét megtanult. A Jósa András Múzeum
Tarczali Ádám 146 meséjét őrzi. 1970. augusztus 20-án kapta
meg "a népművészet mestere" címet. 1975« február 5-én halt
meg, Nyíregyházán./
7. A nyírfa levétől megerősödött nyesle pásztorlegény
Hol volt hol nem volt, nagyon régen volt, mikor még a
pásztorok törzsekre voltak szakadva,törzsekben éltek es le-
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geltették a nyájakat. Mikor legeltették azon a területen,ha
már nem elégítette ki a nyájat a legelő,akkor továbbmentek.
De, ha a környék kielégítette, akkor egy helyen megteleped
tek és ott csináltak maguknak szállást.És a pásztorok több
nyire a törzsükből való vagy a szomszéd törzsből valő pász
torlányt vették el feleségül. Ilyen baráti törzsek is voltak,akik együtt vándoroltak,együtt legeltették össze-vissza
a nyájat erdőn,mezőn hegyeken. Ahol oszt jó legelő volt,ott
megtelepedtek,és ameddig a legelő adta,ott meg is maradtak,
így történt egyszer, hogy egy pásztortörzs megtelepe
dett. Minden pásztor csinált magának háló fülkét éjszakára.
Nappal elmentek legeltetni a nyájat, de estére mindig viszszamentek a szállásra. A nyájat beterelték a karámba,ők meg
bementek a hálófülkejükbe,és ott aludtak. Minden család kü
lön-külön, améknek nem volt családja, az meg közös hálófül
kébe lakott.Hát volt egy ilyen pásztorlegény,de olyan nyesle alak volt! A másik törzzsel összejártak.Ott meg volt egy
idősebb pásztornak egy szép lánya és azon a szép lányon akadt meg a szeme! Abba lett szerelmes a nyesle legény. Járt
is körülötte; vitt is neki holmi gyöngyöket,meg a mezőn ta
lált virágokat,meg mindenfélét. De a lány csak kinevette,
mert nem tetszett neki. Hát történetesen egyszer, a legény
mikor odament, hát a lány ott feküdt a pázsiton, a legelőn,
a virágok között, ő meg kilopta a hajából a pántlikát, egy
kis ollóval a hajából levágott egy fürtöt, és eltette emlé
kül. Aztán éppen, hogy eltette, a lány felébredt.
- Hát, te itt vagy?
- Itt! - ssólt a legény.
- Miért jöttél?
- Szeretlek, ha látlak. Láttam, hogy itt aludsz, hát
leültem ide melléd. Olyan szép vagy, ugy szeretlek nézni!
- Hát, nézni mindenkinek lehet! Mindenkinek joga van
nézni, akár szépet, akár csúnyát!

Avval a lány fölkelt és elindult.
- Ha, megyek én már haza! Te nem mégy még?
- Megyek én is akkor! - mondta a pásztorfiú, és elkö
szönt a lánytól.
- Ha - gondolta magában a pásztorlegény -, hát ezt a
lányt feleségül fogom venni, mert nagyon szeretem!
Avval, mikor hazament, azt mondja a páBZtortársainakt
- Tudjátok mit, fiúk? Meg fogok nősülni! Csinálok ma
gamnak egy hálófülkét. Segítsetek nekem megcsinálni.
Ugy is volt. Hozzáfogtak, csinálták, csinálták. Be is
tapasztotta.Először karókat vertek,befonták olyan rőzsével,
Llikor tapasztotta, akkor elővette a lánynak a szalagját, amit a hajából ellopott,és betapasztotta a hálófülkébe. Mert
valamikor hallotta,hogy annak a lánynak,akit szeretnek vagy
feleségül akarnak venni, annak a szalagját betapasztják a
hálófülkébe, az is nagyon fogja szeretni, és hűséges lesz a
hálőtársához, a férjéhez és a hálófülkéhez. Hát ennek a re
ményében boldog volt. Mikor kész volt a fülke, akkor legel
tették tovább a nyájat. Éppen május volt,hát gondolta magá
ban:
- Eljött az idő, megkérem a lány kezét!
Elment megint arra a helyre,ahol a lány szokott legel
tetni és virágot szedni.Hát odament,ott is találta a lányt.
Megszólítottat
- M a , itt vagy, te szép'lány?
- Itt!
- Ha, tudod miért jöttem?

-mért?
- El akarom neked mondani, hogy elveszlek feleségül,
hogyha hozzám jönnél!Mert nagyon szeretlek,olyan szép vagy,
és szeretném, hogyha te lennél a feleségem!
- Hát csak nem gondolod, hogy én éppen tehozzád megyek
feleségül? Hem mondom, hogy nem mennék hozzád, ha te szép
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•ólnál, derék volnál, nem olyan nyesle, mint most vagy. Tu
dod mit? Majd akkor gyere lánykérőbe, ha majd szép leszel,
erőé leszel, és akkor majd meggondolom!
Avval kacagott a lány,és elment. A fiú meg egy darabig
ott ült,nézett utána és bánatában potyogtak a könnyel. Sze
gény legény»pásztorlegény felkelt. És mikor már a lányt nem
látta,felállt és bánatosan ment vissza a pásztortanyára. Egész úton azon gondolkozott, hogy lehetne neki megszépülni
és hogy tudna megerősödni? Hát ahogy elindult, ment, ment
hazafele, gondolta magában:
- Hát minek menjek én haza, minek menjek én a pásztor
tanyára? Hogyha már visszautasított, kikacagott, nem akar a
feleségem lenni, csak olyan feltétellel! Nem is megyek én
vissza, elmegyek,itthagyom a törzset! Kern ér ez az élet már
semmit, megyek vándorolni, világot látni!
Avval elindult. Ment ment, egész éjjel ment, egy hoszszú nagy mezőn keresztül. Már kelt fel a nap, amikor leült,
gondolkozott, mert nagyon fáradt volt. Látta messziről,hogy
egy nagy erdő is ott áll.Fáradt volt,hát végigfeküdt a gye
pen és elaludt.Már magosán volt a nap,mikor újra felébredt.
És akkor kei jett valamit a zsebében, hát akkor akadt a ké
zibe a lánynak a haja, amit lenyírt a hajából, mikor aludt.
Hát elővette a pásztorbotját és rákötötte,belefonta a pász
torbotja tetejibe, hogy legalább a haját mindig lássa.Akkor
felkelt és elindult. Hát ahogy megyén megyén, hát más este
fele odaért az erdő szélihez. Gondoltat
- tj jelre már nem megyek be as erdőbe,hanem lepihenek t
Volt ott galagonya-meg kökénybokor az erdő szélén, azoknak a bogyóiból meg jóllakott, jól bevacsorázott, és le
feküdt egy bodzabokor tövébe. Elaludt, nagyon mólyen aludt,
mert nagyon fáradt volt. Hát ahogy reggel felébredt,már sü
tött a nap. És akkor felkelt.
- Ea, most már megyek további
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Nézett széjjel,mert nagyon szomjas volt «Meleg is volt,
már korán reggel, de nem látott ott sehol egy patakot, se
forrást, semmit. Hát ment befele az erdőbe. Először vastag
évszázados tölgyfák voltak. Aztán bement a fenyőfák közé,
hej,egészen földig értek az ágak. Mindenütt kutatott víz utén, mert szomjas volt kegyetlenül, már alig bírt menni, alig vonszolta magát. Mikor kiért a fenyőfák közül, akkor odaért egy tisztásra, azon a tisztáson meg rengeteg sok föl
dieper volt. Jóllakott. Ez nagyon jól jött neki, de a szom
júságot csak nem tudta megszüntetni, hiába jóllakott földi
eperrel. Hát ment tovább. Egyszercsak egy nagy nyírfaerdőbe
ért J Vastag nyírfák voltak az erdőbe. Hát ahogy ment ment,
kutatott mindenfele víz után, de nem talált. Mindig nézte a
pásztorbotján a lány haját, melyet néha meglibegtetett a
szél,és néha néha meg is csókolta. Hát leült égy nagy nyír
fa tövébe. Hát ahogy ott ül a nyírfa tövébe, egy óriási év
százados nyírfa tövébe, nagyon szomjas volt már,a nyelve is
ragadt a szájához:
- Hát mit csináljak, hol keressek egy kis vizet?
Hát gondolt egyet! Felállt, elővette a bicskáját és a
nyírfába fúrt egy lyukat. Gondolta:
- Ebből egy kis nedv csak kijön, amit meg fogok inni!
És tényleg, kezdett nedvesség jönni a fából! Hát a le
gény rátapasztotta a száját arra a kis lyukra és nyalta,
szívta,itta itta a viricset, a nyírfa levét. És ahogy itta,
mindig jobban lett és mindig erősödött. Mert ahogy vágyako
zott már a víz után, hát ez a kis víz, ami ebből az évszá
zados nyírfából bőven folyt, hát ez nagyon felüdítette és
megerősítette«Ahogy észrevette a pásztorlegény, hogy erősö
dik, gondolta magában: r
- Furok én még több lyukat is ezen a fán!
Ugy is volt, a bicskájával fúrt vagy négy lyukat. Uram
teremtőm, a többi lyukból még jobban csurgott,mint az első-
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ból! Folyt a lé,folyt a virics.Hát hozzákezdett és itta it
ta.Már aztán a szomjúsága is elmaradt. Akkor vette a kalap
ját és odatartotta a lyuk alá.És lassan-lassan, vagy egy óra múlva telefolyt a kalapja viriccsel.Ahogy ivott a kalap
ból, a viricsben látta magát,mint egy tükörben. Es meglátta
az arcát»mintha egészen átváltozott volna!Szebb volt az ar
ca,és most már nem érzett semmiféle fáradságot, hanem erős
nek érezte magát.Aztán lefeküdt oda a nyirfa tövibe, de mi
előtt elaludt,a kalapját odatette a lyuk alá, hogy a virics
abba folyón. Jót aludt, másnap reggel ébredt fel. Hát ahogy
felébred,látja,hogy még mindig csepeg a nyírfából a virics,
a kalap már teljesen tele volt. Odament, akkor is jót ivott
és a megmaradt viricset a kulacsába töltötte. Gondolkozott,
hogy most mit csináljon, hova menjen?
- Hát - gondolta magában -, majd csak elindulok vala
merre.
Ahogy ül ottan, nézegeti a pásztorbotját. A pásztorbot
tetejére bele volt fonva a lánynak a haja,azt megcsókolgat
ta.
- Hej, édesem, mit csinálhatsz most? Vájjon gondolsz-e
rám?
Hát egyszercsak hallja, hogy zörög a gally a bokorban.
- Ki az, ki jöhet innen?
Hát látja,hogy két farkas bújik ki a bokor alól,vicsiritanak rá és egyenesen mennek neki.
- Hát most mit csináljak?
Fogta a botját, és mikor a farkas már a közelibe ért,
akkor püff-paff, úgy fejbevágta, hogy rögtön felfordult. A
másik is ráugrott, azt meg elkapta a nyakánál és forgatta,
és úgy odavágta a fához.hogy szerte-azéjjel ment.Kinyiffant
az a másik farkas is. Hát csak csudálkozott magánt
- Hát én ilyen erős vagyok?Ezelőtt nem Voltam ilyen erős, mint most! Hát ez borzasztó ejrőre vall, hiszen engem
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ezelőtt még egy kutya is megharapott! Hát - gondolta magá
ban -, most már megyek haza.
De előbb ment a nyírfához és még egy jót ivott a viricsből, a nyírfa levéből. Aztán elindult és ment visszafe
lé, amerről jött. Hát ahogy megy megy, mendegél az erdőben,
mikor a fenyőerdőbe ér, hát látja, hogy jön egy medve hozzá
kétlábon és egyenesen neki akar menni.
- Hát most mit csináljak?
Meg nem is tudott elszaladni, mert a fenyőfáknak az ágai leértek a földre, ott bukdácsolt. A medve meg csak jött
hozzá, már kezdte ölelgetni.Na, akkor összementek birkózni.
Meg is volt ijedve.Fogta a medvét és úgy földhöz vágta,hogy
csakúgy nyekkent. Gondolta magában:
- Hát én olyan erős vagyok, hogy még a medvét is föld
höz vágom? Na, megyek most már akkor hazafele!
Fogta a botját, és bújt kifele a fenyőágak közül. Ki
ment,most már a tölgyesbe ért. Az óriási évszázados tölgyek
között is ment,ment kifele. Hát estefele kiért már az erdő
ből. Avval ment, ment keresztül a réten, hát éppen odaért
egy folyóhoz. Hát ahogy odamegy, belenéz a víz tükrébe, hát
a víz tükrében, mivel olyan csendes volt, hát meglátta az
arcát. Hát nem ismert magára.
- Hát, ez én volnék? Én nem így néztem ki! Én
csúnya
voltam és hogy megszépültem! Hát ez igazíHát biztosan igaz!
- gondolta magában. - Megyek én most már haza!
Odahaza meg a pásztorok átjártak, egyik pásztortörzs a
másikhoz. A lány is, mikor átjött ehhez a pásztortörzshöz,
hát érdeklődött a legény után.
- Hol van ez a legény?
Ott tudta meg, hogy a legény eltűnt. Akkor a nap tűnt
el, amikor vele beszélt.
- Hej - szomorkodott a leány -» hát ezt én nem gondol
tam volna, hogy ez ennyire lesz, annyira szeret engem, hogy
elmegy vándorolni.
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Mert mondták, hogy csak vándorolni mehetett, mert el
tűnt.Már osztán a lány szerette is, már napról napra jobban
vágyott utána. És mindig, ahányszor átmentek ehhez a pász
tortörzshöz ,ahova a legény tartozott, mindig érdeklődött is
utána. De nem tudtak róla felvilágosítást adni, csak annyit
tudtak, hogy akkor este elment és azóta oda van. Pedig már
bejárták a környéket, de nem találták sehol. Hát a lány is
szomorkodott,vágyódott utána. /Lehet,hogy ez annak is a je
le, hogy elvitte a fiú az egyik hajfürtjét és azután a sza
lagját is betapasztotta a pásztorkunyhóba, a hálófülkébe!/
Hát a legény meg elindult, jött jött. Egyik nap telt a
másik után, míg odaért az ismert területre és már onnan jól
tudott tájékozódni, tudta, hogy hol van a pásztortanya. Hát
egy reggel volt éppen, mikor odaért. Hát a pásztorok,az is
merősök, mikor meglátták, azt mondják neki:
- Hát te,hol jártál? Már ezer éve nem láttunk! Hát hol
csavarogtál, merre voltál? Hát - csak néztek rá-, de hogy
megszépültél, megerősödtél! Egészen más vagy, alig tudtunk
rádismerni! Mit csináltál te, hogy így megszépültél és meg
erősödtél? kérdezték tőle.
- Hát-e"^ mondja -, tudjátok mit ittam? Ittam viricset
a nyírfának a levét,mert nagyon szomjas voltam,és attól vál
toztam megt
Akkor fogta magát és átment a szomszéd vándortanyára,a
törzshöz. Éppen ahogy megyén, hát a lány megint ott volt a
legelőn és ott legeltette a libákat. Mert az mindig libákat
legeltetett a virágos réten. Amikor a lány meglátta, csak
nézte nézta, hogy ki jön feléje. Ilem ismerte meg először,
csak amikor már egészen közel volt»Mégis megmaradt az arcá
ból valami vonás, meg a testalakjából.
- Te vagy az?
- Éh vagyok!
- Igazán?
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- Hát nem ismersz meg?
- Dehogy is, megismerlek! Hát hol jártál, mi történt
veled, hogy ennyire megváltoztál, megszépültél? Meg látom,
jó húsba is vagy, megerősödtél, olyan vagy, mint egy birkó
zó!
- Hát bizony, én olyan vagyok! Agyon is ütöttem az úton, ahogy jöttem hazafele, két farkast, mert megtámadott.
És a medvét is úgy földhöz vágtam, hogy még talán most is
ott fekszik, ha magához nem tért, fel nem állott!
Hát a lány csak csudálkozott. Azt mondja a legény,
- Hát, hozzám jönnél-e már most feleségül?
- Hát mért ne mennék?
A lány mindjárt odament, megölelte, megcsókolta a le
gényt .Megcsókolták egymást és másnap meg is tartották a la
kodalmat. A pásztorok birkákat vágtak le és csináltak egy
nagy lakodalmat. Ették-ittak, dorbézoltak. És azóta a pász
torlegény a pásztorlánnyal boldogan él, talán még most is
élnek, ha meg nem haltak.
/Tarczall Ádám meséje. A magnetofonfelvétel ideje:1969. má
jus hó./
8. Beszélgetés egy volt tanyabiróval
"Először is azt szeretném megkérdezni, hogy tudomása
szerint a tirpákok mikor és honnan jöttek ide Nyíregyházá
ra?"
Az évet pontosan nem tudom megmondani, az 1700-as évek
közepén kerülhettek ide. Hát én ennek utánajártam, kiváncsi
voltam, hogy a Kósacsalád honnan jött ide? Az ükapám Mezőberényből jött.Mem is akarták engedni,mert a jobbágyi sors
ba ahogy voltak, hát elég sok volt a jószága, ügy van fel
tüntetve, hogy hat ökörrel volt,kilenc darab lóval volt,ti
zennégy darab szarvasmarhával volt, ötven darab juhval volt
ée huszonnégy darab sertéssel volt.
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"Az ükapja ezzel a jószágállománnyal érkezett ide?M
Ezzel jött idefryiregyházára.Az ottani gróf úr nem akarta engedni, mindent elkövetett, hogy maradjon ott. Azt
mondta az ükapám,hogy Nyíregyházán adnak neki annyi földet,
amennyi kell, jószága van és azért jön el. Ott kevés volt a
föld és azért jött ide, mert itt földet kapott, és itt job
ban gazdálkodhatott.
"Az ükapja a város határának melyik részén telepedett
le?»
Hát azt pontosan nem tudom megmondani,hogy ő hol tele
pedett le, de a dédnagyapámat,azt már tudom, Dessewfyék ad
tak le földet, valami 1600 katasztrálist. És abbul osztán
vettek vagy kaptak, örökváltságképpen ők azt hamar lefizet
ték, mert nem akartak szolgák lenni. Ez a Puposhalom volt,
flessewfyék mellett. Ott gazdálkodtam én is.
"Mi is volt tulajdonképpen ez az örökváltság?"
Hát nem voltak ők nagyon megelégedve!Aztán nem szeret
ték ők azt, hogy jobbágyi sorsba legyenek,osztán parancsol
janak ott nekik. Tehát iparkodtak, hogy attul szabaduljanak
és hogy legyenek függetlenek. És erre vágytakI És azért fi
zették ki,hogy ne függjenek senkitül se. El tudom gondolni,
hogy ez kevés összeg nem lehetett. Hogy osztán honnen vet
ték a pénzt, kitől kapták? Annyi volt benne, hogy jószággal
mindegyik foglalkozott, mint a mai napig is csak a jószág
hoz ragaszkodik a tirpákság, mert az csak a jószágba talál
ja magát. Abbul lehetett pénzük.
"Andri bácsi Puposhalmon lakott?"
Igen. Ott is születtem, 1896. október 31-én, de azidáig mindég, 46-ig ott voltam. 46-ban a fiam hazagyütt a fog
ságból,megnősült, én osztán 46-ban begyüttem Nyíregyházára.
Azóta itt tartózkodom.
"Mikor lett tanyabi.ro*?"
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925-be. Pályázat volt, hárman voltunk pályázok, oszt
mentünk mind a hárman egyszerre. Ha, egy kiesett belőlünk,
akkor osztán újbul ketten mentünk választás elé. Törvénye
sén ment«A városból kinn voltak a polgármesteri hivatalból,
a csendőrség is kinn volt!A kettőből aztán én maradtam meg.
A körzetem elég nagy volt, mert az majdnem húsz kilométert
tett ki, olyan szana-széjjel volt. Mert azt,amit Dessewfyék
leadtak, a cselédség kitelepedett, és akkor osztán még azt
is hozzánk csatolták. így volt osztán Kispupos, Középső-Pú
pos, de még az Újsor is! Vagy hetvenkét tanyakörzetbe az enyim volt a legnagyobb körzet.
"Mi volt ezért a fizetség?"
Egy kis hozzájárulás azért volt, főképpen akkor, ami
kor adtak egy hold szénát egy évbe. Az ért a legtöbbet,mert
volt rajta két kocsi széna, két kocsi sarjú, tehát ez meg
nagyon jól jött ki a jószágtartáshoz.
"Mint tanyabírónak mit kellett csinálnia?"
Hát a tanyabírónak mit kellett csinálni? Statisztikát
keletett tavasszal kiállítani. A húsz holdon felüliekre az
tán ősszel az eredményt is bediktálni. A húsz holdon aluli
aknál nem, csak összeírni keletett, hogy osztán hány mázsa
lett a termény, hány mázsa lett a szalma, hány mázsa lett a
krumpli, hány mázsa tengeri, hány mázsa annak a szára; min
det föl keletett írni.
"Ügyes-bajos dolgok nem voltak?"
Dehogynem! Például, ha volt valami bevonulás, a tanya
bírónak küldték ki az egészet. Tolt jószágszemle, az mindig
ott történt. Valami gyűlést jöttek a városbul tartani, oszt
nekem keletett elrendezni. Meg volt népszámlálás, jószág
összeírás, úgy,hogy osztán abba belement sertés.lóállomány,
szarvasmarha,aprómarha. Meg akkor osztán peres dolgok ugye,
mindig akadtak, mert egyik a másikától nem tért akkor se,
mint máma is az egyik jobban irigykedik a másikra, mint a
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másik. Akkor is megvolt ez. Kárt csináltak egyik a másiká
nak. Akkor oszt - kinek volt kötelező? - a tanyabiró ment
felbecsülni a kárt. Ha nem tudtak megegyezni,akkor oszt bí
róságra ment. Hát én huszonkét évet lehúztam, de én csak egyet adtam a bíróságra! Nem számolva azt, hogy sok időt nem
veszítettem el, mert nagyon sok időt veszítettem. Mert, ha
úgy hozták a körülmények, az egyiket is összeszidtam,a mási
kat is összeszidtam. "Ha mán tik nem tudtok megegyezni, ak
kor a bíróság is csak úgy fog egyeztetni, hogy melyiknek
lesz több hamis tanuja! A bíró a szerint megyén. Megesküdik
/a tanú/, oszt amelyiknek több hamis tanuja lesz, a lesz a
győztes!" Én huszonkét év alatt egyet adtam be. De fizetést
én a világon senkitül se vettem. Mert a harmadik-negyedik
körzetbe is elvittek engem talyigán. De azt megköveteltem,
hogy: "Vigyetek haza, mert nekem is dolgom van!" Nagyon so
kat jártam a többi körzetekbe becsülni.
"Mikor a Puposhalmon gazdálkodott, volt-e lakása a vá
rosban?1*
Volt, de csak rész-lakás. Ugy, hogy testvéreké volt,
háromé. Odajártak,mert ott voltak a nagyszülők, a nagyapám,
üj utca 7 s^-íTn, ahol most is lakom.
"Mire kellett a városi ház?"
Volt úgy, hogy gyűlés volt és feltétlen ott kelett
lenni a gyűlésen. Ha nincsen városi ház, nincs hova menni.
Azon a sáron keresztül jöttem. Akkor hol pucoloskodjak meg,
oszt hogy menjek be? De máskülönben,mikor az úristen terem
tette a világot, mindjárt adott pihenőnapot is. És jött a
vasárnapi nap, csak keletett jönni a templomba. Tehát oszt
ott fogtunk ki, ott őtözttink át, mert a jószág mellett nem
lehetett. Tehát arra használtuk fel. És oszt volt megpihen
ni a jószágnak is, kifogni. Meg osztán, más napokon is, míg
rendezte az ügyes-bajos dolgát az ember, addig a jószág ott
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volt a háznál. Szombat este már itt voltunk, itt aludtunk,
oszt vasárnap este mentünk ki a tanyára.
"Andri bácsi fiatalkorában a tirpák gazdák maguk kö
zött milyen nyelven beszéltek?"
Sokhelyütt tisztán tótul beszéltek, sokhelyütt meg ve
gyesen. A legtöbb volt úgy, hogy tótul is meg magyarul is.
Egyszer így, egyszer úgy. Megtörtént,hogy eljött a csendőr
ség is valaminek, vagy nálam kikötöttek minden héten három
szor-négyszer. Valamit akartam mondani a feleségemnektmondtam neki tótul. Csak néztek. Majd oszt kérdeztékj uiía- azt:
mondja -, most meg mit magyaráztál?" Mondoms •HÉWt azt nem
kell tudni!" Az Újsor, amit odacsatoltak, az -'tarnt 126 la
kás volt, az tisztán magyar volt.Ha eljöttek
;.amÍÄek,oszt
persze, nem lehet mindent as o-rrám kötni valakinek3 ha, var
iami keletett, akkor oszt megmondtam] tótul. Szávai. sa?re- is
jó volt.
"Édesapja jól tudott magyarul?"
Jól tudott,
"És a lánya, aki a Jánosbokorban lakik, tud tótul?"
Tud.Mindent a világon megért,csak a kifejezése már nem
megy olyan jól, már nem tud annyira, mint az édesanyja.
"Mi a bursza?"
Mi az?Elővették a citérát vagy a harmonikát,aztán ját
szottak rajta; volt egy tánc, Összejött a fiatalság. Főleg
szombat esténként,de máskor is. Volt aztán,amikor olyan al
kalmak voltak, tollat fosztottak, kendert törtekj na akkor
osztán ott volt a sok fiatalasszony, lányok voltak, persze,
összementek a férfiak is. Megvacsoráztak, na, akkor éjfélig
még táncoltak.A bursza azt jelenti, hogy egy kis összejöve
tel volt a fiatalságnak, meg osztán a fiatalságnak tánc,
•» mint mondják - ösmerkedtetés.
"fl&t mi a jezsibaba?"
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Ľn nem láttam jezsibabát. Annyit tudok,hallani hallot
tam sokat, hogy szaladt a gyerek a kút fele, s akkor intet
ték, hogy: "lie menj oda, mert ott a jezsibaba!" Azért mond
ták, hogy bele ne essen a kútba. Mondták azt is, az is jezsibaba,hogy a jezsibaba a tokaji hídon áll.Hát ezt én min
dig hallottam gyermekkoromban. Mondtak, hogy a tokaji hídon
addig nem lehet átmenni, míg a fenekét meg nem csókolják.
Másképpen az ember
nem tud átmenni a hídon. Mikor nagyobb
gyerek lettem, voltam Tokajba,akkor figyeltem, hogy megvan-e
még az a jezsibaba? Mert mindég azt mondtákjhogy ilyen csú
nya, olyan csúnya,hogy mindenki húzódozik tülle.De nem volt
ott senki, nem keletett ott megcsókolni.
"Mit hallott az inzsinierről?"
Hát az inzsilierrül nemhogy hallottam,hanem magam lát
tam, nem egyszer-kétszer. Többször láttam, de,hogy az aztán
mi volt, azt nem tudom. Én soha nem találkoztam vele, csak
láttam. Ment a dűlőn keresztül, világítással. Valami kis
csörgést lehetett hallani, rezgett, ahogy nent. Hát annyit
magyaráztak róla régebben, hogyhát valamikor mérte a földe
ket, osztán nem igazságosan mérte. Dehát aztán a holta után
jár, szalau0^l, oszt mérni kell neki a földet.
/Elmondta:Kósa András 79 éves nyiregyházi lakos, 1975.márc.
17-én/.
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OROSZ BELA:
A Nyíregyháza környéki tirpákok mai magyar
nyelvének
magánhangzó-r endsz ere
Nyíregyháza XVIII.századi betelepítésének történetéről
számos helyen olvashatunk./A legfontosabb irodalmat 1.Orosz
Béla; Nyíregyháza XVIII. századi betelepítése a családnevek
tükrében. MNyj. XIX, 81—88./ A nyelvjárássziget nyelvi sa
játosságait azonban tüzetesen még nem vizsgálták,legfeljebb
néhány példát, utalásokat találunk a szakirodalomban. /így
pÍ.Márkus Mihály;A bokortanyák népe c.munkajában,Bp.,1942„/
E dolgozatunkban bemutatjuk e nyelvjárássziget «-mai magyar
nyelvének magánhangzó-rendszerét«Az egyes magánhangzók meg
terheltségét nem érintjük, mert az egy külön dolgozatot kí
ván meg. Csupán arra keresünk feleletet, hogy miféle magán
hangzókat használnak a mindennapi beszédben, s ezek haszná
lata eltér-e a köznyelvitől, illetve a megye más területén
használtaktól. Megkíséreljük megállapítani azt is, hogy me
lyeket hozták magukkal.
"A nyelvjárások létezése sem magyarázható a nyelv bel
ső fejlődéséből, ennek is társadalmi okai vannak" /vö.:Kálmán B.tA mai magyar nyelvjárások. Tankönyvkiadó, Bp., 1951«
3/. Azokat a társadalmi tényezőket, amelyek az e területen
élők nyelvének formálásában szerepet játszottak, a szabott
terjedelem miatt itt nem sorolhatjuk fel,csak néhányra hív
juk fel a figyelmet.Korábban már bizonyítót tuk,hogy a XVIII.
századi betelepítéskor nemcsak szlovák« hanem magyar anya
nyelvűek is települtek át, sőt,olyanok is jöttek,akik mind
két nyelvet beszélték, s az áttelepültek magyar anyanyelvŰeket találtak itt /vö.:Orosz B.: i.m. 87/. Azt sem hagyhat
juk figyelmen kívül, hogy a magyar-szlovák nyelvi érintke-
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zésnek csaknem ezeréves múltja van /vö.: Kniezsat Magyarszláv nyelvi érintkezések. A magyarság és a szlávok.Szerk.:
Szekftt* Gyula. Bp., 1942. 184/. A másik igen fontos tényező:
a sajátos településforma, a bokortanyák kialakulása.Az,hogy
az egyes bokortelepülések között 3—6 km távolság volt,csak
arra adott lehetőséget,hogy az egyik tanyabokor lakói a má
sik tanyabokor lakóival csak munkaszüneti napokon/vasár- és
ünnepnapokon stb./találkozhassanak. Ez a nyelvi érintkezést
korlátozta,következésképpen a nyelvi egységesülés csak las
san mehetett végbe. Később, a piaci élet megindulásával már
a környékbeliekkel való nyelvi érintkezésre is lehetőség
nyílott, így a kétnyelvűségből az egynyelvttségbe való átme
net üteme is gyorsabb lett. Ma már csak az idősebbek beszé
lik a sajátságos tirpák nyelvet,ők is csak ritkán. Főképpen
akkor,ha a nyelvet nem értőkkel nem akarják a gondolataikat
közölni / pl. piacon /. A »burszák» helyett / szlovák bursa
»dáridózik»/ már ők is bálról,táncmulatságról beszélnek,pe
dig ezelőtt 40-50 évvel még burszákat rendeztek a bokorta
nyák fiataljai. De nemcsak a szókészlet,a szókincs változik
és változott meg, nemcsak a szlovák szavakat cserélték fel
magyar szavakkal, hanem hangtani változásoknak is tanul le
hetünk.
Szert tartjuk fontosnak, hogy a néprajzi gyűjtések és
feldolgozások mellett - amikor még nem késő - ilyen nyelv
járási Jelenségek gyűjtésére és feldolgozására is gondol
junk.
II. A nyelvjárássziget magánhangzói
Elül képzett, ajakkerekltéses magánhangzók /Palatális labi
ális/:
ü
tA köznyelvvel egyező, ü-t tartalmazó alakokban, illet-
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u

a/ Az i helyett néhány szóban: üdős 'idős*, őnekük
•őnekik';
b/ ő,ö helyett,ha utána 1 van: -bul '-bôľ, »erdőből» f
ľtul »-tői», tüle 'tőle», -rül »-ről». »szekérről';
néha ö_ helyett záródással is: pl« körülmény /Ezt a
körülményt nem fogadták el/ »körülmény*;
c/ az tí időtartamának megrövidítésével:gyülis »gyűlés'.
:A köznyelvvel egyező, u-t tartalmazó szavakban észlel
hető, valamint elég sok szóban ő helyett használják a
zártabbtí-t.Igypl.:bíí /nadrág/ »bő nadrág», csű /ten
geri/ 'cső tengeri', gyeplu »gyeplő».

ö

:A köznyelvvel egyező, ö-t tartalmazó szóalakokban, to
vábbá néhány szóban az e rovására, ha utána 1 követke
zik: köl /a vetis/ 'kel a vetés»; ha az e-t tartalmazó
szótag előtti szótagban ajakkerekitéses magánhangzó
van: szakon /termett a búza/ 'szuken termett a biiza',
buvön »bőven'.

ő

:A köznyelvvel egyező, ő-t tartalmazó szavakban, továb
bá ö_ helyett, ha az utána következő 1 kiesik: főd, fő
déivé 'föld, földelve', vogy /-ön mentek\át/^yölgy'ón
mentek át», tőgv/fa »tölgyfa'.

Hátul képzett, ajakkerekltéses magánhangzók /Veláris labiá
lis/
u
:A köznyelvvel egyező, u-t tartalmazó alakokban, vala
mint néhány szóban o helyett: csuda /nagy csuda vagy
te/ 'csoda'. Néhány szóban akkor is bekövetkezik,ha az
o vagy ó hangot 1 követi, és az 1 kiesik: gondukodlk
»gondolkodik»; abul »abból», a.1 tótul »ajtótól». Az utőbbiakban tehát az 1 is megmaradt, igaz, hogy itt a
szó /esetleg a toldalék/ végén van.
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Vannak olyan szavak is, amelyekben az egyébként hosszú
időtartamú u időtartamát rövidítik: háború /alatt az
asszonyok/ 'háború».
ú

:Általában a köznyelvvel egyező szóalakokban használják,
kivéve azokat a szavakat,amelyekben az időtartamot meg
rövidítik:
koszorú, kiskorú; de búza, háburu.

o

: A köznyelvvel egyező, Oj-t tartalmazó szavakban, vala
mint u helyett: onoka 'unoka', magok »maguk'; akkor is
ha az u-t tartalmazó szótag előtti szótagban á. vandá
lok 'náluk', házok »házuk', munka.1 ok 'munkájuk», mon
dások »mondásuk'; továbbá a helyett: osztán /elmentünk
a vásárba/ 'aztán, azután»; a -val határozó ragban is
gyakran előfordul: kaszavol /arattak/ »kaszával'; de
villával.

ó

: A köznyelvvel egyező szavakban, valamint az o rovására
néhány szóban, ha az o után 1 van, és az 1 kiesik: vótak /legalább tizen/ »legalább tizen voltak',nyóc /em
ber kellett/ 'nyolc ember kellett', szóga /is vótam/
czolga - voltam', bót 'bolt'. Ugyanezt tapasztaljuk
az u helyett, ha az azt követő 1 kiesik: kócs »kulcs».

^

: Többtagú szavakban £ helyett: lakadalom 'lakodalom',
hermanika »harmonika»; többtagú szavakban a helyett:
munka »munka*, lakftt 'lakat», utak »utak»; néhány egyszótagú szóban a szó végén lévő a helyett: ma /még nem
is ettem/ »ma még nem is ettem».
: Általában a többszótagu szavak belsejében előforduló á
helyett ejtik. Kevésbé elterjedt, csak néhány szóban
fordul elő: határozat /is kellett/ »határozat is kel
lett», sokan halásztak 'halásztak*.

a

a

: A köznyelvvel egyező szavakban és az orvos szóban, ak-

kor is,ha a szót valamilyen toldalékkal látták el:jött
az oryas,adott orvasságot 'jött az orvos, adott orvos
ságot'.
Elül képzett.ajakréses mnfxnhangzók /Palatális illabiális/
i : A köznyelvvel egyező, i-t tartalmazó szavakban, ritkán
több szótagú szóban a helyett:sipka /is kellett volna/
»sapka*; £ helyett,ha az a szó végén van: ügyi /nem én
voltara/ 'ugye, nem én voltam*, kézi /eltört a kezi/'eltört a keze', akkor is,ha ezek toldalékot kapnakkéziben 'kezében*. Néha a hossza időtartama x időtartamát
is megrövidítik: birok /még dolgozni/ 'birok még dol
gozni' .
í

: A köznyelvvel egyező, í-t tartalmazó szóalakokban, to
vábbá elég sok szóban é helyett:egyet hátra lip 'lép',
nem azlr mondom 'azért', nem lehet elkip_zelni 'elkép
zelni' .

é : iiéhány szóban é helyett: hátralék 'hátralék», vendége
lje 'vendégelés'.
e_ : A köznyelvvel egyező alakokban, valamint néhány szóban
az e_ időtartamának megnyújtásával: pévás/-ba tettek a
gépné}/ 'pelyvás'.
'é : Bár a megye területén ezt a zárt e hangot nem használ
ják, e nyelvjárásszigeten eléggé megterhelt: egy, ge
renda, megosztán »megaztán*• Néha az O helyett is ej**k: béréna »borona», beretva »borotva'.
e : A köznyelvvel egyező, e-t tartalmazó szavakban, az emlite ttek kivételével: bekap, előtte, élesig 'eleség'.
Hátul képzett, ajakréses magánhangzók /Veláris illabiális/
á : A köznyelvvel egyező, á-t tartalmazó szavakban, az em-
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litett kivé telekkel;bádog /fémből készült edény,amely
ből inni lehet/.tuták 'tudták'.hásztartás 'háztartás',
ásztatuk /a kendert/ 'áztattuk*.
á :

Igen gyakran a helyett: Amerikába, ábáhágy »abbahagy',
hálál 'halál».

A használatos kettőshangzók /Diftongusok/
iff:

Egyes szavakban é helyett:a kenyiffr nem hiányzott »ke
nyér', azifrr 'azért', riégen 'régen', kl^r 'kér», kié
vé 'kéve', rlffpa »répa».

ajj:

Egyes szavakban ó helyett: kajjc »kóc», csikau »csikó*,
birafl »biró';néha a vót »volt» helyett vau^t.bót »bolt»
helyett baut.
A megye területén sokkal több szóban használják a ket
tőshangzókat. Minthogy az eredeti nyelvjárásaik a ket
tőshangzókat nem ejti, valószínű,hogy a letelepedés után a megye lakosaitól vették át. A fentiek szerint egyes szavakban ereszkedő, nyitódó kettőshangzót é_ he
lyett, ereszkedő, záródó kettőshangzót pedig ó helyett
haszn;'" ak. Bárczi az ómagyar korszakban áu>au, > o% •» ó_
fejlődést mutat ki, az ie-vel használt szavakat pedig
a IV. század első felétől említi /vb.: Ht. 157/.

III. A magánhangzók használatában megfi/^yelhető jelenségek
/tendenciák/
i>tt:A sző elején:üdőmbe »időmben».A mi (időnkbe csak a kár
tya járta.A szó belsejében: őnekük »őnekik». Hiába van
ónekük hitelük. A szó végén» »tepsi». A tepsüt körbe
vitték, úgy kinálták.
Ellenpéldák: idegen, iten »itt, itten», mindig, kicsi,
igaz, indul.
E hangtani jelenség a megye más területén is megtalál-

ható. Feltehetjük, hogy a letelepedés után meghatáro
zott szavakkal együtt vették át e jelenséget. Bár az
áttelepültek között is voltak, akik ismerték és hasz
nálták a magyar nyelvet, és hozták magukkal annak a
nyelvjárásnak a sajátosságait, ahonnan jöttek, mégsem
tartjuk valószínűnek, hogy az anyanyelvjárástól való
elszigetelődés miatt őrződött volna meg e hangtani je
lenség. Ezt bizonyítja az is, hogy a megye területén
sokkal több szóban használnak i helyett ü-t.
Az ü-zés kialakulására Losonczi fejtegetései részben
világot vetnek /vö.: NyK. X1IV, 373.XLY.45.195/.Bárczi
szerint az a folyamat, araikor az ajakréses magánhangzó
helyett ajakkerekítésest ejtenek/labializáció/ az óma
gyar korban kezdődik, és átnyúlik a középmagyar korba
is /vö.: Ht.154/. Deme a mai i> ü jelenséget nem az ómagyarkori tendencia további folytatódásának tartja,
hanem egy ujabb keletkezésű folyamatnak /vö.: Nyelvat
laszunk funkciója és további problémái.Akad.Kiad.lo5/.
Az ü hangot tehát nemcsak a köznyelvben használatos esetekben használják, hanem esetenként i helyett is.
e>ö_:a/ előtt:köl 'kel». Még nem köl a vetis.Ezt a jelensé
get eléggé ritkán figyelhetjük meg. Nem gyakori.
b/ A megelőző szótagbeli ajakkerekitéses magánhangzó
hatására e helyett: szűkön 'szuken*• Szűkön van most
minden. BuSrön 'bőven*. Valamikor buvön vót búza, meg
tengeri is vót.
Ellenpéldák: szüleivel, közeli, szünetel, örömest, üveges stb.
Az tf-t tehát a köznyelvben is használatos szavakon kí
vül inkább akkor használják e helyett,ha az előző szó
tagban ajakkerekítéses magánhangzó van, kevésbé talál
ható meg az 1 előtt álló e helyett.
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A megye más területein is csak hasonló esetekben for
dul elő,sőt az 1 előtti ö-zö'ngéssel nem is igen talál
kozunk. Feltehető, hogy az ö-zést az Abaujtorna megye
iek hozták magukkal, mert ott sokkal elterjedtebb /vb".
Nyirkos István: az abaúji nyelvjárás magánhangzórendszeréről. MIiyj. X, 102/.
Eredetére vonatkozóan Losonczi magyarázatát vesszük alapul /l. NyK. XLIV, 50/,bár Deme az 1^ előtti és az ileszkedéses ö-zésre vonatkoztatva egy másféle eredetet
is feltételez /i. m. lo6/.
Ajakkerekitéses hang helyett ajakreses hang használa
ta:
a> i:sipka 'sapka'.Le kelett veni a sipkát.'Le kellett ven
ni a sapkáť. Az a helyett az i hangot ritkán használ
ják.A megye területén is csak elvétve találjuk meg,te
hát nem elterjedt hangjelenség.
o > e: beretva 'borotva*, beréna 'borona' .liem fogott a beret
va. 'Nem fogott a borotva'. Most csinálták a beré'nát.
'Most csinálták a boronát'. Amint ezt nár az előbb is
jeleztük, a megyében nem ejtik az ír-t. Feltehető tehát,
hogy e hangot a letelepülők magukkal hozták, és a mai
napig megőrizték. Megjegyezzük azonban, hogy e hang
használatában már nem következtetések, vagyis nem min
den e-t tartalmazó szót ejtenek e-vel, máskor olyan
szóban is ejtik, amelyikben nincs
'£.
Pais az o-o> e-o változásaal kapcsolatban disszimilációra /elhaaonuláara/ gondol /vö.iMKy. XXIX, 299/. Deme a jelenséget meglehetősen heterogénnek tartja /i.m.
140/. Az '4 eredetére vonatkozóan nyelvtudományunknak
még igen sok kérdésre kell válaszolnia.Egyes szavakban
finnugor ér-1 tételeznek fel, amelyek megmaradtak, má-

sokban, úgy vélik, az i vált nyíltabbá: i > e, továbbá
áövevényszavainkkal is kaphattunk &-t /vö.: BárcziiHt.
36, 74/.
A fentiek szerint a köznyelvtől eltérően néhány szóban
e-t ejtenek az o helyett.
a> á:A szó elején: Amerikába 'Amerikában*. Vót az Amerikába
is. 'Volt az Amerikában is'; álmát hosztak 'almát hoz
tak».
A szó első és második szótag jában;ábáhágyni 'abbahagy
ni', nem tuta ábáhágyni a vetist 'nem tudta abbahagyni
a vetést', árátás 'aratás* még nem vót aratás 'még nem
volt aratás*.
A szó belsejében más esetben: tárgyalás, kalács, vala
mikor |mámám, málác, vasúti, kapu, nagy, magyar, magám,
ábrák, siskasi, tárbúza, markot szed. Mikor vót a naty
tárgyalás«ithun sült a kemencében a kalács.'Mikor volt
a nagy tárgyalás, itthon sült a kemencében a kalács'.
Vásárnap nem dógosztunk,csak a jószágai vót munka,'Va
sárnap nem dolgoztunk, csak a jószággal volt munka'.
A fentiek szerint hangsúlyos és hangsúlytalan helyzet
ben, egytagú és többtagú szavakban egyaránt ejtik az á
hangot. A megye területén máshol nem ejtik,következés
képpen ezt a hangot is magukkal hozták. E hangjelenség
azonban Deme szerint nem kapcsolható össze az é[-zéssel
/vö.: i.m. 137/. Eredetét különbözőképpen magyarázzák.
Szinyei az á előtt ejtett á-ban a mai a elődjének meg
őrzését látja /pl. márnám; vö.: Nyr. XXIV, 153/« Horger
ugy véli, hogy az ajakréses hanghoz hasonult az ajakkerekitéses hang /illabiális asszimiláció; vö.: HyK.
XXXIX, 391/. Bárczi: a területileg egymással össze nem
függő részeken jelentkező á előtti á-zásnak tekinti
/vö.: Ht. 56/. Lehet, hogy nem azonos eredetűek. Egyik
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nyelvjárásban inkább a megőrzés,a másikban a hasonulás
juthatott érvényre. ügy véljük, hogy e nyelvjárásszi
geten a magukkal hozott á hangot őrizték meg,ezt azon
ban az itt élő nyelvközösség nem vette át, ahogy ezt
más hangok esetében is tapasztaltuk.
A zártabb hang helyett a nyíltabb használata:
u> otonoka 'unoka*. A szó használatában nem következetesek.
ugyanis unokája van, de az onokának vesz valamit, az
onokát látogatja meg.Hálok »náluk».Vót nálok elég pénz.
»Volt náluk elég pénz'. Magok 'maguk', liánokban vannak
a gyerekik.'Magukban vannak a gyerekek'.Hozok 'házuk*.
Van mán házok is. 'Van már házuk is'.
B hangjelenség hangsúlyos és hangsúlytalan szőtagban
egyaránt megtalálható.A megye területén is megtalálha
tó e szavakban.
Azt nem tudjuk, hogy e jelenséget magukkal hozták-e,
mert e tendencia eléggé elterjedt volt. Bárczi szerint
a köznyelvi alakok esetleg nem hangtani utón váltak
zártabbá,hanem nyelvjárási visszahatás eredményei/reg
resszió/, vagyis az ómagyarban megindult nyíltabbá vá
lási folyamat során kialakult tendencia őrződött meg
/vö.» Ht. 57/.
o > atlakadalom 'lakodalom'. A lakadalomba most is hívogat
nak. 'A lakodalomba most is hívogatnak'. Orvaság 'or
vossás'. Az orvas irta az orvaságot. 'Az orvos írta az
orvosságot*.
o > athermanika 'harmonika'. A burszába hermanikával muzsi
káltak. 'A burszában harmonikával muzsikáltak'. Tilalták 'tilolták'. A kendert ásztatás után kitilalták. »A
kendert áztatás után kitilolták'.
A fenti példák szerint néhány szóban az o hang helyett
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a nyíltabb £ vagy a hangot ejtik. Ez a hangjelenség
feltehetően korábban szélesebb körben, több szóban is
megvolt. Az abauji nyelvjárásra vonatkozóan Hyirkos
megállapítja, hogy: "A jelenség csekély mérvű', különö
sen ezuffixnmok / toldalékok— Q.B. / előtt tekinthető
szórványosnak" /vö.: i. m. 97/« Minthogy az áttelepül
tek elszigetelődtek az eredeti nyelvjárásuktól,itt még
kevesebb szóban él. ELsekélyesedését nyilván elősegí
tette az is, hogy a megye lakossága e jelenséget nem
vette át. A megye területén sehol sem tapasztalható.
£ jelenséget nyelvtudományunk a nyíltabbá válás eredményének tartja /vö.: Demet i.m.165/. Losonczi szerint
a Jelenség a tővégek felől terjedt a hangsúlytalan,
majd a hangsúlyos szótagba /vö.: ByF. LXXXI, 9/.
A nyíltabb hang helyett zártabb hang használata:
o> u:csuda 'csoda'. Csuda naty vizek vőtak. 'Csoda nagy vi
zek voltak'. Gondukodik 'gondolkodik'. Most is gondukodik. 'Most is gondolkodik».Abnl 'abból'.ajtótul »aj
tótól', árul 'arról'• Halotam, hogy Béklscsabárul jötek
a régiek.'Hallottam, hogy Békéscsabáról jöttek a régl
ek'.A -ból. -tói, -róltoldalékok helyett mindig -bul.
-tul. -rul áll.
A fenti példák szerint tehát a köznyelvtől eltérően né
hány szóban az o, illetve ó helyett u-t ejtenek. Ez a
jelenség a megye más területén is tapasztalható.
Eredetét tekintve Pais valószínűnek tartja,hogy az u-s
és az o-s változatok párhuzamosan éltek egymás mellett
majd később területileg is szétváltak, egyik nyelvjá
rásban az u, a másikban az £ maradt meg ugyanabban a
szóban, toldalékban /vö.: MKyOK. LZXVIII, 22/. Qombocz
szerint az u az ómagyarban szabályosan vált o-vá, s ez
az o a XVI.században ismét u-vá lett,ugyancsak a nyelv
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szabályos fejlődésének következtében /vö.: Ht. 149/. E
jelenség az abaúji nyelvjárásban is észlelhető /Byírkos: i. m. 85/. Valószínűnek tartjuk,hogy az áttelepü
lés idején az áttelepültek zömének nyelvében együtt
élt az u és az o /l. az unoka, onoka sző használatát^
s a már akkor is a-val használt szavakban maradt meg
az u.
ő>üitüle »tőle*, ük »ők', ük se nyukszanak tüle. »Ok sem
nyugszanak tőle». Ebül »ebből», fe.jirül »fejéről».tel
tül »téltől», turul »tőről». A -bői, -tői, -ről tolda
lékok helyett mindenütt -bül. -tül, -rül van. E jelen
ség a megye más területén is él.
Az u-zással egyidejűleg kezdődött meg az U-zés.Az u esetében egy u> o > u fejlődés állapítható meg,amelyből
u > u , illetve u > o kettéválás történt. Ez a fejlődési
vonal az ü esetében is: ü > ö > U , s ebből ü>Ü, illet
ve U > ö lett /vö.t Demex i. m. 190/.
Ezt igazolja az is, hogy néhány szóban az ö helyén áll
az tK így pl. kürülmény »körülmény», küszürüs »köszö
rűs».
ő>tí:
bfí 'uo' k^ »kő* /de követ/, cstí »cső» /de csövet/,
gyeplő »gyeplő», ttí /kukorica/ »tő», seprű* »seprő»stb.
Minden száron két esu* tengeri vőt. »Uinden száron két
cső tengeri volt».
Az ő helyett a megye más területén is ejtik az á-t es
zekben a szavakban,a a megterheltség foka is körülbe
lül egyenlő.
Nyelvtörténészek e jelenséget többnyire a kettőshang
zókbői /diftongusokból/ vezetik le.Balassa szerint öv>
öÜ7"tí a fejlődés litja. Azt is megállapítja, hogy ez a
fejlődés az északkeleti nyelvjárásterületen is végbe
ment. Az ő igenévképző helyett az tí használata különö-

sen az eszköznevek /seprű/ jelentésében lett gyakorivá
/vö.: Ht. 151/. Bárczi is kettőshangzókból eredezteti,
és kétirányú fejlődést állapit meg: i£> eg^ öti.-»ő; 3£>
üü-*ű /vö.: Ht. 92/.Az ő vagy tí uralomra jutásáért fo
lyó küzdelmet a középmagyar korszakba teszi.
e >i:A szó végén: ügyi »ugye». Akkor még ügyi Hém vót lehe
tősig.» Akkor még ugye nem volt lehetőség» .Meszi »mész—
sze*. Meszi van még a téli üdő.»Messze van még a téli
id0"*«
A szó belsejében: ugyibár »ugyebár», gyerekik »gyere
kek», erigy »eredj». Erigy inén tésis.'Eredj innen te
is».
Toldalékban»keti »keze», ereji*ereje»,béli »bele, bé
lé».
A köznyelvi és más nyelvjárási használattól eltérően
esetenként a szó végén,a sző belsejében,valamint as egyes szám harmadik szemé lyíí birtokos személyrag e-j e
helyett i-t ejtenek.E jelenséggel az egész megye lakó
inak nyelvhasználatában találkozunk.
Eredetét tekintve nincs határozott állásfoglalás. A
nyelvjárásokat ismertető irodalmak szerzői általában a
köznyelvi e zártabbá válásával magyarázzák a jelensé
get. Bárczi feltételez egy i> éf> i folyamatot is /vö.:
Ht.147/. Ez esetben az ügyi.messzi szavakban az i meg
őrzését is feltételezhetjük. Érdekes,hogy a -je birto
kos személyrag helyett nem használnak-.i i-t/tehát kert
je/. Ugyanakkor a kertjében helyett kertjiben-t monda
nak.
é > i á szó belsejében:kipzel »képzel» .cslplőgép »cséplőgép»,
lip/egy lépést/ »lép», azir »azért»kirém »kérem», gyülis »gyÔlés».kögig»köz
ség», mir1ir »miért» ;toldalékokban/s2uffixumokban/: munkaegysig»munkaegység»,
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kimirtik 'kimérték', fizetls »fizetés',
fölszerelis 'fölszerelés», szélin 'szélén». A szélin ültem.
A köznyelvvel és számos más nyelvjárás nyelvhasználatával ellentétben viszonylag sok szóban /a szó* tövében
és toldalékokban egyaránt/i áll az é helyén.Megjegyezzük még, hogy néha az i helyett £-t ejtenek: törvény.
rendőrség, hátralék. Ez a hang közelebb áll az jé,-hez,
mint az i, következésképpen feltehetjük, hogy a jelen
legi é helyett álló i bizonyos idő után elveszti ezt a
funkcióját, és ismét visszatér az é. Az JL-zés a megye
nyelvhasználatára nem jellemző, az é helyett inkább az
i£ kettőshangzót használják: iftdes. kigk, s z iftpstb.
Nyelvtudományunk mai állásfoglalása szerint az i a ket
tőshangzó zártabbá, _i-vó fejlődésével; a megőrzött i
hang megnyúlásával; az e-ből zártabbá vált i megnyúlá
sával keletkezett /vö.: Sulán: MNyj.I, 28/. Bárczi ne
gyedik forrásként említi a nyelvjárásközi analógiát,
vagyis a korábbi jT hangból fejlődött é-nek i-s ejtését
ugy mat, arázza, hogy azt a nyelvjárásközi é>i.megfele
lések tévesztő hatása tette zártabbá /vö.:TihAl. 167/.
Az ingadozás talán a többirányú fejlődéssel magyaráz
ható. Bizonyos, hogy néhány szóban az é helyett álló i
az jr-ből zártabbá vált i megőrzsée /vö.: Bárczi: Ht.
150/, ugyanis a nyel vjárássziget nyelvében az é* hang
használatát is megfigyelhetjük. A hátralék, nevezték
stb. szavak £-je az é zártabbá válásával is magyarázható, de valószínűbbnek tartjuk a fentebb említett viezszafejlődési tendenciát. A kipzel 'képzel', lájj 'lép'
stb. szavakban egy e > e > £ > i változás történhetett.
a>o:A szótőben: osztán 'aztán*, motring »matring». VitUnk
is osztán egy motringot. 'Vittünk is aztán
egy matringot*.

Toldalékokban: aaztalokot 'asztalokat'.másikot 'másikat', lovakot »lovakat», magunkot 'magunkat»«magos 'magas».lábos /edény/
'lábas», táblákot »táblákat».kaszávol »ka
szával». Belerakták az asztalokot, osztán
kezdődőt a vacsora. 'Berakták az asztalo
kat, aztán kezdődött a vacsora*.
A vizsgált területen tehát o hangot találunk a köz
nyelvvel és számos nyelvjárás nyelvhasználatával el
lentétben néhány szótőben, toldalékban az a helyén. A
megye területén csak elvétve találkozunk a > o hangvál
tozással, különösen a t tárgyraj előtt. Az osztán. kokas, lábos,magos szavakat azonban megyeszerte használ
ják. A toldalékokban szereplő o valószínűleg megőrzés
sel maradt fenn*
a> £:illetve o>a:A szójv-égén:munka /de munkát/,m^ /de mát/;
a sző belsejében: hermanika 'harmonika'.A
burszákban,hermanikával muzsikáltak.
E jelenséget ujabb keleti zártabbá válásnak tekinthet
jük az a> £ esetében, talán ezt igazolhatja az is,hogy
egy-két szóban a még zártabb o helyett is ejtenek a^-t,
másrészt az a és az á megterheltsége lényegesen nagyobb.
á > a:határozat »határozat».hatarozatklpes 'határozatképes',
csinatuk »csináltuk» «halásztak'halásztak».montak'iaondták». Néhány szóban a köznyelvtől eltérően ä van az á
helyén.Ez hangsúlyos és hangsúlytalan helyzetben egya
ránt előfordul.
e > e:egy »egy», még »meg», be »be'.tőke 'tőke».kender »ken
der', retenfetés 'rettenetes', gerenda 'gerenda' stb.
As e-t /zárt e/ a megyében máshol nem használják. Pel-
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tehető tehát, hogy a magukkal hozott e hangot őrizték
meg» Ma már azonban következetlenek e hang használatá
ban, s nemcsak azokban a szavakban használják, amely
ben az egyes nyelvjárásokban is ál, nem is mindig ott,
ahol az az egyes nyelvjárásokban megvan. Ez nyilván az
elszigeteltság következménye.
A rövid időtartamú magánhangzó helyett hosszút hasz
nálnak i
Hosszá ó, ő-t használnak o,ö helyett azokban a szavak
ban, amelyekben nem ejtik az l-t. így pl.t vét 'volt',
nyóo »nyolc*, szóga 'szolga', dógozni 'dolgozni'.ócsób
»olcsóbb», hód »hold/föld/», fődozni »foltozni», gyócs
»gyolcs»; vőgy »völgy», főd »föld», őtűzni »öltözni»,
gyumőcs »gyümölcs».
Mindkét Jelenséget az egész megye területén tapasztal
hatjuk. A Jelenség magyarázatára vonatkozóan többféle
állásfoglalást ismerünk. Deme állítása szerint az 1 előtti hang megnyúlásakor az _1 nem maradhatott meg a
szóban, mert a nyújtóhatás sokkal fiatalabb,mint ahogy
az 1 kieséséről tudunk. A nyúlás okát az 1 hangtani
természetében látja /vö.x i. m. 227/.
Bár a mássalhangzók vizsgálata nem tartozik a dolgoza
tunk témakörébe, mégis megemlítjük, hogy a hosszú idő
tartamú mássalhangzó helyett rendszerint rövidet ejte
nek, fiz a Jelenség, vagyis a hang időtartamának megrö
vidítése esetenként a magánhangzók használatára is Jel*
lemző.
így pl. i hslyett it birok »birok», égre nyiló 'égre
nyiló', vizel teli »vízzel tele', szívesen 'szívesen't
ú helyett jit bábura 'háború', bújni »bújni'j
fi helyett üt gyülis 'gyűlés', gvürü 'gyfirfi'.
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Meg kell jegyeznünk, hogy a megye területén általáno
sabb jelenség a magánhangzó Időtartamának megrövidíté
se, ezért feltehető, hogy ezt már a letelepedés után
•ették át.
Összefoglalva: a felsorolt példák alapján megállapíthatjuk,
hogy az eltelt több, mint két évszázad alatt a letelepültek
egynyelvuekké,mégpedig magyar nyelvuekké váltak. Magánhangző-rendszerük lényegesen gazdagabb, mint a megye lakosságá
nak magánhangzó-rendszere, mert Ismerik és használják az á,
az £, az ä, az e hangokat Is. Beszédjükben érvényesül a magukkal hozott, és az e terület lakosságától átvett kiejtés,
szóhasználat. Adtak,és vettek át szavakat, szófordulatokat.
Bizonyos,hogy a ma élő fiaik és lányaik nyelvében már gyor
sabb ütemű* lesz a fejlődés,hiszen a felső tagozatos tanulók
már a város iskoláiban tanulnak, együtt a városi gyerekek
kel, a felnőttek is gyakrabban érintkeznek a város és a kör
nyék lakóival. Arra azonban feltétlenül vigyáznunk kellene,
hogy e nyelvjárássziget nyelve egyenes irányban, fejlődjék
tovább, a vadhajtások ne találjanak itt táptalajra. Ebben
segíthetnek a bokor-településeken élő, az ottani kultúrmunkát végző, a nyél-vünket szerető emberek. Azt is szükséges
nek tartjuk,hogy a XVIII. században betelepített területek,
•árosok és községek/Békéscsaba és környéke,Vác és környéke.
Pest és környéki stb./ lakóinak /a betelepítetteknek nyel*
•ét is megvizsgálnánk. Az e területeken tapasztalható je
lenségekből ugyanis igen fontos következtetéseket vonhat
nánk le. Ezzel mind a nyelvtudomány, mind annak segédtudo
mányai /történelem, néprajz stb./ gazdagabb lehetne.
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A forrásművek megjelölésére használt rövidítések;
Hto
MNy.
MNy;J.
MNyTK.
NyK.
Ny?»
Nyr.
TihAl.

» Bározi Géza: Magyar hangtörténet.Tankönyvkiadó,
Bp.t 1958. 2.
- Magyar Nyelv. Folyóirat.
m Magyar nyelvjárások. A KLTB folyóirata.
«• A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai.
• Nyelvtudományi Közlemények.
* Nyelvészeti Füzetek.
m Magyar Nyelvőr.
- Bárczii A Tihanyi apátság alapítólevele mint
nyelvi emlék.

CSERTŐ KÁIMÁN
V I R R A D

A

T A N Y Á H

1, Tanyánk múltja
Felsősima várósunktól,Eyíregyházától, 10-km-re,a Nyír
egyházáról Kálmánházára vezető műút két oldalán fekszik.Kern
egységes terület,több tanyából áll. Központi részén fekszik
Hosszúhát, a régi Simapusztai uradalom, ami jelenleg Felső
sima központja. Itt működik á Tanács VB kirendeltsége is.
A felsősimái kirendeltséghez tartozó tanyáktHosszúhát,
Kézsai tanya, Polyák bokor, Samőka, Verescsárda, Benehalom,
Csengeri tanya.
Felsősima területén a felszabadulás előtt egyrészt tir
pák származású törpe és kisbirtokosok,másrészt a nagybirtok
gazdasági cselédei éltek. A jelenlegi tanyaközpont; Hosszú
hát a Mármarosszigeti Református Kollégium tulajdona volt,
1200 kat. hold földdel.Ezt a birtokot a Simapusztai borgaz
daság" néven Klár Sándor bérelte.A jelenlegi Lomb utca kör
nyéke Kézsai birtok volt,melyet Balika Sándor bérelt, terü
lete 327 hold volt .A manDarázs utca és Ma jár utca néven is
mert terület" Csengeriek /majd később Cserági János/ tulaj
dona volt. 520 hold területtel.A tanyán élő kis és középpa
rasztok élete viszonylag jobb volt, bár őket is folytogatta
a- nagybirtok és a gondolkodásukban élő földszerzési vágy. A
legsúlyosabb volt a sorsa a három, nagynak nem is mondható
uradalom cselédeinek. A mai fiatalok már elfelejtették, de
sokan nem is emlékezhetnek, akik a felszabadulás után szü
lettek,de az öregek emlékezetében még él a régi cselédlaká
sok emléke* A mai szemmel lakásnak sem nevezhető épületek
voltak ezek. Egy közös pitvarból négy család nyomorúságos
szobája nyílott, és ezek berendezését egy napon nem lehet
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említeni a maival.Az épületek fala nedves, nyírkos, dülede
ző. A három birtokot főleg bérlők használták. Mivel nem a
saját tulajdonuk volt, nem tartották szükségesnek az épüle
tek karbantartását.
A fiatalok szórakozására nem nyílt lehetőség. Egyetlen
szórakozás volt nyáridőben a dohánypajták és az istállók
között citera, vagy egy szál hegedű zenéje mellett az "Urgebál" /azért nevezték így, mert a gyepen táncoltak/.
A tanya élete egyhangú volt.Ezt az egyhangúságot a há
borús hirek zavarták meg.Minél jobban merült bele országunk
Hitler rablóháborújába,annál keservesebb volt az emberek ólete. Napról napra újabb behívók érkeztek. A kis-és közép
birtokosok feleségei és gyermekei miivelték a földet, a csa
ládfő legtöbb helyen katona. Minden családtól lovat és sze
keret rekviráltak a hadseregnek. Az uradalmak cselédházait
is gyakran látogatta a kézbesítő SAS behívóval. Az urada
lomban is az asszonyok és gyermekek munkájára szorultak.
Meghozta a posta az első elesettek hírét. A lakosság elége
detlensége egyre nőtt. Nem sok öröme volt a bérlőnek sem,
mert Klár Sándor zsidó volt. Ez pedig nem volt ember a fassiszta fer>p"Mak előtt. Egy szép napon családjával együtt
őt is elvitték. A kastélyba beköltöztek a szürke egyenruhás
németek. 1944-ben újabb lakói voltak a tanyának. A nyírbá
tori járás zsidó lakosságát telepítette a coendőrség és a
német katonaság a simapusztai uradalom dohánypajtáiba. Ezek
a szerencsétlen emberek a higénla legalapvetőbb követelmé
nyeinek biztosítása nélkül éltek a gazdasági épületekben,
pajtákban,ólakban szögesdrót kerítés mögött»csendőr és "SS"
őrizet mellett. Ez az esemény is nagyban segítette a tanya
lakóinak politikai fejlődését. Megdöbbentő volt az a bánás
mód, ahogy a gettó lakóival bántak. Ez nem csak sajnálkozást
váltott ki a tanyasiakból,de segítséget is. Míg ezek a sze100.

rencsétlen emberek itt tartózkodtak, a cselédek a csendőri
tilalom ellenére is megosztották szerény élelmüket az ott
őrzött családokkal, gyermekekkel és öregekkel, betegekkel.
Ennek ellenére nem egy család pusztult ebben az ideiglenes
táborban. Elszállításuk után, az uradalom munkájának bizto
sítására ruszin munkaszolgálatosokat és orosz hadifoglyokat
hoztak.A mindennapi munka mellett ismeretség, barátság ala
kult ki a családok és a munkaszolgálatosok között.
Ekkor már a háború lassan határainkon belül dúlt«A nép
nagy része már felismerte, hogy ki az ellenség és ki a ba
rát. Éjszakánként már a tiszta őszi csendben kelét felé fü
leltek, onnan várták az új világot, ami nem váratott magára
sokáig.Ilyen körülmények között éhezve, rongyosan várta ta
nyánk népe a szabadulást, a háború végét. A kastélyban élő
gyűlölt németek eltávoztak. Távozásukat a tanya népe megsi
ratta. Ha ne értsük félre, nem az ő távozásukat sajnálták,
de azt, hogy a tanyában lévő állatállományt mind elhajtot
ták. Azon sajnálkoztak, hogy a már most jogosan magukénak
érzett földet hogyan fogják megművelni igaerő nélkül. Köz
ben a Vöröshadsereg egyre közeledett.Harcra kellett készül
ni. Ezt a németek is érezték és eltávoztak, de még egy pár
"Stuka" támadás érte a tanyát, de ez az utolsó erőfeszítés
volt, jött a felszabadulás.
2. Felszabadulás
Naponta újabb hirek érkeztek. A szovjet hadsereg már
Debrecenben van. Már azt mondják, talán a városhoz értek.Az
ágyúdörgés egyre közelebbről hallik. Német és szovjet harc
kocsizó alakulatok között komoly harc folyik Hajdúdorog és
Hajdúnánás között. Este a harc tüze idelátszik. A németek
menekülnek. A tanyán csak átvonulnak a város felé,de kisebb
harcok a felsősimái "Szekeres kanyarnál"voltak.A volt "Tyulol.

kászház"mellett egy szovjet katonát temetnek. Olesmyovicsék
mellett egy kilőtt tankból öt szovjet katonát temetnek el
ideiglenes nyugvóhelyre. /Később ezeket a hősihalottakat a
város temetőjében helyezték örök nyugalomra/. Végre csend
lett a tanyában. 1944. október 22-én megjelentek az első
szovjet katonák a tanyában. Félve,de reménykedve jönnek elő
búvóhelyeikről az asszonyok, gyermekek, öregek és a tanyába
lévő cselédek. Béke lett. Szabadság lett úrrá a tanyán. Az
emberek reménykedtek, bár egy nehéz tél várt rájuk, hiszen
kifosztva maradt a tanya.Bizakodtak, mert érezték,hogy most
jön az új élet.
3. U J élet a tanyán
Felszabadultunk! Csend, nyugalom. Először alig mertek
az emberek előjönni. Napok teltek el míg valaki bemerészke
dett a városba.Onnan egyre megnyugtatóbb hirek érkeztek.Sok
a baj, kevés az élelem a városban.A tanya megindult a város
felé. Biztosítani kell a városi dolgozók életét. Segítenek
bár nekik is nehéz. Egy igen nehéz tél telt el. Közben hí
rekből megtudtuk, hogy Debrecenben megalakult a kormány. A
tavasz örömhírt hozott, amit csak álmodni mertek, megvaló
sult. Megjelent a kormány rendelete,illetve az országgyűlés
által hozott törvény a földbirtok felosztásáról. Tanyánkon
is hamar határozott a nép.Megalakult a Földigénylő és föld
osztó bizottság.A bizottság elnöke Cs. Nagy Ferenc volt,tag
jai pedig Bakó István és Novák Károly voltak. Sok éjszakába
nyúló megbeszélés,mérés folyt míg az rendeződött.A földosz
tó bizottság 250 embernek juttatott földet. Minden család
ban a férj és feleség 5 holdat kapott,s minden további csa
ládtag után l-l holdat. Az özvegyasszonyok 2,5 holdat kap
tak. Közben kitavaszodott. Hazaszállingóztak az emberek a
katonaságtól, a hadifogságból« Ezen a tavaszon már mindenki
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a saját földjén szántott.Sok volt a nehézség. Hem volt igaerő, vetőmag, szerszám, de a sok bajt leküzdötte a nép. Ek
kor már volt pártfogója.Megalakult a Magyar Kommunista Párt
helyi alapszervezete.Megérkezett egy napon a régi bérlő fia
Klár Dezső» Nem akart belenyugodni a kialakult helyzetbe.
Birtokba akarta venni a földet.Kiadta a parancsot,hogy most
már neki szántanak. Az sem baj, hogy nincs igaerő. Ott van
nak a "leventék" majd azok húzzák az ekét. Persze, hogy a
kommunisták megmagyarázták neki, hogy abba nem egyeznek be
le. Jobbnak látta, ha eltávozik, azóta sem tudjuk,hol van.
Ettől kezdve egyre fejlődtünk, gazdagodtunk. Az áruel
látást is megszervezte a lakósság.Megalakult a népi szövet
kezet, a földmüvesszövetkezet elődje. Ennek szervezői is a
kommunisták voltak.A szövetkezet elnöke CB. Hagy Ferenc párt
titkár lett.
Az első napoktól kezdve megkezdődött a tanítás az is
kolában. A népben kielégíthetetlen tudásvágy volt. A régi
kastély két-három szobájából közös akarattal létrehozták a
tanya első kultúrtermét. Itt indult meg a kulturális élet.
Dobicz János és Csertő Endre fiatal tanítók vezetésével meg
alakult a I.IADISz /Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség/
helyi szervezete. Itt sokat vitatkoztak a múltról, jelenről
és a jövőről.Megindult az öntevékeny művészeti munka is.Eb
ben az ifjúsági munkában élenjártak: Szalőki Sándor, János,
Imre és Margit, Hagy Zoltán, Novák Anna, Ilona, Erzsébet,
Pázmándi József, Dósa Erzsébet, és még sokan mások, akiknek
fiai, lányai folytatják ezt a tevékenységet a KISZ-ben.1946
tavaszán már Nyíregyházán a Kommunista Párt Rákóczi utcai
helyiségében tapsolt a városi közönség Hagy Zoltán hegedü
lésének, Hovák Ilonka énekének és a színjátszók lelkes sze
replésének.
Tanyánk épült,szépült,fejlődött. A földosztás után nem
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maradtak meg az emberek a cselédházakban. A Földosztó Bi
zottság felosztotta a volt cselédházakat, gazdasági épüle
teket, mindenki ezeknek az anyagából kezdte felépíteni csa
ládi házát.Szinte a földből nőttek ki az új házak és utcák.
Ez a fejlődés még a mai napig is folyik. Egyre szebb és
szebb házak épülnek.
A tanyavilágban elavultnak látszott a közigazgatás ré
gi tanyabírői rendszere. A tanácsok megalakulása után most
már a régi cselédek is képviseltetik magukat a város veze
tésében, a Városi Tanácsban. Az 1951-52-es években felépült
a Tanácskirendeltség épülete, mely a postának és az orvosi
rendelőnek is helyt ad.
Ugyancsak 1951 évben épült a FöldmÜvesszövetkezet bolt
ja, mely később egy modern vendéglátóegységgel bővült.
1959-ben a tanya 200000 Ft-os beruházással egy kultúr
házat kapott, melynek építéséhez a lakosság igen nagy tár
sadalmi munkával járult hozzá. 1961-ben kigyúlt a villany.
Mindez nem ment zavartalanul.Az 1956-os"viharn itt sem
ment el nyomtalanul. Félrevezetettyakik már azóta megbánták
tettüket, itt is garázdálkodtak. A már virágzásnak Indult
gazdaságot a "BÉKE" Tsz-t erőszakos külső hatással felosz
latták. Később újra alakult a sok kár után és ma is virág
zik. Feltörték a szövetkezeti boltot és kifosztották, ezzel
a lakosságnak és a népgazdaságnak súlyos kárt okoztak.
4. Kulturális élet
A felszabadulás előtti időkben a tanya közoktatását egy
egyházi és egy községi népiskola látta el három tanítóval
és két igen gyengén felszerelt tanteremmel. Ma korszerű
nyolcosztályos általános iskola működik. Négy iskola kilenc
nevelővel, hat tanteremmel.Az iskola tanyai körülmények kö
zött a lehető legkorszerűbben fel van szerelve. Évenként
lo4.

egyre több tanuló fejezi be az általános iskola nyolcadik
osztályát.
Kövekazik a tanuló kedv a felnőttek között is. Azok a
dolgozók akik régebben nem végezhettek iskolát, az esti is
kolában tanulnak.1964-évben 15,1965-évben 25 hallgató vizs
gázott a dolgozók általános iskolája 8 osztályában.
Egyre több tanyai fiatal tanul középiskolában, főisko
lán, egyetemen. Tanyánkból nem egy tanító, tanár, katona
tiszt, újságíró és más vezetőbeosztású dolgozó került ki.
A felszabadulás előtt a tanyavilágban ismeretlen foga
lom volt a könyvtár és a kultúrház. Ha 1800 kötet könyv van
a három fiókkönyvtárban.
1959.május 17-én avattuk kultúrházunkat. Azóta felsze
relése állandóan gyarapszik és munkája egyre tartalmasabbá
válik. Rendelkezik televízióval, rádióval, magnetofonnal és
lemezjátszóval, valamint a társasjátékok egész sorával mely
a klubfoglalkozások sikerét biztosítja.
Régen szinte ismeretlen volt a tanyán a rádió. Ma 145
rádió előfizető és 5 TV előfizető van a tanyán. Bekapcsoló
dott tanyánk a telefonhálózatba is három készülékkel.
Újság azelőtt csak a földbirtokoshoz és az iskolába
járt Felsősimán.Ma népünk igen sok újságot, folyóiratot ol
vas. Sok az előfizető, de van aki példányonként vásárolja a
lapokat.
1965 évben a következőképen alakul az egyes lapok elő
fizetőinek számat
Népszabadság:
Rádió és TV:
19
3
Népsport:
Szovjet Híradó:
1
3
Asszonyok:
Keletmagyarország: 40
1
Autó-motor:
Lobogó:
3
3
Élet-ós tudomány:
Mezőgazdaság:
1
3
Figyelő:
1
Ország Világ:
2
Képes újság:
Szabad
Föld:
105
1?
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Magyar Ifjúság:
Nők Lapját

19
12

Tanácsok Lapja«
Néphadsereg:

3
1

A művelődési munkát eredményessé teszi,hogy a Felsősi
mán működő Párt, KISz, Népfront és egyéb szervek vezetősége
azonos együttműködésben áll a kultúrotthon és az iskola ve
zetésével, így együttesen oldjuk meg a legnehezebb problé
mákat is,
5* Termelőszövetkezeti mozgalom Felsősimán
Felsősima dolgozóparasztjai igen korán kezdték érezni,
hogy a magángazdálkodás útjai rögösek. Kéhány család már
1949-ben kereste az utat a jobb boldogabb jövő felé. 1949.
október 2-án 16 család megalakította awB12CE" szövetkezetet.
Ekkor a szövetkezetnek 28 tagja volt, 210 kat. holdon gaz
dálkodott. Munkájuk már akkor is eredményes volt. Ebben az
évben a közös vagyon elérte az 1 millió forintot.Állatállo
mányunk 6 db. lóból állott. 1956. október 2-ig a fejlődés
zavartalanul folyt. Ebben az ében 52 család, 74 taggal 540.
holdon gazdálkodott.A közös vagyon értéke 3 149000 Ft volt.
Állatállományunk 16 ló, 47 szarvasmarha, 116 sertés,183 juh
volt. A továboi fejlődést azonban megakadályozta az ellen
forradalom* 1956. október 24-én az ellenforradalmi események
hatására a Tsz. feloszlott. A meglévő állatokat, épületeket
és gazdasági eszközöket átvette a MÉK vállalat, valamint a
fel nem oszlott Nyíregyházi SÁGVÁRI és DÓZSA Tsz.
1958.március 1-én újjáalakult a szövetkezet "BÉKE ORE"
néven. 12 család 18 taggal lépett újra a közös gazdálkodás
útjára 195 holdon.A közös vagyon a megalakuláskor 2*346.000
Ft, az állatállomány 8 db ló,31 szarvasmarha, 25 sertés,150
db*juh* Saját erőgép még nem volt,a gépi munkákat a nyírte
leki gépállomás végezte*
I960 telén újabb válaszúthoz érkezett Felsősima lakos
sága* Választani kellett a régi és az új között. Ebben az
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évben sokan választották a közös gazdálkodás útját. A "BÉKE
ŐRE« Tsz.számszerűleg felfejlődött, majd a következő évben
újabb tagokkal erősödött«Ugyanebben az időben alakultak meg
az első típusú termelőszövetkezeti csoportok.
I960 évben ll6 család 174 taggal 1349 holdon gazdálko
dott.Az összes közös vagyon értéke 3.575.000 Porint. Állat
állományi 22 ló, 67 szarvasmarha, 230 sertés, 311 juh. Ebben
az évben vásárolt a szövetkezet 1 db Superzetor erőgépet.
1962-től 1964-ig a szövetkezet a gyengén mtiködő tsz-ek
közé tartozott. 1963-ban szakemberek jöttek a szövetkezet
segítségére. Jelenleg 2 agráregyetemet végzett, 1 kertésze
ti technikumot,2 mérlegképes könyvelői, 2 szakképzett köny
velői iskolát végzett dolgozó működik a szövetkezetben. Fo
kozzák az egyes munkahelyeken dolgozó tsz tagok anyagi ér
dekeltségét, így a tagok jövedelme is nő.
1964. december 31-ig igen sokat erősödött a Tsz. A je
lenlegi létszám 161 család, 212 tag. A földterület nagysága
1549 kat.hold. A tsz közös vagyona 7.848.000 Porint. Állat
állománya: 27 lő, 131 szarvasmarha; 549 sertés,50.000 db ba
romfi.
Komoly géppark alakult ki.Saját erőgépeink:l db SuperZetor, 2 db 1128-as, 1 db RS09-es traktor. Munkagépek: 2 db
gépvontatású vetőgép, 2 db tárcsa,2 db gyurűshenger, 1 db.
forgó borona, 1 db kultivátor,1 db villanyfelvonó,1 db morzsológép, 1 db szalagfűrész, 1 db villanymeghajtású daráló,
1964 évben a Tsz tagsága az aratás idején egy kaszavá
gást sem tett, minden gabonát gépekkel takarították be.
Végeredményben a fő cél- amihez napról napra közele
dünk, hogy a termelőszövetkezet tagsága boldogan éljen és
szórakozzon.
Az I96I év,igen nagy lépéssel vitte előre a tanya szo
cialista átalakulását.Ebben az évben alakultak meg az I.Tí
pusú Termelőszövetkezeti csoportok. Egyénileg dolgozó pa
raszt Felsősimán gyakorlatilag nincs.
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Jelenleg területünkön három termelőszövetkezeti
port működik. Főbb feladataik a következők:

cso

1."HALADÁS" Tszcs. Alakult 1971. február 28-án.15 csa
lád 34 tag. Szántóterület 110 kat. hold. A fel nem
osztható közös vagyon 58.000 Ft.
2."UJ TAVASZ" Tszcs. Alakult 1961. február 20-án. Tag
létszáma 34 fő. Szántóterület 212 kat.hold. Uj tele
pítésű erdő 20 kat. hold.
3."PETŐFI" Tszcs. Alakult 1961. február 26-án. Szántó
területük 430 hold. Tagok száma 45 fő. Közös vagyo
nuk értéke 2oo.ooo Ft.
Mindhárom termelőszövetkezeti csoport eredményesen gaz
dálkodik. Teljesiti állammal szembeni kötelességét. Egyre
több árut termelnek. Igyekeznek közös vagyonukat növelni.
Ez a kis rövid irás talán érzékeltetni tudja azt a fej
lődést ami tanyánkon 20 év alatt végbement. Ez a 20 év gaz
dag eredTipn-'-ben, de küzdelmekben is. Népünk sikereket ért
el. Napról napra szebben boldogabban élünk. Ezt persze nem
csak a magunk erejének köszönhetjük. Segített a Párt és a
Kormány.Nem utolsó sorban a felszabadító Vörös Hadsereg.Ér
demes most hazánk felszabadulásának 20. évfordulóján ezen
elgondolkozni. Mindezt a fejlődést, a jólétet, fényt, műve
lődést nekik köszönhetjük. Talán éppen Felsősima határában
elesett hős szovjet katonák véréből fakadt az új élet,a sza
badság. Érettünk,a mi szabadságunkért áldozták életüket.Ne
kik köszönhetjük a szabadságot, azt, hogy most más virrad a
tanyán.
Őrizzük meg emléküket I
Tudjunk élni a szabadsággalI
Felsősima, 1965. április
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KÁRKUS MIHÁLY:
A TIRPÁK ETNIKAI CSOPORT KIALAKULÁSA

Bevezetés
Az, aki az utolsó évtizedekben figyelemmel kisérte a
hazai vagy a külföldi néprajzi szakirodalom kiadványait és
különböző nemzetközi néprajzi konferenciák, szimpóziumok
rendezvényeinek programját, észrevehette, hogy a középeu
rópai népek etnográfusai az utóbi időkben igen jelentős
érdeklődést tanusitottak az etnosz és etnikum,a népi kul
túra,a néphagyomány és annak integrációja, a kisebb etni
kai /néprajzi/ csoportok keletkezése és kialakulásának
problámái iránt.
Az alábbiakban a fenti fogalmak sorából elsősorban
az
etnikai /néprajzi/ csoportok keletkezésének és kiala
kulásának egyik regionális változatához szeretnénk hozzá
szólni. A példaként felhozott néprajzi anyagot, éppen an
nak lnteretnikus jelentősége miatt Nyíregyháza szlovák eredetU "tirpák" lakosságának a múltjából merítjük.
- Részben már ismert adatokra támaszkodunk, azonban a
bizonyító anyag felsorolásában számos eddig kevésbé is
mert adatra is hivatkozunk. Ezeknek a közzétételét nem
csak a szaktudomány, - de a nagyközönség is kívánatosnak
tartja.
A hazai etnikai csoportok keletkezésének és további
kialakulásának kérdéseivel a magyar kutatók már a 19.szá
zad eleje óta foglalkoztak. A kérdés intenzivebb és át
gondoltabb vizsgálatára azonban csak a jelen század első
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felében került sor.Szomszédaink közül az etnosz ás az et
nikum, az etnikai népcsoportok problémáival a szovjet ku
tatók is sokat foglalkoztak.Kutatásaik eredményeit a Szoviet8Zkaja etnografia c. kiadványból ismerhetjük meg. Ha
sonló figyelmet szenteltek ezeknek a kérdéseknek a len
gyel és a csehszlovák néprajzosok is. A szlovák etnográ
fusok közül először J. Podolák foglalkozott a szlovák et
nikai csoportok kialakulásával, utána A. Pranda próbálta
rendszerbe foglalni a szlovák etnikai csoportok és tájak
történeti alakulását és gazdasági körülményeit. E kutatá
sok vázlatos felsorolásából is láthatjuk, hogy az etnikai
kérdéseknek elég tekintélyes, s az összehasonlításra al
kalmas szakirodalma van. A magyar és nemzetközi kutatások
anyagából mindjobban kihámozható az a váz, jobban mondva
azoknak a "kritériumoknak" az összessége, melyeknek a se
gítségével meghatározhatjuk az etnikai népcsoport egye
temleges fogalmát.
E kritériumok sorába elsősorban azokat a külső vagy
belső 'etnikus jeleket' soroljuk, melyek észrevehető mó
don klilonbüi. vik meg az illető népcsoportot a környező
szomszédaitól, üzek megnyilvánulhatnak:
1, a szomszédoktól eltérő, /rrás/ eredet- vagy származás
tudatban.
2, eltérő nyelvi- /vagy nyelvjárási-/ különbségben.
3, az illető népcsoportra vonatkozó külön elnevezésben.
4, az endogámia következetes betartásában,
5, a környezettől eltérő,más vallásfelekezethez való tar
tozásban,
6, a népcsoportnak valamilyen földrajzi tájban, történe
ti, gazdasági, jogi, önkormányzati szervezetben való
tartós együttélésében.
7, etnokulturális vonások azonosságában, /pl. település110.

formában, lakásban, viseletben, táplálkozásban, élet
módban, szokásokban, hiedelmekben, és egyébb folklórhagyományokban/ s végezetül:
8, interetnikus hatások révén kialakult integrációs jelenségek helyi specifikumaiban.
1. -A tirpák etnikum néprajzi sajátosságai
Tekintsük most át s fentebbiekben felsorolt »etnikus'
értékű kritériumokat, s alkalmazzuk azokat az 1753-54-ben
Nyíregyházára telepedő,6zlovák eredetű, ma már persze je
lentős akulturáción átment, elmagyarosodott helyi lakos
ságra.
Az 1753-54-ben Nyíregyházára telepitett lakosságnak
a magyar etnikumtól eltérő eredet-, származás-tudata vi
tán felül áll. Ez eltérő származás-tudat régebben sokkal
elevenebb volt mint manapság./Különösen a bokortanyákon./
Kég a századforduló éveiben /1890-1900/ igen sok tanyai
gazda- ée taksás-család számon tudta tartani egykori
"felsőmagyarországi" eredetét. Régebbi családi hagyomá
nyokból, család-összeirásokból, anyakönyvi feljegyzések
ből is láthattuk, hogy korábban sokkal gondosabban tar
tották nyilván a származáshelyüket. Ezt az idegen származástudatot a még ma is használatos szlovák családnevek is
jelzik. /Tomasov6zky, Gerlicky, Turcsán, Lipták, stb./.
Az eltérő származástudathoz kezdetben szervesen hoz
zátartozott a második megkülönböztető etnikus jel: a
nyelvi különbség. Ez azonban a későbbi, magyarsággal való
együttélés során igen jellegzetes, ezlovákHmagyar két
nyelvűségbe csapott át. Ebben a kezdeményező szerepet a
békésmegyei, vagyonosabb gazda-réteg játszotta. A később
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betelepülő zólyomi, hontl, nógrádi, gömöri, zempléni sze
gényebb sorsú taksás családok Nyíregyházára való érkezé
sük után még sokáig egynyelvilek maradtak, 8 a szlovák
nyelvet is saját nyelvjárásukban beszélték. Ebben a sajá
tos, magyar etnikummal körülzárt környezetben a különböző
időben és különböző helyről származó szlovák családok
közt először egy sajátos, helyi /nyíregyházi/,belső nyel
vi és etnikai integrációs folyamat zajlott le, mely a ké
sőbbiek során egy specifikus helyi /nyiregyházi/ szlovák
/és magyar/ nyelvjárásnak vetette meg az alapját. A két
nyelvűségnek ez az állapota eltartott egészen a világhá
borús évekig. £ csaknem kétazázéves sajátos nyelvi integrációs folyamatot maguk a szlovák dialektológusok is helyi specifikumnak minősítették. E megállapítás is támo
gatja az itteni lakosság etnikai csoport voltát.
A fenti megállapításnak jogosságát nyomatékosan alá
támasztja az a körülmény, hogy a tiszántúli magyarság az
itteni szlovákul /tótul/ beszéló, vagy csak a kétnyelvű
szlovákul is eszelő lakosságot egyöntetűen •tirpák"-nak
nevezi. Ennek - mint tudjuk, szlovák nyelvjárásbell és
társadalomra;} zi, valamint a magyarsággal való együttélés
ből eredő interentikus okai vannak.
1 tirpák elnevezés a szlovák nyelvjárásokban ismert
trpák szóból származik, melynek Nógrád megyében gúnyos
értelmezésű, 'nagyon egyszerű, paraszti nyelvjárást be
szélő ember* jelentése van. Ismerték ezt az elnevezést a
szlovák néprajztudomány klasszikusai is, elég ha itt most
a
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csak J.Caplovic, J.Safarik és P.Dobšinský neveit sorolom
fel« Á trpák szónak mai használatával a Nógrád megyei
Sámsonházán is találkoztam. Skultéty Mária 68 éves adat
közlőm a búcsúzáskor bocsánatomat kérte, hogy adatközlése
során csak olyan egyszerű, trpák kifejezésekkel élt, ma112.

gáról is azt mondotta, hogy trpák /Ky zme trpáci."/
Ismerik a trpák, trpáci elnevezést a pilisi szlová
kok is. Itt is a trpák-nak gúnyos értelmezését ismerik.
Hasonló néven nevezik a bácskai Bajs község szlovák lakó
it is: ott is az elnevezésnek gúnyos mellékize van.
Ugy véljük, hogy az egykor gúnyos tartalmú trpáktirpák elnevezést is ezeknek az analógiáknak a segítségé
vel lehet a legelfogadhatóbban megmagyarázni* A század
forduló éveiben a tirpák elnevezés is még gúnyos tartalmú
volt. A jelen század elején azonban a tirpák népnév kezd
te elveeziteni gúnyos jelentését. Lassan a békési szárma
zású gazda- családok is megbarátkoztak vele, s rászoktak
a használatára. Ma már csaknem minden nyiregyházi lakos
- főleg ha ebben a városban született, - elfogadja, hall
gatólag eltűri - ha tirpáknak nevezik. A tirpák népnév
tehát eredetileg egy szlovák nyelvjárást jelölő, kissé
gúnyos tartalmú elnevezés volt, mely azonban itt Nyíregy
házán a szabolcsi magyarság interentikus közreműködésével
ma már a nyiregyházi szlovák eredetű - elmagyarosodott
lakosság etnikai csoportnevévé vált.
Régebben az evangélikus vallás is a nyiregyházi
szlovák-tirpákok jellegzetes, etnikai jegynek minősülő
kritériuma volt. A megye többségét ugyanis reformátusok
alkották, s a maradékot a görög- és római katolikusok egészitették ki* Az egész megyében, sőt egész Tiszántúlon,
csak a nyiregyházi szlovák-tirpákok tartották a luteránus
hitet. A későbbi szlovák beszivárgók között volt elég sok
római és görögkatolikus is, ezek azonban egy-két nemzedék
leforgása során felszívódtak a magyarságba.
Ez az eltérő hit okozta azt is - hogy az idetelepe
dett szlovákok szigorú endogámiában éltek. Kernigen háza
sodtak össze magyar családokkal. Ez alól kivételt csak a
113.

19. ás a 20. század fordulóján, - itt ie inkább csak a
városi lakosságnál találtunk példát. A határbeli tanyákon
élő földműves szlovák-tirpákok csaknem a felszabadulásig
élték a maguk zart életét.
Tudjuk, hogy a különböző etnikai csoportoknak tér-ée
időbeli kialakulásához a fenti kritériumokon kivUl még
számos kedvező természetföldrajzi, gszdasági ás politikai
tényezőkre, bölcs vezetőkre, irányitó szervezőkre is van
szüksége. Nyíregyháza esetében ez a kedvező légkör és az
emiitett feltételek, - ha nem is egészen zavartalanul, de csaknem a letelepedés első éveitől kezdődően viszony
lag biztosítva voltak.
A gróf Károlyi Ferenc által felkínált, nagyon gyér
népességű nagycserkesz!, nyiregyházi és simái "puszták"
földrajzilag igen előnyös helyen, a megye központjában,
kereskedelmi és forgalmi szempontból is jelentős útke
reszteződés vonalában feküdtek. A békésmegyei jobbágygaz
dák bölcs előrelátásának kell tehát tekinteni azt a tényt,
hogy amikor az állandó letelepedés színhelyéről kellett
véglegesen d Unttal., Nagycserkesz helyett inkább a vizben
bőségesebb Nyíregyházát választották lakóhelyül. Ezzel a
játermő szállásföldek sorsát döntötték el. A városkörüli
"pázsitokon" könnyebb volt az állattartáa gondja ia az
első években.
A gazdasági tényezők soréoan igen pozitiven kell ér
tékelnünk a Károlyi Ferenc által nyújtott kedvezményeket
is. A békésmegyei szabadköltözkodási joggal bíró jobbágy
gazdákat a gróffal kötött szerződés értelmében csupán évi
1 aranyforint fizetésére kötelezték. A jobbágyi kötele
zettségeknek efajta gyakorlata ismert volt Nógrád megyé
nek szlovák telepesekkel "megszállott" falvaiban is. /Di
ósjenő, Kalló, Kazár, Verebély, Pásztó, Szendehely, Szé114.

csény, Szécsényke falvakban, főleg a Grassalkovich által
telepitett helyeken./ A nyíregyházi néphagyomány ezerint
a robot pénzen való megváltásának kialakulása Petrikovics
János érdeme.
Az akkori feudális Szabolcsban ilyen gazdasági ked
vezményeket nem ismertek. E szokatlan Jelenség miatt a
nyíregyházi jobbágygazdákat megkülönböztetésként "ara
nyos" -oknak nevezték a környék lakosai. E gazdasági ki
váltságok szintén hozzájárultak az etnikai kritériumok alakulásához.
A szóvátett gazdasági kedvezményeket politikai és
adminisztratív, főleg önkormányzati szabadságok is kisér
ték. A békésmegyei jobbágygazdák kezdetben Petrikovics
János vezetése alatt, mondhatnánk szervezett formában
költöztek át Nyíregyházára. Jövetelük alkalmából magukkal
hozták Reguli Sándort, mint a leendő község nótáriusát,
tanitójukat, Johanides Jánost, papjukat, Vandlik Mártont,
ás jónéhány olyan mesterembert is,akikre az új lakóhelyü
kön okvetlen szükségük volt, pl. csizmadiákat, kovácsot,
ácsmestert, szűcsöt, vargát, stb. Nem a véletlen müve - s
ebben nemes Petrikovics János csizmadiamesternek is érde
me van, hogy az áttelepültek sorában a jobbágygazdák és
mesterek közt néhány rangját rejtett nemes család is meg
húzódott. /Reguli, Jeszenszky, Kovács, Trsztyánszky-Figu
ra, Nagy/.
A Békés megyei csoport mindjárt átköltözködése után
megszervezi "önkormányzatát". Az évről évre újonnan vá
lasztott elöljáróságot kezdettől fogva mindig a legértel
mesebb,lehetőleg közbizalomnak örvendő, Írástudó, s lehe
tőleg kétnyelvű jobbágygazdákbői vagy jobbnevü mesterem
berekből választották. Ezt az elöljáróságot maga Károlyi
Ferenc és a jószágkormányzók. Ispánok is támogatták. /Er
re különösen a vallásügyi sérelmek orvoslása miatt volt
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szükség./ Tanulságos,hogy a telepesek folyamodványait ma
guk a latinul tüdő ispánok,gazdatisztek fogalmazták. /Pl.
Dióssy, Szaplonezay/. A kérelmeket pártfogőlag továbbí
tották a megye vagy a Helytartótanács képviselőihez.
A Károlyi-birtok ispánjai sokszor keresztkomaságba
kertllnek, /sokszor össze is házasodnak/ a békési szárma
zású, rangosabb és vagyonosabb gazdák leazármazottaival.
/Pl. a Zrak-Pápai lányt egy nemes Dióssy veszi el felesé
gül./ Hézetllnk szerint a nyíregyházi jobbágy-gazdák etni
kai öntudatának kifejlesztéséhez a telepítés idején né
hány - ma már az ismeretlenség homályába burkolt személy
is tevékenyen hozzájárult. Ezek körül első helyen kell
megemlíteni a feudális, uralkodó osztályhoz tartozó Káro
lyi Ferencet, ennek korai halála után a "sremihályi gró
fot" - Dessewffy Sámuelt, akikről még a múlt század má
sodik felében is sokat beszéltek az öreg, városban lakó
tirpák gazdák. Keveset tudunk a telepítés szervezőjéről,
Petrikovics Jánosról. A krónika őt is nemesi származású
nak tudja, azonban a nyíregyházi nemesek nem igen tartot
ták evidenciában. Szarvasról jött át Nyíregyházára, csa
ládja azonban szintén nógrádi eredetű volt. A hagyomány
ugy tudja, hogy fiatalabb korában Osgyánban kijárt néhány
latin iskolát is.Tanulmányait nem tudta befejezni s ezért
tanulta ki a csizmadia mesterséget. Világlátott, vásárba
járó embernek ismerték, sokat járt Csabára, ott jő barát
ságban volt Reguli Sándor tanítóval és Vandlík Karton evangelikus lelkésszel.Amikor az áttelepUlésre került sor,
rábeszélt« csabai barátait, hogy tartsanak vele. Népszerű
embernek tartották. Mint csizmadia sokmindenhez értett,
Nyíregyházán sajátmaga építette fel takaros,nádfedelü há
zát, ügyes kertész la volt, ismerte a kerti és a vadvirá
gokat. Károlyi Ferenc sokszor magához hivatta Nagykároly-
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ba, tanácskozott vele. "Impopopulációs tevékenyeégéért" a
gráf dúsan megjutalmazta, telket és ezállásföldet utalt
ki számára. A néphagyomány szerint a nyíregyházi határ
legjobb földjét kapta, mely a mai Súlyán bokorban csaknem
napjainkig "Petrikovicka" néven volt ismert a tirpák gaz
dák között.
Petrikovice János legfőbb érdeméül kell tekintenünk,
hogy korlátlanul birta Károlyi Ferenc bizalmát. Szarvasi
ssárrcazásu tirpák gazdák elmondása szerint az ő közbenjá
rásának köszönhető, hogy amikor a szarvasi jobbágygazdák
átköltöztek Nyáregyházára, a grőf vetőmaggal segitette ki
a rászorult családokat. Kint mondják,Petrikovics Nyíregy
házára való átköltözése után is sokat járt Nagykárolyba,
kezelte a Károlyi-kert virágos és gyümölcsös kertjét. A
különböző urasági "hajdú"-szolgálatokért külön díjazást
kapott. Ezért sokan irigyelték sorsát. Károlyi korai ha
lála után is sokat járt le Károlyba, ahol Károlyi Antal
gróf feleségének - Harruckern Jozefa megbízásából to
vábbra is ellátta a kertészi teendőket.
A Károlyi-család megbizta Petrikovicsot további job
bágycsaládok toborzásával.Petrlkovics ellátogatott a nóg
rádi, gömöri és honti evangélikus falvakba - e onnan is
toborzott szlovák telepeseket. Ez utóbbi tevékenysége mi
att igen sok nyíregyházi családban elvesztette népszerű
ségét. Petrikovice érdemei azonban vitathatatlanok. Meg
érdemelné - hogy a város méltóképen, /legalább egy utca
névvel/ megörökítse emlékét.
Igen nagy érdemei vannak Miskolczy Kátyásnak is. Kint
a város érdemes jegyzője hosszú éveken át, eredményesen
fogta össze a város lakóinak dolgait, ügyeit. Negyvenhat
éven át volt a város főjegyzője. Ez idő alatt 26, sokszor
évenként váltakozó főbíróval együtt irányította, vezette
a város ügyes-bajos dolgait. Az ő főjegyzősége ideiében
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zajlott le az örökváltság, melynek egyik legfőbb előké
szítője volt.
Az irányító és szervező személyiségek tekintetében
tehát nem volt hiány. Tevékenységük szintén jelentékenyen
hozzájárult a helyi népcsoport kialakulásához.
Mint a fentiekben láthattuk, az 1753-54-ben Nyíregy
házára települt jobbágygazdák, mesterek, zsellérek és ne
mes családok két nemzedék leforgása során lélekszámban
megnövekedtek, egyes családok meg is vagyonosodtak és ez
összeházasodáe során egészen összefonódtak.
Az egyelőre jobbágysorban élő,de vagyonosodása révén
erősen polgárosuló közösség tagjai a 18.század utolsó év
tizedeiben kezdtek már nagyobb emberi szabadság után vá
gyódni.A szabadsághoz vezető kiutat csakis az örökváltnág
megvalósításával találták elérhetőnek. Hosszabb előkészü
letek és tanácskozás után hozzá is fogtak annak megvalósí
tásához. Szinte erejüket meghaladó, hatalmáé gazdasági és
társadalompolitikai vállalkozásba fogtak. Közös szabad
ságvágyuk inaltékaként,tanácsadóik és bölcs vezetőik ter
vei alapján, 2 feudalists államszervezet kereteit fesze
getve, a törvényes jogszabályokkal szembeszállva, teter.ee
anyagi áldozatok árán megvásárolták a város és határának
földesúri jogait, s szabad polgárokká váltak. Az Alföldre
települt szlovák kolóniák közül - Szarvast és Békéscsa
bát is megelőzve - elsőként váltják ki magukat a jobbágy
ság sorából. Ezzel az országos jelentőségű társadalmi és
gazdasági "kiugrással", egy sokkal szabadabb "külön élet
útra" léptek. A "szabadalmas Nyíregyházáért" folytatott
küzdelemben egyformán résztvettek a nemesek,a jobbágygaz
dák, valamint a mesteremberek éa a zsellérek le.
A további kritériumok sorában jelentős szerepet ját
szottak az etnokulturálls tényezők ia. Ezek között a leg118.

első helyet a tanyai település-forma:a "bokortanyák rend
szere" foglalja el.
A bokortanyák fogalma alatt az Itteni tirpák gazdák
sajátos, külső, határbeli településformáját értjük. Kez
detei visszanyúlnak a 18. század második felére és szoro
san összefüggnek az itteni tirpák gazdák egykori állat
tartó és később földművelő életformájával. A kezdetben
minden jobbágygazdának jutó "szállásföldeken" állatokat
tartottak és egy kevés földet is megműveltek. Téli idő
szakban védettebb sztrungákat, karámokat és istállókat épitettek és abban tartották az állatállományukat. Ezeket
az épületeket nem szétszórva, de a felvidéki láz-ok, /kopanicák/ mintájára szorosan egymás mellé építették. Eze
ket a téli időszakban az örökváltság idejéig inkább csak
a szolgák lakták. Amikor azonban a megváltott szállásföld
öröktulajdonba ment át, a nyári időszakban a nyári munkák
végzésére /ideiglenesen/ maguk a gazdák is kiköltöztek. A
19.század második felében azonban már igen sok gazda, fő
leg fiatalon házasodott gazdafiuk - véglegesen is kiköl
töztek a határbeli szállásaikra. Az addigi - főleg állat
tartás funkcióit ellátó - építményeket rendes lakóházak
kal is kiegészítették. Ezzel kialakították az úgynevezett
bokortanya rendszert. Az igy épített gazdaházak, istállók
udvarok,mai nevükön már 'tanyák* - rendszerint valamilyen
ut mentén, kör-, vagy háromszögalaku térség formájában
rendeződtek. Az egymás mellé épített házakban elsősorban
rokon családok helyezkedtek el.
Ezt a sajátos határbeli, kis hegyi falvakra emlékez
tető külső települési rendszert a magyar földrajzi és
néprajzi szakirodalom a századforduló évei óta: "tirpák"
specifikumként tartja számon« A tirpák bokortanyáknak a
békési és bácskai szlovákok közt is vannak ilyen külső,
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határbeli szállásai, Széknek azonban nem egészen azonos a
struktúrája. A tirpák bokortanyák eredet»funkció ós szer
kezet tekintetében az erdőirtásokon keletkezett közép
szlovákiai "láz" -okra hasonlítanak leginkább. Nagyjában
elmondhatjuk róla, hogy ez a Kárpátmedencében sokfelé is
mert állattartó, teleltető és később állandóvá váló tele
pülésforma a sajátos magyar-szlovák interetnikus kapcso
latok révén vált jellegzetes nyíregyházi településformá
vá.
Az etnokulturális sajátosságok egyikét alkotta a
tirpák népviselet is. A századforduló első évtizedeiből
még élénk emlékezetünkben élnek a tirpák gazdák jellegze
tes, nemesposztóból szabott, fehér és fekete cifra-szürjei /siricá-i/t gubái, valamint a nyíregyházi ködmönösszücsök által készített rövid ködmönei /kožuch/. Itt kell
megemlíteni a kocsiban használt fehér és fekete, díszesen
kivarrt bundákat, a férfiak széles, házivászonból vagy
gyolcsból készített bő-gatyáit,az elmaradhatatlan kékfestős mintájú surcait, a vagyonosabb és rangosabb tirpák
nemesgazdák bécsi kék posztóból varrott, fekete zsinóros
ünneplő ruháit, a jellegzetes "Kossuth"-vagy "pandur"kalapot, 8 a szintén jellegzetes nyíregyházi ráncos vagy
keményszárú csizmát. Még az első világháború éveiben a
tirpák gazdasszonyok többsége télen csak nagykendőben
járt,a fiatalabbak virággal kivarrott fekete atlasz- vagy
káemir kendőben, cifraködmönben árulták s piacon terméke
iket. As idősebbek sokszor ráncolt, sötétes, bő, fodros
szoknyákban /gečela/ jártak. A szegényebbjén rendszerint
bő-ujju fehér ingváll /oplecko/ fehérlett, fejükön kendő,
lábukon könnyű kis női csizma - vagy ha lányról volt sző:
cipellő /topánka/ feszített.
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A mai - legidősebb tirpák gazdák véleménye szerint a nyíregyházi tirpák gazdát vagy gazdasszonyt a viseleté
ről száz ember közül is meg lehetett ismerni. Ezek az adatok mind azt igazolják, hogy ezek a szemmel is látható
etnokulturális 'jelek' mind hozzájárultak a tirpák nép
csoport kialakulásához.
E népcsoportra ugyancsak jellemző 8 gazda-szekér és
a valamikor nagyon népszerű,kétkerekű féderes taliga. En
nek Nyíregyházán kétféle változatát is használták. A gaz
dák a gazda-taligákon közlekedtek, a városban lakó sze
mélyszállító taligások pedig fiáker-taligát használtak.
Ezeket a jármüveket egészen a II. világháborúig általáno
san használták. A személyszállító taligások foglalkozása
is helyi specialitásnak volt mondható. Sajnos ma már hír
mondójuk se maradt.
E kétkerekű járművel szorosan összefüggött a nyí
regyházi tirpák gazdák lőtartása is. Ma már csak kevesen
tudják, hogy a nyíregyházi huszárezred /s magának a hu
szárlaktanya/ elhelyezésének a kérdése egyik legfőbb in
doka az itteni gazdák hírneves lőtartásával függött öszsze. A bokort&ftgákon még élnek idősebb tirpák gazdák, akik határozottan állítják, hogy a gazdálkodásuk során a
legfőbb jövedelmet a katonaságnak nevelt és azoknak ela
dott lovakból teremtették elő. A jó tirpák lovaknak nem
csák Tiszántúlon, de az idegen, sokszor külföldi lószakértők előtt is megvolt a jő hírneve. A századforduló éveiben - elvétve a világháború utáni években is, a leg
jobb tirpák lovakat külföldi /legtöbbször zsidó kereske
dők/, Olasz- és Oroszországba, Ausztriába szállították.
Szívesen látogatták a nyíregyházi vásárokat, a lőpiaeot
az Eperjes- környéki sárosi földbirtokosok és fuvarosgaz
dák. Sokszor ellátogattak az itteni vásárba lengyelor121.

szági zsidő lókupecek is. Ezek főleg a sárga szinti, fia
tal lovakat keresték és szállították észak felé.
A nyíregyházi tirpák gszdáknak jó hire volt a Kassa
melletti Kaasaujfalu hentes-kupecei között is. Mint tud
valévő, a 19. század második felében ezek a kassaujfalusi
"hentes-kupecek" a hiressé vált "kassai sonka"-hoz és a
"csécsi szalonná"-hoz való hus- és zsíranyagot as itt
/kukoricán, darán és korpán/ hizlalt mangalicából terem
tették elő. A nemrégen lebontott Búza téri "Bundi kocsma"
vendégszobái a vásár előtti napokon mindig megteltek ezekkel a szlovák hentes-kupecokkal. A hentes-kupecok vé
leménye szerint a nyíregyházi tirpák gazdák mangalicái igen edzett, SZÍVÓS és jó husu sertések voltak.
Folytathatnánk a hasonló jelenségek további ismerte
tését,erre azonban e rövidre szabott beszámoló nem ad al
kalmat. Igen tanulságos volna például a tirpák családok
caaládi és közösségi, színes szokásaival, babonás hiede
lemvilágával is megismerkedni. Ezek természetszerűleg a
mai társadalmi és gazdasági struktúra változása következ
tében - mint szükségtelen elemek, - már nagyobbrészt
kihaltak, h°iyďket a mai, haladó világszemlélet elemei
foglalták el.
•
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2. A "tirpák" népnév és öntudat kialakulásáról
A több mint 200 éves fejlődésfolyamat során az itte
ni szlovák telepes-családok egymás után több gazdasági és
társadalmi formáción mentek keresztül. Tudjuk, hogy a kolonizáciőjuk folyamata sem volt teljesen egyfor ma.Voltak,
akik még a feudalizmus évszázadában vertek itt gyökeret,
- de voltak, akik csak a kapitalizmus évtizedeiben érkez
tek Nyíregyházára. A legutolsó ilyen rajok az I. világhá122.
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ború éveiben illeszkedtek be a város társadalmába. A ko
rábban érkező, - békésmegyei származású gazdacsaládok, hamarabb aklimatizálódtek a szabolcsi környezetbe. Közü
lök már az érkezés idejében igen sokan kétnyelvűek vol
tak. Később érkező /főleg a környező szőlőkbe és pázsi
tokra települő/ családok csak itt váltak kátnyelvüekké.Ez
az átmenet olylror két nemzedéken át tartott. Ezt áz el
térő, belső nyelvállapotot igen szemléletesen ilusztrálja
a "trpák-tirpák" etnikai csoportnév keletkezése és továb
bi alakulása. A tirpák népcsoport az utolsó évtizedek so
rán már átment a szlovák-magyar nyelv cseréjén.így a tir
pák népnév ma már nem jelöli csak a szlovák etnikum la
kosságot, hanem nyelvében és érzületében magyarrá vált
'szlovák eredetű' polgárokat is. Ezt a jelentéseltolódást
ugy a magyar néprajz-,nyelv- és történettudomány isjszankcionálta és ilyen értelemben használja. Ez az akulturáciŐ8 s részben asszimilációval is egybekötött integrációs
folyamat a múlt század közepén kezdődött,s a magyar nyel
vű népiskolák általánossá válásával tovább folytatódott.
A városi lakosság nyelvcseréje már a századforduló évei
ben végbement. A tanyákra kihúzódó lakosság még egy jő ideig kitartott korábbi anyanyelve mellett.
A Békés megyéből Hyiregyházára átköltöző szlovák te
lepesek nyelve és kultúrája a 18. század második felében
nagyjában azonos volt a többi Alföldre telepedő szlovák
népszigetek erősen szlovák-palócos műveltségével. A 19*
a század elejétől kezdve ezt a kultúrát átszövik és szli»
nézik egyénenként beszivárgó gömöri, abauji, sárósi és északzempléni szlovák, rutén-ukrán rajok is. Ebben a ma
gyarsággal körülvett szabolcsi térségben sajátságos tör
téneti képződménykánt formálódik ki a helyi tirpákság sa
játos etnikai arculata.
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Igen tanulságos, hogy a szlovák-magyar nyelvcserén
átlépett tirpák származású városi lakosság soraibél né
hány országosan elismert jónevü iré és költő is került
ki« Elég ha ezek közül most csak Krúdy Gyula, a két Vietérisz testvér: József és István, s végül Váczi /Vitái/
Mihály nevét emiitjük meg.Igen helyénvalónak tartjuk Gunda Béla megállapítását, hogy: "aki az etnikai csoportok
jellegzetességeit" akarja közelebbről megismerni, akkor
ezeket az "irők, költők és egyéb művészek alkotásain ke
resztül is kell megvizsgálni".
Krúdy Gyulának csak az édesanyja volt tirpák szárma
zású, mégis az ir<5 prózai müveiben jő érzékkel és váloga
tott szavakkal irta le a tirpák parasztokat, szinte a ko=
nokságig menő szorgalmát és takarékosságát. A tirpák pa
rasztról irt jellemzését örökérvényűnek tartjuk.
1 városban lakó, kétnyelvű tirpák családból származó
értelmiségiek sorából eminens hely illeti a két Vietőrisz
testvért. Vietőrisz József - az érzésben és nyelvben már
teljesen magyarrá vált akadémiai koszorús költő - a régi
tirpák ősök iránti, mélyen átérzett tisztelete és hálája
jeléül művészien fordította le magyar nyelvre a szlovák
evangélikusok többszáz éves, igen kedvelt, Tranoazciusz
néven ismert énekeskönyvét.A kétnyelvű költő szivében már
kora gyermekkorában megfogant a fordítás szükségességének
a gondolata. Hyiregyháza méltán lehet büszke a soraiból
kiemelkedő, magyarul verselő "poétájára" és mélységesen
átérzett interetnikus, humanista szolgálataira. Hasonló
tisztelet illeti meg testvérét,Vietórisz Istvánt is, aki
a harmincas évek végén "Tirpákok" clm alatt hat énekre
tagolt klasszikus hőskölteményben 'énekelte' meg a külön
böző helyekről összeverődő, főleg evangélikus vallású ősöket,a "Hyiregyházán eggyéforrt tirpák lakosságnak" küz-
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delmes múltját és sorsát* A szépen zengő, lágy hexamete
rekben gördülő epikai munka szintén a helyi lakosság ön
álló népcsoport-tudatának értékes "költői" bizonyítéka.
Az országos hírnevet elérő poéták sorát Váci Mihály
nevével zárhatjuk le. Mig Krúdy Gyula inkáfcb a Békés me
gyei származású,tanyai gazdák önérzetét, észjárását«büsz
keségét rajzolja meg, addig Váci Mihály a később jövő,ho
mokra szorult szegénységnek, a cselédek, béresek sorsát
és küzdelmes életét örökíti meg. Váci Mihály a nyírségi
homokba kapaszkodó jegenyék, akácok, nyárfák, s tipikus
szabolcsi táj,az "én szőke városom" lírikusa. Igen figye
lemreméltóak még Váci Mihály prózában megirt vallomásai,
ahol a város alatti szőlők, homokon élő szegényebb tirpák
gazdákkal folytatott beszélgetéseiből plasztikusan kiraj
zolódik az itteni "tirpák" népcsoport gondolkodásmódja,
benső lelkivilága.
A tirpák etnikai csoportnév ujkeletü /felszabadulás
utáni/ előfordulására és mindennapi használatára kíván
juk felhívni még a figyelmet. Mint tudvalevő, a 11. vi
lágháború után Magyarország és Csehszlovákia kormányai
1946-ben - nemzetközileg is jóváhagyott - lakosság-cse
re egyezményt kötöttek egymással. Ennek az egyezménynek
a keretében az 1946-1947-es években Hyiregyházáról is
többezer, szlovák származású tirpák személy települt át
Szlovákia területére.Mielőtt az áttelepítés tömeges meg
valósítására került volna sor,az áttelepülésre jelentke
zett tirpák családok arra kérték a csehszlovák kormány
áttelepítési szerveit,hogy a tirpák családokat a szlová
kiai áttelepítési terv keretében ne szórják ezét, - hanem
ha lehetséges, egy tömbbe telepítsék' le őket, - ugy ahogy
as 1753-54-es években Nyiregyházára való letelepedésük
alkalmával la történt. Történeti példára hivatkoztak: a
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szarvasi származású Jobbágygazdák és zsellérek a Saarvas
utcában, a csabaiak a Csabai utcában kaptak telket és ház
helyet. A szlovák áttelepítési hivatalok méltányolták a
nyíregyháziak kívánalmát és közös megegyezéssel a lévai
járásban a következő Garam-menti községekbe telepitette
le őket: Levice, Horná és Colná s ec, Kálna, Káinica, Lok,
Marusová.Jur pri Hrone, Tekovské Luzany, Novy, Tekov,Hon
tianske Vrbice stb.
Ezekről az egykor elég népes magyar falvakról el
kell mondanunk azt, hogy itt a 19.század második felében
igen káros egy-gyermekrendszer vált éltalánossá.Ennek kö
vetkeztében az utolsó 100 év során, - de különösen a je
len század elején e falvak lakossága alaposan lecsökkent.
Ezen a komoly társadalmi bajon a csehszlovák hatóságok is
segíteni akartak. Ezért igen kapóra jött a nagylétazámu
tirpák családok kérelme. A legnépesebb családokat éppen
ezekbe az egykéé falvakba telepitették le.Ezzel az intéz
kedéssel az áttelepített tirpák családok 'szármszás-tuda
ta* továbbra is megőrződött, - amiről már tudjuk, hogy az
etnikai csopct-tudatnak egyik igen fontos kritériuma. Az
egy tömbbe telepitett tirpák gazda-családok magukkal vit
ték a korábbi "tirpák" népnevüket la.
A visszamaradt magyar lakosság szerint a Garam-menti
falvakban "uj arcok
eltérő népi kultúra ég erkölcs
jelent meg". Feltűnően könnyű homoki kocáikat hoztak ma
gukkal az átköltözködő tirpákok.Ha már nem is jártak "vi
seletben", da minden számottevő gazda csizmában járt,csiz
manadrágot viselt, hozzá lajbit hordott. Tánc közben szilajabbal mozogtak, a cifrásott csárdást tenyér-csattogtatással színezték. Dalaik elnyújtott dallamnak voltak és
egész más életformáról beszéltek. Rögtönzött mulatságai
kat "burásának" nevezték. A tirpák asszonyok as addig fa126.

hérre meszelt házfalakat színesre festették. Sokféle min
tákkal is díszítették. A fehér, puritán kálvinista falu,
a tirpákok jöttével egyszerre kiszínesedett. A bokorta
nyákról idesereglett uj népi elem mozgásba hozta a kiha
lásra itélt egykes falvakat. Kezdetben a tirpák családok
éveken át megtartották korábbi szokásaikat és hagyománya
ikat. Kimondhatjuk róluk, hogy az alsó Garam-mentére te
lepitett gazdacsaládok szorgalmukkal és munkájukkal elis
merést vivtak ki az itteni magyar őslakosság körében is.
Mind a termelőszövetkezetekben, mind a gyárakban megáll
tak a helyüket. Egyik legfőbb érdemük még az, hogy a Ga
ram-mentén ma már nem ismerik az egyke-rendszert.
3. Migrációs és családtörténeti adatok
Az alábbiakban olyan adatok közzétételéről van sző,
melyek tartalmuknál tovább erősitik a tirpák etnikai nép
csoport sajátos és szomszédaitői eltérő életútját.
Kiindulásunkhoz Károlyi Ferencnek Petrikovics János
kezébe adott pátens levelét vesszük, melynek szövegezésé
nél az "impopulétor" is jelen volt. A pátens levélben igért kedvezmények szabadon költözködő jobbágyok számára
szóltak.A Békés megyéből érkezők kétségtelenül rendelkez
tek ezekkel a jogokkal, ezt Fügedl Erik is hangsúlyozza.
Petrikovics János toborzása után a szarvasi jobbágygazdák
már 1753 őszén jelezték Károlyi Ferencnek, hogy Szarvason
mindenüket eladták, s bár a telet még sokan Szarvason akarták kihúzni,a költözésre utrakészek voltak* Egyben tu
datták a grőffal, hogy Nyíregyházára becsületes, szabad
jobbágyokként akarnak érkezni - nem mint szökevények.
Ugyanilyen kérelemmel fordultak Békés negye alispánjához
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la,hogy as átköltözni akarókat, mint szabadosokat bocsás
sák el a megyéből. Kérelmük Így hangzóttt
Tekintetéé Vice-ispány Uram!
Hogy az ür latén eo Szt. Felsége az Urat Vice-ispány
Urunkat éltesse és taroson sok számos esztendeig szeren
csésen kiványuk. Mint hogy bizonyos okokra való nézve ezidejü Szarvasi határjában tellyességgel nem vetettünk,ha
nem T. N.Szabolcs vármegyében lévő Nyir-egyház nevű hely
ségnek határjában nagy kölcségtinkben és fáradságunkban
esvén, eószi vetést tettünk, mely eószi vetésnek és azon
kívül kenyérnek valé búzát, úgymint 1000 köblit a Méltó
ságos Gróff N. Károlyi Ferenc Eő-excellentiájától újra
kértünk. így lévén a dolog, ha az Ur V.Ispány Urunk ben
nünket azabadoaaan el nem bocsátja,/a/ fennirt búzát vagy
in natura, vagy peniglen in parata pecumia, sub poenali
obligatione viasza kell adnunk. Klntelenek leszünk S.7.
egész marhánkat elpraedálni és per sonsequens elpraedálván holtig való gyermekeinkkel együtt, /amint az aziránt
az Urnái Vice-ispány Urunknál/ koldusul maradni. - Arra
való nézve alázatosan az Urnái, Vice-ispány Urunknál instállyuk, mutatván hozzánk kegyes grátiáját, méltóztassék
az Ur Vice-ispány Urunk ezen nyomorueágunkot méltó consideratioba venni éa nékünk Liberum mlgrationis Passum
Nyir-Egyházára megengedni. Ezzel amidón tovább is az Ur
nák Vice-ispány Urunknak instálnánk, utolsó resolutioját
elvárván, maradunk az Urnák, Vice-ispány Urunknak érdemes
szolgái
Szarváéi Lakosok a Nyíregyházára költözők".
Békés vármegye vioeiepánja est a szabad költözködési
útlevelet minden bizonnyal nemceak a Szarvaerői, de Kom128.

lósról, Csabáról és Mezőberényből is a kiköltözködni kí
vánó jobbágygazdáknak kiadta. Sőt, ugy látjuk, hogy Békés
megye alispánja később más szarvasi, csabai és mezőberényi jobbágycsalédoknak is kiállított ilyen "elbocsátó le
velet".
Példaként hadd idézzük itt Pécsik Mihály szarvasi
jobbágygazdának latin nyelvű elbocsátó levelét:
"Praesentiurn Exhibitor Michael Pécsik incola oppidi
Szarvas cum filio, posteaquam in hoc oppido paucis annis
commoratus fuiseet et in Gasula sua alium Hospitem /ut
pdicti oppidi Testimoniales sonant/ conetituieset, hinc
eidem cum suis propriis facultatibus ex hoc Comitatu Békésiensi emigrandi alio facultas concedit. Quo arca universos et singulos Dnos officiales honorifice requierendos ease duxi,quatemus memoratum hominem cum uxore et su
is prolibus proficiscentem ubique locor.,libere ire tran8ire,morari redireque permittant ac per suos permitti faciant. Praefatibus perlatis, exhibentu restitutis. Signa
tur in oppide Szarvas die 15. mensis april 1754.
Inclyti Cottus Békésiensis or. Comissarius juratus asse8or, Paulus Ribickey de eadem. m. p.
A fenti elbocsátó levélhez hasonló példányok talál
hatók Kyiregyháza levéltárában, pl. - Kukucska János berényi, Kovács Ádám csabai lakos részére. Ilyen pótlólagos
elboceátó leveleket elsősorban olyan vagyonosabb elköl
tözni kívánó Békés megyei jobbágygazdák kérték a megyé
től, akik nagyobb állatállománnyal költöztek át. Ezekben
az elbocsátó levelekben a hatóságok igazolták a költöz ködő jobbágycsalád létszámát, a magával vitt állatállo
mányt, legszükségesebb ingóságot/a legszükségesebb terme
lő-eszközeit, pl. ekéjét, szekerét, boronáját stb./. Út
közben az ellenőrző közegeknek igazolták legális menete129.

lüket, 8 megérkezésükkor a passzusokat bemutatták az uj
község birájának.a földesúr Ispánjának. Csakis ilyen for
malitások lebonyolítása után kaphatott az átköltöző job
bágygazda telekhelyet és szállásföldet. A Károlyi által
kiállított pátenslevél az első perctől fogva megadta a
Békés megyei telepeseknek az önkormányzat kiépítésére a
lehetőséget. Ez a magyarázata annak, hogy miért alakult
ki Nyíregyházán az Írásos Ügyintézés rendszere,már az át
település második esztendejében. /Az önkormányzat kezde
ményezője Reguli Sándor volt./
Amikor Petrikovics János 1753 év júniusában, a kezé
be adott pátenelevél birtokában megkezdte a toborzást, alig 1-2 hónap leforgása alatt csaknem 200 jobbágy- és
zsellércsalád jelentkezett az áttelepülésre. A jelentke
zők közül sokan meg is járták Nyíregyházát, s a helyszí
nen is tájékozódtak a helyzetről.
A hir eljutott a Harruckern uradalom ispánjaihoz és
onnan a földesúr fülébe is. Harruckern báró azonnal leirt
a tiszttartóihoz, hogy vizsgálják ki a kivándorlók pana
szait; egyben parancsot adott az átköltöző családok öszszeirásárs is. A számbavétel során összeírták a jobbágy
gazdák nevét, a családtagok számát, a vagyonukat. Ez az
összeírás 1753 őszén, október 29-én fejeződött be.
Az összeírás! iv a következő - latinul irt cimet vi
seli: "Conscriptio incolarum ex comitatis Békésiensis ex possesione Szarvas. Berény. Csaba. Komlós. Orosháza, qui in praedictum praediaa Nyíregyháza transmigrare volunt."
Szarvasról összeirt névsorban a következő családne
veket olvashatjuk:
13o.

x.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Arnovszky György
Bablsovszky Márton
Bálás András
Batha Mátyás
Bankó György
Benko András
Bezzegh András
Benko György
Blran János
Bogyovszky János
Boldizsár Mátyás
Bolha István
Bzovszky Mátyás
Csernyik János
Cservenyi János
Csikós Márton
Denári György
Nov.Dobovay István
Fabó András
Ferke István
Figura Márton
Filo István
Franko György
Gombos János
Gyurik Mihály
Gyuris Ádám
Gyuris Tamás
Hornyák András
Jeszenszky Ádám
Kabaj János
Kecskés György
Kiss István

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45«
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Kovács György
Kovács László
Krnjak Márton
Kukura György
Kurtyán Fái
Kysely Máté
Laczo András
Lipták Ádám
Lukács András
Mazár Mátyás
Majtinecz András
Manczel Mátyás
Melich Pál
Métyoszov8zky János
Michaló Pál
Mlinár András
Moravszky György
Moravszky János
Moravszky Mátyás
Hagy Simon
Bemcsok Márton
Német Péter
Petras András
Pivarcsy György
Polyák György
Rybár András
Szászky György
Szekreter Mátyás
Simon János
Skrnyár Mátyás
Szlivka Tamás
Straka György

65. Szuchánszky György
66. Szunka János
67. Súlyán Ádám
68. Sloazár János
69. Tomasovszky András
70. Tarcali András
71. Tóth András
72. Tóth Márton
73. Tóth Tamás
74. Trabák Márton

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Ü8sák Márton
Vallyó János
Varga András
Verbovszky Tamás
Vidovianszky György
Vrabecz János
Zajácz János
Zaturecky Márton
Zraka János

A mezóberányi névsorban a következő családnevek ol
vashatók:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Babinszky András
Babinszky János
Bálás György
Bálás Mátyás
Bálás István
Bánszky György
Behan György
Bobály Gvörgy
Boldis János
Csabian8zky Ádám
Csernyik János
Csordás Mátyás
Drienovszky Mihály
Gyuresán János
Franko János
Hovan György
Juhász András
Kosa Pál
Kovács Pál
Krai esi György
Kukucska János
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22. Liatavecz Pál
23. Lomianszky Márton
24. Madarász András
25. Madarász Pál
26. Mathejov János
27. Molnár András
28. Molnár Lukács
29. Pál Mátyás
30. Palotay János
31. Plesovszky Márton
32. Rács Ádám
33. Ráüss János
34. Szikora Pál
35. Szolyiar Mátyás
36. Szuohánssky Mátyás
37. Szuohánssky Pál
38. Spisisk György
39. Tomka János
40. Tóth Jakab
41. Vanyarszky János
42. Vanyarszky György

Tótkomlós! családnevek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
.12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bála György
Bobály András
Bogár Márton
Brokuta János
Dániel György
Dlhoe János
Forgács Márton
Hraczky György
Hraczky János
Ietván György
István Mihály
Juhász György
Keckó Mihály
Kiss Ferenc
Kulyhavy Márton
Lakatos Jakab
Lipták György

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Megyés János
Mészáros János
Mikucsik Jakab
Molnár Ábrahám
Motyovszky János
Perivszky János
Plesavszky György
Rideg János
Rimoczay Jakab
Rivnár Mátyás
Sárkány Mátyás
Szpisák Lukács
Szpisák Pál
Tojás János
Tóth Balázs
Turcsány Máté
Zajácz Gvörgy

Békéscsabai családok névsora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.'
8.
9.
10.

Antal Péter
Batta Tamás
Bobák Simon
Czaban Márton
Csechov Márton
Csechov Mihály
Csicsely Péter
Debrov8zky János
Duna György
Erdély György

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

íz say János
Jánovszky István
Jánovszky Tamás
Jogyud Márton
Xolinár István
Koncsek János
Kubinyi Jakab
Lipták György
Magyar András
Mekis János
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21.
22.
23.
24.
25.

Pohoranyec Lukács
Szabatka János
Sstraka András
Saj ben Márton
Tóth Ábrahám

26. Valykoveo György
27. Zahoránszky Péter
28. Zrak András
29. Nob.Zeman András

Orosháza névsorában a következő családnevek
elő:
1. Juhász Pál
2. Kocsis Pál
3. Kovács János

4.
5.
6.

fordulnak

Ladiner János
Szakái Ferenc
Virág Tamás

A fenti összeírás szerint Szarvasról 82, Mezőberénybői 42, Tótkomlósról 34, Békéscsabáról 29 éa Orosházáról
6 - összesen 194 jobbágy- és zsellércsalád jelentkezett
áttelepülésre. /A 194 családból 165 volt jobbágysorban,
29 pedig mint zsellér szerééit a kimutatásban./ Ha a
fenti Békés megyei névsort összehasonlítjuk Nyíregyháza
1754. évi összeírásával, láthatjuk, hogy az itt ö'rszeirt
jobbágy- és zeellércsaládok száma eléri az 500-at. Ebből
jogosan következtethetjük azt, hogy a Békés megyéből ér
kezettek száma megszaporodott. ValóazinUnek tartjuk, hogy
1754-ben az összeírásban már számbavették a
békésieken
kivül a többi megyékből érkező /Abauj, Zólyom,Borsod, Gömör, Nógrád, Liptó, Pest megye/ szlovák telepeseket is.
Ha most nagyjában áttekintjük a Békés megyei jegyzé
ket, elsősorban a családneveket, a családhoz tartozó ta
gok számát, a fiak és leányok, valamint az egy kenyéren
élő testvérek számát, az állatállomány mennyiségét, érde
kéé képet kapunk. Azt látjuk,hogy egyes Békés megyei job
bágycsaládok az átjövetelük idejében állatállomány tekin-
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tétében nem is voltak szegények! - Toltak köztük olyanok
is, akik 6-8 ökörrel, 4-5 tehénnel, 4 lóval, juhokkal,
disznókkal is rendelkeztek. - Így például a szarvasi sza
bad menetelti jobbágygazdák közül Tomasovszky Andrásnak 8
ökre, 5 tehene, 4 lova, 50 juha, 12 egyéves disznója és 4
tinója volt. Jeszenszky Ádámnak 6 ökre, 4 fejőstehene, és
4 lova, - Súlyán Ádámnak 8 ökre, 3 tehene, 4 lova, 70 ju
ha, Gyuris Ádámnak 8 ökre, 4 tehene, 4 lova, 16 juha, 10
disznója és 4 tinója volt. Figura Mártonnak 6 ökre, 3 te
hene, 6 lova, 20 juha és 7 disznója volt. A »»ezőberényi
gazdák közül Kosa Pálnak 6 ökre, 14 tehene, 9 lova, 53
juha, 8 disznója és 4 tinója; a csabai gazdák közül Debróezky Jánosnak 6 ökre, 5 tehene, 3 lova, 20 juha, 4 ti
nója, Jánószky Istvánnak 8 ökre, 8 tehene, 4 lova, 3 disz
nója és 10 tinója volt. A komlósi jobbágygazdák között
Bogár Mártonnak 6 ökre, 3 tehene, 4 lova, 20 juha és két
disznója volt.
A fentiekben ismertetett állatállományt nem lehet
minden békési jobbágygazdára általánosítani* Voltak sze
gényebb jobbágyok is, sőt a nagyobbik része kisebb állat
állománnyal rendelkezett. Azonban csaknem mindegyik gaz
dának volt lova, /a szarvasiaknak 3-4 darab is/. Akik a
földművelés mellett fuvarozással is foglalkoztak, azok 46 lovat is tartottak* Tehene, csaknem minden békési gaz
dának volt, még a zsellércsaládoknak is legalább 1 fejős
tehén.
A jobbágyg8zdák között voltak olyanok is, akik a
földmüvelés és állattartás mellett, valamilyen ipari mes
terséget is űztek.így például nemes Jeszenszky Ádám szar
vasi gazda a kádár mesterséghez is értett és ezt folytat
ta is.
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A Békés megyei jobbágygazdák és zsellérek az összeí
rás idején 392 ökörrel, 576 fejőstehénnel, 552 igáslóval,
822 juhhal, 549 disznóval és 240 tinóval és üszóvel ren
delkeztek. Ezek az adatok elárulják azt, hogy szabad jövetelti jobbágygazdák közt, viszonylag módosak ín akadtak.
Néhány szarvasi Jobbágygazda családjához több felnőtt,há
zas férfi is tartozott. így például Tomasovszky Andrásnál
5 felnőtt férfit irtak össze. Zajácz János, Figura Márton
és Gyuris Tamás családjában 3-3 felnőtt férfit vettek szám
ba. Mindannyian a hagyományos "nagycsalád"-rendezerben mű
velték a közös földet és gondozták az állatokat.
A mezőberényi Kosa Pál is négy férfival költözött át
Nyíregyházára. A csabai Debrószky János családjában is
három felnőtt férfi munkaerőt tartottak nyilván. Az igy
számontartott felnőtt férfiak munkaerejében a "nagy
család" teljesítőképességét tartották számon.Az ilyen né
pesebb jobbágygazdaságot a földesurak is többre értékel
ték.
Az átjövetel idején, a békési jobbágygazdák átlagos
életkora 30-35 év volt. A komlőaiak közt akadtak egészen
fiatalon ház_sodott családok is. /özvegy férfiakat ée öz
vegyasszonyokat nem vettek fel a jegyzékbe./ Békés megyei
források szerint 1754-ben mintegy 800 lélek hagyta el a
megyét éa költözött át Nyíregyházéra. Az átköltöző csalá
dok átlagos létszáma 4 főből állott. Az összeírás szerint
néhány fiatalabb, főleg gyermektelen család már 1753 őezén átköltözött Szabolcsba. A telet valamilyen elhagyott
földházban húzták ki. /így pl. Mezőberényből Palotai J.éa
Szoliar M. már az állataikkal is áthurcolkodtak,vittek ma
gukkal 2 tehenet, 2 lovat, 1 tinót és egy malacot. Oros
házáról Kocsis P. Kovács J.és Ladiver J.zsellérek költöz
ködtek át. Ezek elsősorban a nyíregyházi határban el
vetett őszi vetést őrizték./
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Ha gonsodabban áttanulmányozzuk a Békés megyei,1753.
évi összeírást, meg kell állapitanunk, hogy az nem teljes.
Ez a jegyzék 1753-ban csak az elvándorolni ' k é s s 1 job
bágy- és zsellércsaládok nevét tartalmazza. Nem találjuk
itt pl. magának Petrikovics Jánosnak, Reguli Sándornak,
Wandlik Mártonnak, Markő Györgynek, az első főbírónak és
még sok más szarvasi gazdának, zsellérnek nevét.Ezek min
den bizonnyal csak az 1754. év során határozták el magu
kat a Nyíregyházára való átköltözésre. E hiányosság elle
nére mégis fontos forrás a településtörténet és a migrá
ció-kutatás szempontjából.
A Károlyi Ferenc által kiadott pátenslevél hire kü
lönben igen gyorsan elterjedt az egész országban, de kü
lönösen a szlovákok lakta felső vármegyékben. A pátensle
vél tartalmának terjesztésében a legfőbb érdeme Petriko
vics Jánosnak van. Mint vásárjáró csizmadia ellátogatott
Hontba, Nógrádba, Gömörbe. Ott főleg az evangélikus gyü
lekezetekben az istentisztelet végeztével felolvasta,vagy
felolvastatta a Károlyi pátens szövegét. Ennek eredménye
képpen még abban az évben /1754-ben/ igen sok szlovák
család költözött le Nyíregyházára. Íz itteni megyék és
földesurak is felfigyeltek az egyenként és családosán
szökő rajokra. A Nyíregyháza irányába vonuló szlovák job
bágyok szökése ellen a Helytartó Tanácsnál, Gömör várme
gye tiltakozott. 1754. márciusában .keltesett, körlevelé
ben felhívta a szomszédos Torna megyét, hogy a "Gömör vár
megyéből hiteles passzus nélkül szökő, és as ott lappangó
vagy átvonuló kösteher viselő gömöri és kishont! jobbágy
gazdákat tartóztassák fel" s juttassák őket a gömöri vár
megyei hatóság kerére. E tilalmak ellenére a felső szlo
vák megyékből való szökések tovább tartottak, sőt rövide
sen átcsapott ez a láz a szomszédos ibauj megyére is.
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Tudjuk, hogy a 18. század első felében, az ellenre
formáció éveiben Kassa városa is katolizált. Mint földes
úr, az 1753-1754-es években erőezakkal kényszeritette a
birtokában lévő, akkor még evangélikus falvakat a katoli
kus hit felvételére. így a szomszédos, eredetileg német
lakosságú Myslavá-t, /németül: Leutechendorf, magyarul:
Miszlókát/ is kényszeritette, hogy térjen át a katolikus
hitre. Végül is a lakosság megunva a sok zaklatást, min
tegy 100 család, ismerve és bizakodva a Károlyi-féle pátenalevélben, szabad költözködési jogával élve, átköltö
zött Nyíregyházára. A miszlókai evangélikusok jövetelével
Nyíregyháza lassan kialakuló etnikai arculata még színe
sebbé kezdett válni. A három nyelven /németül, szlovákul,
és magyarul/ beszélő evangélikus miszlókaiak az elmúlt
két évszázad során felszívódtak a tirpákságba. / váróéban
lakó - inkább iparral és kereskedelemmel foglalkozó ré
teg elmagyarosodott, mig a gazdálkodó tanyalakók elszlovákosodtak. Ez a felszívódás magyarázza meg szárainkra azt
a körülményt,hogy a nyíregyházi tirpák családok közt oly
kor német hangzásuakkal is találkozunk. Elég ha itt a sok
Közül csak a Jvetkezőket soroljuk fel:Ruman, Hajzer, Sulek, Petermann, Pampúch, Jeger, Lenhart, Scholz, Müller,
Titz, Rissdorfer, Gerhart, Smid, Sváb, Aller, Winkler,
Ozvald, Béler, Kulber, Tregjar, Hárman, Hucman, Furman,
Sturman, Gráf, Nyguth, Henzsel, Cigelbrenner, stb. E csa
ládnevek közül már jónéhány ki is halt, igen sokat magya
rosítottak a későbbi utódok.Szívósságukra azonban jellem
ző, hogy az evangélikus templomban a 19. század közepéig
németnyelvű istentiszteletet is tartottak a lelkészek. A
lelkészválasztás egyik igen fontos feltétele az volt,hogy
a parőkus lelkész németül is tudja szolgálni az igét.
A miszlőkai jobbágygazdák példájára hamarosan felfi138,

gyeitek a többi abauji községek is. Ezek migrációja sár
nem volt annyira tömeges, inkább titkos« egyéni, észre
vétlen "szökés". A példa illusztrálása kedvéért felsoro
lunk egy ilyen konkrét esetett
A Károlyi-féle pátenslevél tartalmát nemcsak Petrikovics János, de maga a nép is terjesztette, A hírek va
lódiságát az Alföldre lejáré fuvarosok, a vásárokat láto
gató "kupecok", házaló kereskedők, a nyári idénymunkára
lejáró aratók, a búcsúkat látogató nép is terjesztette.
Ahol a feudalizmus terhei egyre elviselhetetlenebbé vál
tak, ott annál nagyobb volt a vágy a szabadság után. Tud
juk, hogy a Károlyi pátenslevél kiadásának éveiben a fel
szabadító háborúk folytatásához egyre több ketonéra és élelmiezerre volt szükség. A császári hadsereg pótlása ér
dekében csaknem minden megyében erőszakos katona-toborzás
folyt. Minden földesúrnak, Így Kassa városának is megfe
lelő számú, fiatal jobbágyfiut kellett a császári sorozó
bizottság rendelkezésére bocsátania. Amikor e veszedelem
neszét vették,igen sok jobbágycsalád menekülésre határoz
ta el magát. így 1753-54-ben Nylgut András kavecsányi, és
Anderesó György kisfaluéi gazda, valamint Czirner Mátyás
sörfőző mester. 1754-ben előbb az Abauj megyei
Forróra,
majd innen családostul és állatostul Nyíregyházára szök
tek. A kassai városi levéltárban fennmaradt feljegyzések
ből megtudjuk, hogy a város elöljárósága - amikor rájött
szökésükre - az egész Ügyet aprólékosan kinyomozta, majd
a szökött jobbágyokat megkísérelte visszakövetelni Káro
lyi Ferenctől és a város elöljáróságától. A nyomozásban
kihallgatott tanuk szerint a szökés oka abban fejlett,
hogy mind a három családban katonaköteles gazdafiuk vol
tak, akiket a város katonasorsra szemelt ki. A kiszemelt
legények még 1753-ban elmenekültek hazulról, átkeltek a
Tiszán és nyíregyházára mentek, e az itteni jobbágygazdák
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szolgálatába állottak. Amikor már elég biztonságban érez
ték magukat, akkor fuvarosokkal tudatták holléteiket.
iádkor a nyíregyházi gazdák, birák és a földesuraság
Ispánjai megismerték a legények megbízhatóságát, a bensőségen háztelket, s kinn a határban "szállásföldet" kínál
tak fal nekik - ha • kiosztott föld megmunkálásához meg
feleli igásállatot, asekerat éa akét tudnak maguknak sze
rezni. 1 legények ezt a lehetőséget megüzenték szüleiknek
és as egész terv megbeszélésére találkozót beszéltek meg.
Újra fuvarosok kőzvetitésévei üzenték meg haza, hogy as
őszi szépei vásárba jöjjenek el, a ott majd megbeszélik a
további teendőket. Byigut András és Andercsó György, csa
ládostul elindultak a ssepsi vásárba. Szekéren mentek,
mintha az ökröket vinnék eladni, persze mindest titokban
cselekedték! /Hogy a szökés látszstát elkerüljék, éjszaka
indultak útnak, s házukban égve hagyták a mécset, mintha
otthon volnának./ A vásárban találkoztak a Hyiregyhásán
azolgáló fiaikkal. Eldöntötték,hogy nem térnek vissza fa
lujukba, hanem elindulnak Forróra, ahol különben rokonaik
ia voltak. Ttt egy éjszakát töltve továbbmentek Tokaj és
Nyíregyháza irányába. nyíregyházán valóban azonnal meg
kapták a háztelket és a szükséges szállásföldet. A kétszökött jobbágygazda kezdetben egy közös házban, a régi
Fejártai és Revucai utcában lakott, 8 az 1754-es összeí
rásban már mint féltelkes gazdák szerepelnek.
Amikor s kassai magisztrátus észrevette és kinyomoz
ta szökésük körülményeit, felszólította a Károlyi urada
lom ispánjait és Nyíregyháza elöljáróságát, s szökevény
jobbágyok visszaszolgáltatására. Nyíregyházán a földesúr
tiszttartói is kivizsgálták az ügyet, s azt tanácsolták a
szökötteknek, hogy vagy 30 napra hagyják el a városi há
zukat ás rejtőzzenek el valamelyik szálláson. Kikor es
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megtsrtént - újra kierálltak a szökött jobbágyok "elha
gyott" basába, a a város elölj ár óságával egyetértésben
megállapitották, hogy a keresett szökevény jobbágyok egyideig valóban Itt tartózkodtak a városban,azonban a szom
szédok tanavallomása szerint már régebben nem látták őket. M szomszédok nézete ezerint a szökevények valószínű
leg továbbálltak, ismeretlen helyre távoztak. /Ilyen ese
tek gyakran előfordultak másfelé is./ Az uradalom tiszt
tartói és a város elöljárósága megállapították, hogy a
szökevények elhagyták Hyiregyházát, ezidőazerint nem tar
tózkodtak a város falai között. £ közös megállapításukat
jegyzőkönyvbe vették a továbbították Kassa város elöljá
róságának és az egész Ügyet a maguk részéről lezártnak
tekintették. A fellebbezésnek nem volt sok értelme. Ha
sonló esetekben az ügy a földesúr elé került, aki gondo
sam kivizsgálta az esetet, s minthogy Károlyi Ferenc Sza
bolcs megye főispánja volt, az olyan szökött jobbágyokat,
akik megbízható, dolgos embereknek bizonyultak és akikért
az elöljáróság is kezeskedett, azokat minden zaklatástól
megvédelmezte«Ez történt a három jobbággyal is.Nyigut A.,
Anderesó Gy., és Czirner Ifi., /akit átjövetele után a nép
már Plvárosinak nevezett/ a földesúr és az elöljáróság
védőimében, továbbra is Nyíregyházán maradtak. A későbbi
összeírásokban már mind a hármójukat nyilvántartják az
összeíró biztosok.
Ilyen egyénenkénti leszivárgás /vándorlás/ az 1760es évektől kezdve, különösen az északi megyékből rendsze
ressé vált.
4» Bajorományos

kettős családnevek használata tirpákoknál

A múltban a városban, de a bokortanyákon is gyakori
«olt s kettős családnevek használata. Erre elsősorban a141.

zért volt szükség, mert a régebben és az ujabban érkező
lakosok közt sok azonos nevű akadt. A megkülönböztetés
megkönnyítése végett az eddigi családnevet megkettőzték.
A kettős családnevek használata különben igen elterjedt
volt az egész szlovák etnikumban. Minél jobban visszame
gyünk a múltba, a családi kettős nevek annál gyakoriabbak.
A kettős családi nevek gyakorlata elég intenzív volt még
a századforduló éveiben is.Az utolsó félévszázadban hasz
nálatuk fogyóban van.
A kettős családnévnek szükségességét a Cslernlk csa
lád példáján mutatjuk be. A Békés megyei gazdák közt két
Cslernlk János települt át nyíregyházára, az egyik Szar
vasról, a másik Hezőberényből. Az összeírások során és a
mindennapi használatban az egyiket Cslernik-blrinszkynek.
a másikat Csiernlk-szarvasszkynak nevezték-el. A 19. szá
zadi feljegyzésekben ujabb hasonnevű Cslernlk Jánosokkal
találkozunk, /Csiernik-szriemszky/.Mint a bemutatott pél
dák is mutatják, a kettős család-név második tagja a leg
több esetben a név viselőjének a származáshelyé't jelölte.
Hasonlóképen ilyen kettős névvel különböztették meg sz egy
nevű Kovácsokat is. így például a lógrád megyei Zelenéből származó Kovácsot t Kovács-Zelenianszkjnak. a Gömör
megyei Hostisovcebői jött Kovácsot Kovács-Hostisovszkynak
a Zólyom megyei Sebedinből jött Kovácsot: Kovács-Szebegyinszkynek nevezték. De persze voltak olyan Kovácsok ia,
akiket nem származáshely, hanem valamilyen foglalkozás,
felekeset vagy tulajdonság szerint láttak el megkülönböz
tető családnévvel. Pl. Kovács-Zemen, /Kovács-Laco/, Kovács-Grncso, Kováce-Fabulya, Kovács-Koska, Kovács-Keso,
Kovács-Vrgacs, Kovács-Kiszely, vagy Fábri-Kovács, BundásKovács, Orosz-Kovács, Lovas-Kovács.

142.

További származáshelyre utaló kettőé családnevek még
a következők:
Bukovinszky-Barbier
Sztrehovezky-Fábri
Ceeztický-Tóth
Hradiszky-Palisz /Palicz/
PivovarC8i-Berenszky
Trsztyán8zky-Figura
Lehotszky-Molnár
Cselovszky-Szirko
Ibránezky-Hudák
Gerliczky-Szuchács
Drienyovszky-Velyky
Vinianszky-/Vinnai/-Vasziljak
Dobrovszky-Sztavkov
Pirovszky-Diablik
Bánszky-Varga
Bánszky-Pokoracky
Jósvai-Takács
Pravicky-Benko
Buj s zky-Juhász
Varga-Lackovszky

Torna sovszky-Štrbák
Valykovec-/Válykov/-Skolnyik
Lomianszky-Varga
Galát-Tocsnieky
Cinkotszky-Juhász
Torna eovszky-Kergyik
Klba-Opa toszky
Barta-Spanyan
Breznyik-Behan
Pilyjan-Mihók
Sulyan-Hladky
Varga-Vjacan/Vecan/
Hornyák-Hermanovszky
Csierny-Turcsan
Hronyec-Turcsan
Petris-Lipták
szarvasi Magyar János
Garaj-Hrusovszky
Putnocky-Kocka
Koleszár-Hankovszky

Igen sok családi kettősnév ugy keletkezett, hogy a
hasonnevű férfiak /férjek/ nevéhez hozzáillesztették a
feleség leánykori nevét is. Példa erre a Droppa-Manczel
családnév, ugyanis 1772-ben az egyik Droppa Pál, Manczel
Dorottyát vette feleségül. Az idősebb tirpák gazdák ennek
a házaspárnak a leszármazottait még ma is sokszor ezen a
néven különböztetik meg a többi Droppa és Manczel család
tól.
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Házasságkötés
még a következők:
Paulusz-Laco
Gyuris-Balázs
Gazsó-Siska
Greksza-Holecsko
Machacs-Frcska
Csajko-Gyuresko
Laco-Danko
Szolár-Micsik
Hudik-Nalevanko
Hrabaty-Ferlicska
Szász-Sziszák
Szikora-Bodnár
Szamko-Kordován
Lóczi-Marmun

révén

keletkezett kettős családnevek
VItál-Laco
Gabulya-Betko
Gerhát-Cirják
Szikora-Steványik
Sebejk-Laco
Valach-Polievka
Juhász-Halevanko
Pristyák-Gombos
Major-Prajko
Tóth-Zeidó
István-Róda
Szikora-Kuchár
Valach-Oravec
Tanczura-Krtyiceka

Voltak akiket felekezeti hovatartozás - vagy fog
lalkozás szerint láttak el kiegészítő családnévvel:
Orosz-Nagy
Oroaz-Hok
Veres-Orosz
Orosz-Kakas
Szűcs-Orosz
0ro8Z-Ragyáa
Foglalkozást jelölő másodnevek:
Katona-Megyesl
Bodnár-Szikora
Ceordáa-Miakovics
Krajec-Pizor
Szabó-Krajecz
Cirjak-Huszár
Gulyás-Pacsura
Barta-Katona
SzUcs-Tipula
Macsas-Vostyinár
Tóth-Tokár
Varga-Gyumbierik
Bánszky -Varga
Barta-Szukenik
Kovács-Duchár
Kole8zár-Hankovezký
Varga-Lizsioskár
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Természetet, tulajdonságot jelölő családi másodneveks
Balás-Csetyik
Zajac-Simo
Sztuhly-Simo
Kulyhavý /Sánta/-Nagy
Kopaez-Megyesi
Árva-Toriezky
Magyar-Kvas /Klszely/
Benke-Strbavý
Tóth-Sztrasný
Čierny-Jano
Krajec-Trasjak
Sénta-Hagy
Cierny-Turcsan
Akadtak olyanok is, akiket szavajárasuk szerint je
löltek - néha gunyos-izü, tráfés másodnévvel:
Tóth-Ceper
Zrak-Papaj
5. A
zése

tirpák családok származáea és családneveik keletke

Az alábbiakban kísérletet teszünk, a tirpák csalládok származáshelyének és családneveinek magyarázatára.
Természetes, hogy nem szolgálhatunk teljes névsorral. Vá
logatással éltünk, mert a teljes anyag közreadása sokkal
több helyet igényelne.
Mint az elmondottakból is megérthettűk,itt több mint
kétszázéves migrációs folyamat szemmeltartásáról van szó,
melynek feldolgozása a szűkös anyag miatt sok nehézségbe
ütközik. Ennek ellenére az alábbiakban mégis megkísérel
jük ezt a folyamatot a hozzáférhető levéltári és anya
könyvi adatokból, továbbá hiteltérdemlő családi hagyomá
nyokból kihámozni és rekonstruálni.
Tanulmányunk előző fejezetében már ismertettük a
Harruckern uradalom tiszttartóinak 1753 őszén Békés me
gyében összeállított névjegyzékét. Ez a névjegyzék, azok
nak a családoknak a névsorát tartalmazza, akik 1753-ban
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Békés vármegyéből a nyíregyházi és nagycaerkeszi pusztára
való áttelepülésre jelentkeztek. Említettük, hogy ezt a
névsort nem tartjuk teljésnek. A névjegyzékből sok olyan
jobbágygazda és zsellércsalád neve hiányzik, akik 1754»
ben és s rákövetkező esztendőkben költöztek át Nyíregyhá
zára. Azonban e névsor anyagát Is számbavesszük és kiegé
szítjük a későbbi anyakönyvi és egyéb összeírásokban fog
lalt feljegyzések adataival.
A kiválasztott családnevek ismertetésénél etnolingvisztikai szempontok vezettek bennünket. Tudjuk, hogy a
családnevek hordozói egyik helységből a másikba "vándo
roltak", vagy "szöktek". Egyes esetekben magukkal vitték
korábbi nevüket is, de sokszor el is hagyták.Az uj közös
ségben uj nevet kaptak, mely a legtöbbször a régi lakóhe
lyükkel valamilyen összefüggésben volt. Ahol több azonos
nevű személy lakott, szükségessé vált egy további megkü
lönböztető jelző használata.
Etnoszociális és etnolingvisztikai szempontok alap
ján kiválasztott tirpák családneveket betűrendbe foglalva
a következőkben ismertetjük;
1. Az • tal családnév korábbi keresztnévi eredetét
nem kell kUlön bizonyítanunk. Igen gyakori ez a családnév
Nógrád és Gömör megyében is. Kiderítettük, hogy a 18.szá
zad elején Rimavicáról /Rimóc-ról/ vándoroltak le Békés
megyébe, Békéscsabára.Egyházi anyakönyvi kimutatások sze
rint e család ősei Békéscsabáról jöttek át Nyíregyházára.
Antal Péter neve valóban ott szerepel a Békés megyei job
bágycsaládok listáján. Vannak e családból Tótkomlóson is
bőven, de valószínűnek tartjuk, hogy ezek is a csabai ki
rajzásból kerültek Komlósra. A Nyíregyházára került Antal
család az egykori Pazonyi utcában kapott házhelyet, szál
lásföldjét az Antal-szállásokon, a mai Antal bokortanyán
kapta meg.

2. Íz Adami család régi, szintén Békés megyéből ér
kező jobbágygazdák sorába tartozott.Ez a családnév Is ke
resztnévből vált családnévvé. Íz Adami név különben isme
retes nyugat- és közép-Szlovákiában is. Régebbi levéltári
feljegyzésekben sokszor Adamow néven tartják számon őket.
Minthogy Békéscsabán és Szarvason is vannak hasonló nevű
családok /Adami, Adamik/, ugy véljük,hogy közvetlenül Bé
késcsabáról költöztek át Nyíregyházára. Kezdettől fogva
tekintélyes és jónevü gazdák voltak, egyik ősüket 1757ben bírónak is megválasztották. Egyes családokat kettős
névvel, Adami-Ruzsiak néven is nevezték, valószínűleg va
lamelyik olyan gazdát tisztelték meg ezzel a névvel, aki
nek a felesége Ruzsiak családból származott.
3. Íz ArnovBzky /Később: Arnőczi/ családnév ma már
nem igen fordul elő a tirpák családok között. E családnév
viselői azonban szerepelnek a Békés megyei jegyzékben és
az 1753» évi összeírásban is. Valószínűnek tartjuk, hogy
e család a Borsod megyei Arnót községből húzódott le
Szarvasra, s onnan Nyíregyházára. Az Arnovszky név minden
bizonnyal útközben felvett családnév, korábban valamelyik
északi megyében laktak, s amikor útnak eredtek fél felé,
Arnót és Szarvas csak állomáshelyeket képeztek számukra.
Korábbi családnevüknek nincs nyoma.A 'szabad menetel' jo
gát Szarvason szerezték meg.
4. A Babic család később érkezett, a Zólyom megyei
véglesi uradalomból költözött Nyíregyházára,a gyetvai lázok /állattartó szlovák hegyitanyák/ vidékéről. Azt tart
ják róluk, hogy lótenyésztésben jeleskedtek.
5.A Bablnszky család eredetét szintén a Zólyom megyei
Babinán kell keresni.Ők azonban megelőzték a Babicékat,
mert már jóval korábban lehúzódtak Békés megyébe;
előbb
Csabára, később Berénybe, majd onnan Nyíregyházára.Rokon
ságuk Békésben maradt.
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6. A Balázs /Bálás/ családnév mind a múltban, mind a
jelenben elég gyakori a városban. Keresztnévként is szí
vesen vették fel egyes családokban. A 18.században a nóg
rádi
tizedjegyzékekben is gyakran találkozunk Balázs név
vel« Az újratelepítés éveiben is számos Balázs család sze
repel az Összeírásokban. A békési névjegyzékben is 4 csa
láddal képviseltetik magukat: egy család Szarvasról, há
rom pedig Berényből költözött át Hyiregyházára. Tudomá
sunk van róla, hogy a Balázs család népes rajokat bocsá
tott le a bácBkai szlovák kolóniákba is. A hagyomány sze
rint, sok ügyes mesterember került ki soraikból.
7. A Ballá, /egyes összeírásokban: Balo/ családnév
szintén keresztnévből eredt, Bálintból alakult családnév
vé.
8. A Bálint név a latin Valentinua lerövidített vál
tozatából vált családnévvé. Mindkét család tagjai elég
korán, már 1754 óta a város polgárai, ók Tótkomlósról,
mint szabad költözködésü jobbágyok jöttek át a Károlyi
birtokra.
9. Vannak családok, amelyek elég nagy kerülővel tet
ték meg az idevezető utat. Ebbe a kategóriába tartoznak a
Bánszky család leszármazottal. Valamelyik északi megyéből
indultak el délnek. Hint örökös jobbágyok, "menekültek" a
földesúri járom alól« s hogy nyomukat ne találják meg a
korábbi Varga nevüket is elhagyták. Átkelve az Ipolyon a
Nógrád megyei Bánkon állapodtak meg először. Néhány évi
ittartózkodás után lementek Csabára, innen rövidesen Berénybe kötöttek ki. A család gyarapodásával a házas fiak
1754-ben elváltak egymástól, s az egyik átköltözött Nyí
regyházára. Ezek megtartották a korábbi Bánk községre em
lékeztető Bánszky családi nevet..
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10. A Berta, Bartos« Bartók családnevek a latin Bar»
tolomenus keresztnévből formálódtak családnevekké. A ré
gebbi Nógrád megyei összeírásokban sokszor fordulnak elő
ezek a jobbágynevek« A Nyíregyházára sodródott családok
is a Nógrád megyei Lentvoráről kerültek le, több egymásu
táni rajokban először Szarvasra,majd onnan nyíregyházára.
Lentvora másnevü jobbágyokat és zsellércsaládokat is bo
csátott az alföldre.
11. A Batta /az összeírásokban sokszor csak Batő,
vagy Botó, Bota/ család egyik őse Békéscsabáról, hivata
los elbocsátó levéllel érkezett Nyíregyházára.
12. i Benedek keresztnévből fejlődött a Benkó. Benke
Benkei és Benkő családnév. A Nógrád megyei szlovák és pa
lóc családok körében szintén igen gyakori családnév. Vi
selőiket nem is igen lehet etnikailag megkülönböztetni.
Forrásaink szerint e családnevek viselői sem származtak
ugyanazon helységből. A Benkő család egyik őse a Nógrád
megyei Senné községből került le Szarvasra, s onnan Petrikovics János hívása révén Nyíregyházára. Egy másik ág
/Benke/ a Gömör megyei Hostisovcéról /Gesztes/ jött le az
Alföldre. Idők folyamán a családok egyik ága elmagyaroso
dott és nevét Benkőnek kezdte Írni. A hagyomány szerint
egyes tagjaik igen ügyes mesteremberek, vásárokat látoga
tó kereskedők voltak. Kitűnően értettek a bőrcserzéshez,
készítményeiket külföldi cégek is szívesen vásárolták.
Voltak köztük olyanok is, akik rézmüvességgel is foglal
koztak, ez Nyíregyházán igen kifizetődő mesterség volt.
Évtizedek során tekintélyes vagyont gyűjtöttek össze, s
ennélfogva a város vezetésében is komoly szerepet ját
szottak. Egyik leszármazottjuk. Benkő István 8 éven át a
város főbírói tisztségét is viselte.Az ő ideje alatt har
colta ki a város polgársága az örökváltságot.
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13. Ugyancsak a Benedek névből alakult a Benes és
Bencslk családnév is. Ez a család is Nógrádból jutott le
előbb Csabára, onnan Szarvasra, s legvégül Petrikoviccsal
Nyíregyházára. Tagjaik kezdettől fogva jőnevü gazdák vol
tak, értettek a vagyonszerzéshez.
14. A Bogár /az összeírásokban és az anyakönyvekben
sokszor Bugár/ családnévnek régebben szintén jő zengése
volt. Őseik a Gömör megyei Llpovecról /Gömörlipóc/ kerül
tek le Csabára, onnan Komlóéra, s végül Nyíregyházára.
15. A Jónevü és vagyonos családok mellett nem hall
gathatjuk el, a szegényebb sorsuakat sem. Számban és nép
szerűségben igen kedvelt volt a tirpákok sorában a Brtka
család. Gömörből származtak le az Alföldre, leszármazottaikat meg lehetett találni ugy Csabán,Szarvason, a Bács
kában, Vajdaságban, mint Nyíregyházán, ügyes furó-faragó,
ácsmunkához, barkácsoláshoz értő, élelmes munkás népek
voltak. A hagyomány szerint, őseik valamikor sonkolyos
mesterséget folytattak, ezért szóródtak szét az egész Al
földön, még a magyar falvakban is.
16. A Bánszky családhoz hasonlóan hosszú vándorutat
tettek meg az Alföldön a - valamikor szintén Jónevü és
vagyonos - Clnkotszky család tagjai. Valahonnan ÉszakGömörből.egy juhtenyésztéséről hires faluból indultak út
nak. Nem menekültek, csak hajtották maguk előtt a juhot,
mindig arra, amerre jő legelő Ígérkezett. így értek el
Cinkotára. A pesti vásárban eladták a juhot és házat-telket vásároltak. Megpróbáltak gazdálkodni.Azonban a juhá
szathoz szokott életformájuk nem hagyta őket nyugodni, s
újra továbbmentek. Lejutottak Szarvasra. Itt is inkább
csak juhtartásból éltek.1754-ben Szarvast is elhagyták, s
átmentek Nyíregyházára. Közben megöregedtek és abbahagy
ták a juhászatot. A nevük elárulta, hogy valamikor Cinko15o-.

tárol jöttek. A hagyomány szerint a leszármazottaik, még
évtizedekig tartották a rokoni és baráti kapcsolatokat a
korábbi lakóhelyükkel. Ma már a család - férfiágon - ki
halt, csak emlékük él az idősebb gazdák között.
17. A tirpák családok közt voltak olyanok is, akik a
"valach kolonizácie" ivadékainak mondhatók« Erre bizonyí
ték a Cir.lák család neve. Családnevük az ukrán-val a ch Cy
ril keresztnévből formálódott. Hal életformájukban telje
sen átvették a tirpák földmüvelés, földszeretet minden
hagyományát, s teljesen felszívódtak a "tirpák" népcso
portba.
18. A nógrádi és gömöri családok szimbiózisát pél
dázza a Celovszky-Turcsán család, akik minden valószínű
ség szerint Petrikovics János pótlólagos toborzása nyomán
határozták el magukat az átköltözésre. Ennek valószínűsé
gét igazolja az is, hogy a szállásföldjüket a Pázsitok
peremén kapták, tehát jóval kijjebb, mint a békési "fog
lalók".
19. A békési családok sorában a Dul.janszky család
helyzete igen érdekes. Eredetileg valamikor ők is Csabán
laktak,de a családfő - Gyulára való házasodásával - ki
szakadt a csabai családok közösségéből. Igen tanulságos,
hogy amikor Nyíregyházára költöztek, az összeírásokban,
az anyakönyvekben is egyöntetűen, származáshelye szerint
Duljanszky- /«Gyulai/-nak nevezi mindenki.
20. A Gyuris család származás tekintetében szintén
a vagyonosabb békési jobbágygazdák sorába tartozott. Tag
jaikat azonban megtaláljuk Csabán, Szarvason, Komlőson,
Nagylakon /Romániában/, s Nyíregyházán is. Családnevük a
szlovák Gyuraj /György/ keresztnévnek becézett formájából
alakult. Rendkívül igénytelen, de szorgalmas és takarékos
tagjai voltak.
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Ugyanennek a keresztnévnek a becézett formájából alakaltak a többi. Nyíregyházán is igen gyakori Gyuresko,
Gyurjan családnevek.
21. A ma élő tirpák családokbél csak igen kevesen
tudják máry hogy a Figura családnév alatt a tirpák csalá
dok egyik legnépesebb és legvagyonosabb tagját, a
Trsztyánszky-akat« /akik későbben Nádassy-ra magyarosí
tották nevüket/ kell érteni. A békési névjegyzékben sze
replő Figura név alatt is ezt a családot kell keresni. Ez
a körülmény felveti a kérdést, miért nem élnek és szere
pelnek a nemesek saját nevükkel? Bizonyára megvolt az okuk rá.
22. A tanyai és a városban laké tirpák családok közt
gyakran találkozunk a Gál. Gallo. Gálik. Gálát, és Gálád
nevekkel. Valamennyi változat visszavezethető a Gábor,
Gábriel keresztnévre, illetve annak becézett továbbképzé
sére.
A Gál családról tudjuk, hogy az a Gocovo /magy.Gécs,
Gömör m./ községből származott be Nyíregyházára.
A Gallo-ék mint évről évre lejáré aratémunkások,
szintén Gömörből,kb. 19. század közepén "maradtak vissza"
és ugy vetették meg a lábukat a városszéli homokon. /Foproc/.
A Gálik családról tudjuk, hogy az a Gömör megyei
Kraekovo-ról járt le aratni, egyikük sokat látogatta a nyí
regyházi vásárokat is, migcsak egyszer végleg ittfelej
tette magát.
A Gálád családról tudjuk, hogy annak egyik tagja a
Nógrád megyei Tomásovcéból. mig a másik atyafia a szom
szédos Tocnicáról jött városi polgárnak. Az első éveket
szolgálatban töltötte, később beházasodott egy itteni
"takeás" családba és végleg ittmaradt.
15«.

23« A régebben jobban ismert Gazso család tagjai a
Bars megyei Repistéről szóródtak el az alföldi szlovák
településű falvakban és városokban.Megtaláljuk őket Szar
vason, Berényben, Csabán és Nyíregyházán is. Aftazsocsa
ládnév a Gáspár keresztnévnek becézett származékából ala
kult. A városhatárban egy régi legelő és tanyahely, mint
határnév őrzi emlékét /Gazsóuka/.
24. A Gulyás család eredetét a Gömör megyei Slizskéről /magy.Szelistye/ veszi. E különben jóhangzásu magyar
cealádnévben nem kell közvetlenül etnikai származást is
látni. Az északi szlovák megyékből még a századforduló éveiben is igen sokszor láttunk levándorló, szolgálatot
kereső szlovák szolgalegényeket, cselédlányokat, pásztó»
rokát. Ezeket az alföldi, s főleg az élelmes tirpák gaz
dák szívesen alkalmazták. Hivatalos ellenőrzés, összeírá
sok alkalmából sokszor megtörtént, hogy s gazda, ha isme
retlen pásztort fogadott állataihoz; nem tudta megmondani
a nála szolgálatban álló cselédje, pásztora vezetéknevét.
/Legföljebb keresztnevét./ Ilyenkor az ellenőrző közegek
a bediktált keresztnévhez sokszor a 'foglalkozás-nevet'
/Juhász, Gulyás, Kondás stb./ Íratták be a papírokba. Má
sutt is előfordult,hogy a tanyákon szolgáló szlovák pász
torok, cselédek jő magyar vezetéknévvel Íródtak be a név
jegyzékbe. Ez történt pl. Szluka Tamás esetében is, akit
az egyik összeírásban Kondás névvel láttak el az öszszeirő közegek«
25. Igen tanulságos a Gerllcky-Szuchács család szár
mazása és családnevének sorsa. A mai Gerlicky családok őselt a IS. században Hrlicén /magy. Gerlice, Gömör m./.
Szuchács néven tartják nyilván az urbáriumok. A hagyomány
szerint főleg fuvarozásból tartották fenn magukat. Sokat
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járták a városokat«valamennyi Szuchács világlátott ember
nek bizonyult. Amikor Petrikovics János toborzó utján el
jutott Gömörbe, Károlyi pátensével ők is megismerkedtek.
El is határozták, hogy csöndesen elhagyják falujukat és
Nyíregyházára "szöknek"• Elhatározásukat rövidesen tett
követte. Távozásukat az uradalom is kivizsgálta és aktázA Nyíregyházára költözködő élelmes Szuchács testvé
rek, közös gazdálkodást vezetve néhány év alatt, tekinté
lyes vagyon birtokába jutottak. Mikor felezésre került a
sor, 1782-ben 20 ökrük, 10 tehenük, 1? lovuk, 200 juhuk
és 4 kötélalj szállásföld volt birtokukban. Az osztoazkodás után, az idősebbik bekapcsolódott a város ügyeinek az
irányításába. 1802-ben ő vezette a város ügyeit és Miskolczi Mátyás főjegyző hathatós támogatásával keresztülvitték a város első örökváltság akcióját. A GerliczkySzuchács család leszármazottai ma is élnek a bokortanyá
kon.
26. Igen hosszantartó is néha két vagy három nemze_
dékre kinyúló vándorlásnak látszik egyik-másik népes job
bágycsalád útja. Ilyennek találjuk pl. a Gutyán család
útját.Valószínűnek tartjuk, hogy valamelyik északi megyé
ből - mint örökös jobbágyok már a 18. század elején utrakelnek, érintik Nógrád és Pest megyét. Itt Gután /Galgagutára gondolunk/ megpihennek, 8 talán az öregek meg ia
fogődznak. A fiatalabbak azonban, amikor ujabb lehetőség
mutatkozik. Békésben vagy a Bácskában, továbbmennek. Mint
ha ki is alakulna valamilyen gyakorlat, hogy a fiatalabb
nemzedék tovább vándorol: az öregek pedig maradnak! A
Csabára érkezők felveszik a Gutyán nevet - minthogy Gu
táról érkeztek. Egy nemzedék elmultával, a fiatalok újra
továbbmennek, de most már viszik magukkal a Gutyán nevet.
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így szóródik szét a Gutyán név Pest környékén, Békés ne
gyében és végül Nyíregyházán.
27. Vannak családok,akik névcserén mennek keresztül,
s vannak olyanok is, akik a régi nevüket az uj lakóhelyűkön is megőrzik, sót terjesztik. Ilyennek találjak a Strba
/Tátra alatti Csorba község/-bői érkező Greksza család
vándorutját és sorsát. Tudjuk, hogy a 18. század első fe
lében Strbáról is útra kelnek kisebb rajok az Alföld fe
lé. Néhányan el is érték Csabát. Ezek az első rajok éven
ként legalább egyszer tartották a kapcsolatot az otthon
maradottakkal. Egy ilyen megözvegyült anya is útnak eredt
a Békéscsabára szakadt rokonai után, s magával vitte két
kiskorú fiát is. Útközben elérték Nyíregyházát, s vala
hogy ittrekedtek - nem jutottak el Csabára. Az özvegy
itt Nyíregyházán felnevelte két kiskorú árváját, 8 ezek
kel kiszélesedett a város lakossága. IIa már igen sok ilyen nevű család van Nyíregyházán,Csabán és a Tátra alat
ti Strbán is.
28. Nézzük meg a gazdanevek mellett egy teljesen va
gyontalan, takéás-család származás-történetét és család
nevének magyarázatát. Választásunk az Ilykó /vagy Ilvojancsó/ családra esett. A szóbanforgó családnév az Ilona
becenévből alakult. Heg kell azonban azt is jegyeznünk,
hogy szűkebb korben volt ennek a családnak egy bizalma
sabb jellegű családneve is: Ilvojancsó« mely azt jelen
tette, hogy akire ez vonatkozik, az = 'Ilona és Jancsó*
leszármazottja.Hivatalosan az első családi név volt hasz
nálatban - de a szülők és nagyszülők keresztlevele a má
sodik, bizalmasabb használatú családi névre volt kiállít
va. E taksás-család nem volt régi Nyíregyházán, alig 100
éve, hogy érkeztek. A nagyszülők születési helye a Sáros
megyei Vyšná Vola község. /Bardejov » Bártfa melletti £a155.

lucska/. A nagyszülők a mult század közepén, mint szezon
munkára járó aratok látogattak el Nyíregyházára. Időköz
ben annyira ideszoktak, hogy már télre se tértek vissza
korábbi lakóhelyükre, s valamelyik tirpák gazda házában
otthont teremtettek maguknak« A század közepe éta már a
negyedik nemzedék lakja a várost. Frissebb értesülésnél
fogva a taksás családokban a szlovák nyelv volt csaknem
napjainkig az anyanyelv.Az iskolákban azonban lassan két
nyelvűvé váltak s a mai nemzedék mind a két nyelvet elég
hibátlanul beszéli.
29. Nagyjában azonban azonos életsorsa volt az Ist
ván-családnak is. - a különbség inkább * időben* mutatko
zott. Az István - család ősei ugyanis már a 18. században
lejárogattak az Alföldre aratni, náluk tehát az Alföldre
járás már évszázados hagyománnyá vált. A szájhagyománybél
tudjuk, hogy az aratómunkában való réezvételt még a török
időkben ig gyakorolták. /A népnek ezt az emlékezetét le
véltári adatokkal is tudjuk igazolni./ Az István család
1754-ben a gömöri Slizské-ről /Szelistye/ »menekült* át
Nyiregyházé'"». A régebbi városi összeírásokban igen sokszór Stevko.je. Stevkovlech formában jelzik e család ve
zetéknevét. £ variánsok főleg Gömörben szokásosak. Azokat
- akik ilyen családneveket használtak, a békési gazdák
"trpák"-oknak csúfolták.
30. Igen szemléletesen mutatkoznak meg az etnikai
integrációs folyamatok egy olyan későbbi érkezési! család
nál, ahol az etnikai és nyelvi tényezők eltérőek a béké
siek és nógrád-gömöriek kultúrájától. Ezt a folyamatot ilusztrálja a Huszárszky-család példája, ők észak-zempléni
tájakról szakadtak le Nyíregyházára, vallásban is külön
böztek a már Ideérkezett családoktól. A Huszárszky-család
őse csak a 19. század közepén érkezett ide. Az apa, nagy156.

apa egyszerű szolgalegénykérit szolgáltak a bokortanyákon
laké evangélikus gazdáknál. Eltérő hitük, nyelvjárásuk
ellenére a második vagy harmadik nemzedék már teljesen
felszívódott a tirpákság etnikai csoportjába. Átvették a
középszlovák nyelvjárást, a szokásokat, legföljebb emlé
kezéseikben mutathatók ki a korábbi származáshelyük folk
lór elemei. Három nemzedék leforgása alatt ők is kétnyel
vűvé váltak. Az integrációs folyamatot jelentősen befo
lyásolták a beházasodás körülményei.
31. Figyelemreméltó az akulturáclős folyamat a ko
rábbi érkézésü evangélikus taksás-családoknál« Erre a Juhász-Valach-család szolgáltat példát. Ők is a már emii
tett Slizskéről /Szelestye, Gömör m./ "szöknek" le Nyír
egyházára. Erről a kis gömöri falucskáról tudjuk, hogy eredetileg szlovákok lakták, azonban a valach kolonizáció
idején erősen keveredtek rutén-vlach családokkal.Ezek itt
intenzív juhászattal foglalkoztak, Iiyen családok sorába
tartozhatott a Juhász-Valach család is, akikről IIa Bá
lint is kimutatta, hogy 1754-ben négy család Hyiregyházá
ra, három pedig Komlósra távozott. Ha már ezek a családok
átmentek a szlovák-magyar nyelveserén, - s családnevük
ben is csak a Juhász változtatót használják.
32. A Jánószkv-család tagjairól tudjuk, hogy mindig a
vagyonosabb származású családok törzséhez tartoztak. Ere
detileg a gömöri Jánovce /Gömörjánosi/ községből kerültek
le Békés megyébe,Csabára, s onnan Hyiregyházára. 1754-ben
az Orosi utcában van házuk és telkük, szállásföldjük he
lyét a városhatárban a János-bokor őrzi.
33* Igen. figyelemreméltó interetnikus fejlődésfolya
matról tanúskodik a Kerekréti család neve. A magyar csa
ládnévből következtetve a viselőit is magyar etnikumúaknak vélhetnénk. A valóság azonban az, hogy a Kerekréti
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család ősei szlovák anyanyelvűek voltak, akik a gömöri
rajokkal a Murány melletti Mokra Lúkáról /magyarul:Vizes
rét/ települtek át Nyíregyházára.A Kerekréti-család szár
mazáshelyének a 15* századig Kerekrét volt a neve. A falu
azonban a 15. században elnéptelenedett, lakossága szét
széledt. A környékről beszivárgó szlovák lakosság azonban
megőrizte a község korábbi elnevezését és hosszú évszáza
dokon át a származáshelynek többféle elnevezése volt hasz
nálatban /Kerekrét, Vizesrét, Mokrá Lúka/. A nyíregyházi
kolonizácie éveiben az innen átköltöző családnak az új
lakóhelyen a származáshely archaikusabb változatát adták
családnévként. /Lehetséges, hogy ebben része volt magának
a Kerekréti-családnak is./ Mindenesetre e családnévnek
Nyíregyházán való meghonosításával a Kerekréti-család egy
ma már nem létező, még a 15. században elnéptelenedett
gömöri magyar község nevét őrzi.A szóvátett példa a szlo
vák-magyar interetniku8 kapcsolatok egyik tanulságos bi
zonyítéka.
34. Az alföldi szlovák kolonizáció történetéhez igen
értékes adat-'-'aC szolgáltatnak az olyan családnevek, mint
amilyen a Kiskerecký-család neve. A kevésbé tájékozottak
nem is hinnék el, hogy a fenti családnévben Kiskőrös ne
vét kell keresni.£ családnév keletkezését és itteni használatát úgy kell értelmezni, hogy Kiskőröst 1712-ben te
lepitették újra szlovák érkezésü családokkal. Ott is meg
ismétlődött az a Békés megyei eset, hogy a nagyszámú te
lepeseknek már nem jutott házhely és jobbágytelek.Az idő
közben megszaporodott családokban a házas fiaknak sem ju
tott már telek. A fiatal házasok kapva kaptak az alkal
mon, amikor Nyíregyházán jobbágytelket és szállásföldet
kaphattak. így egész természetes, hogy Kiskőrösről is át
jött néhány család Nyíregyházára, akiket az itteni lako158*

sok jövetelük helye alapján: Kiskerecky-nek /Kiskőrösi
nek/ neveztek el. /így neveztek el pl. egy Fitos nevezetű
családot is, aki szintén Kiskőrösről jött át Nyíregyházá
ra./
35. érdekes az is, amit a valamikor igen tevékeny
Koleszár-családról tudunk. Az újratelepítés éveiből két
Koleszár-családról van tudomásunk.Az egyikről tudjuk.hogy
a Gömör megyei Petrovo-bdl /magy.Peterményről/, mint ügyeskezü kerékgyártó mester költözött át Nyíregyházára.
Készítményeivel ellátogatott az itteni hajdúsági vásárok
ra, tehát jól ismerte a Nyírséget. IIa Bálint szerint ez
a Koleszár Márton már 1753-év előtt is lejárt a Nyírség
be aratni. - A másik Koleszár családról tudjuk, hogy az
Hankováról húzódott le a tirpákok közé.Valószínűnek tart
juk, hogy leköltözésében a másik Koleszár is segített,
mert az 1754-es összeírásokban egymáshoz egész közel, a
Szarvasi palotában laknak. Foglalkozásukat egyszer Kollár
- másszor Koleszár néven jelzik. /A kollár vagy koleszár
egyformán jelenti a kerékgyártó mesterséget./
36. A Kosa-családról tudjuk, hogy az a palóc-szlovák
nyelvhatáron - de másfelé is - igen elterjedt család
név. A régi gömöri tizedlajstromokból, úgy magyar, mint
szlovák falvakból egyaránt ki tudjuk őket mutatni. A nyí
regyházi Kosa-család a Nógrád megyei Pravica /magy.Paróca/ községből átköltözött előbb Csabára, onnan Berénybe és 1954-ben Nyíregyházára. A családnév pontos eredetét
nem tudjuk, egyelőre meghatározhatatlan etnikumú Kos Kós,
Kosa személynév becézett formájában magyarázni. Leszárma
zottaik ma is. élnek a városban és a bokortanyákon.
37. A Kovács családnévről már korábban említést tet
tünk. Itt még csak azt tartjuk szükségesnek szóvátenni,
hogy a Békés megyei névjegyzékben lévő nob.Zeman András
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azonos azzal a Kovács Andrással,aki az 1954-68 Összeírás
ban a Csabai utcában lakik. Ugyanőt 1759-ben újra Zeraian
Andrásként Írják össze. Ugy látjuk, hogy a Kovács oaaládok közül e Kovács András tekintélynek örvendett. 1763ban a jobbágygazdák - annak ellenére, hogy nemes rendű megválasztják főbírónak. Az 1783. és 1885. évben leszár
mazottait is megtisztelik ezzel a tisztséggel - bizonyá
ra nem ok nélkül! Ennek a nemea Kovácsnak igen jé össze
köttetései voltak a földesúr tiszttartóival, a vármegye
uraival.
A betelepedés éveiben igen sok azonos nevű Kovács
család lakott Nyíregyházán. Volt egy szarvasi érkezési!,
akit Fábri-Kovácsnak, volt egy nógrádi, Zelené községből
jövói ezt Zelenyánazky-Kovácsnak, a Sebedinből költözőt
Szebedinszky-Kovácsnak, a liptói származásút Kovács-Vazstyan-nak, /Vazsec községből jött/, egy gömörit Kovács^eleghegyszky-nek és egy komi ősi jövetelilt KomlósszkyKovácsnak neveztek. Ennek a komlősi Kovácsnak egyik vég
rendeletéből tudjuk,hogy igen népes rokonsága maradt Komlóson. A végrendelet tartalmából és keletkezéséből azt
tapasztaljuk, hogy az Alföldre letelepült szlovák csalá
dok 'rokonság-tudata* /legalábbis Nyíregyháza-Komlós vi
szonylatában/ körülbelül két nemzedéknyi időre, kb. 50-60
évre terjedt ki.
38. Valamikor igen tekintélyes családok sorába tar
toztak a Laco-család tagjai, ügy érezzük, hogy szerepük
sokkal nagyobb volt, mint gondolnánk. Eredetileg Breznó
városából kerültek le Szarvasra. Lacő András neve benne
van a Békés megyei névjegyzékben is, tehát az első érke
zők közé tartozik. Háza és telke a Közép utcában volt.
Szállásföldje is az első foglalók közt, a Moravszky-szállásokon, a mai Bundás-Bokorban volt. 1760-ban a főbirői
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tisztséget viseli - ezekben az években osztják fel a ha
tárt három részre. Ezek azok az évek, amikor a szarvasi
jövetelt! gazdák keresztülviszik, hogy a határt "régi ró
mai emberek szokása szerint" szállásokra osztják fel. La
co András főbiró is szarvasi érkezési! volt. De azt sem
szabad kihagyni a számításunkból, hogy Laco főbiró csa
ládja breznói származású volt, ahol a breznói gazdák /az
úgynevezett "hugánok"- /már a 18.században állataikat kül
ső hegyi tanyáikon tartották, télen is ott teleltették,
-mint az a kialakuló nyíregyházi bokorszállásokon is gya
korlatba jött! Később ezeken hegyi tanyákon az állattar
tást intenzivebb mezei gazdálkodás váltotta fel. Sajnos
ennek az első határfelosztásnak nem maradtak nyomai a vá
ros levéltárában. Nagyon valószínűnek tartjuk, hogy a mai
bokortanyák kialakulásában a Laco családnak komoly szere
pe volt.
39. A nyíregyházi tirpák családok közt igen szép
számmal voltak képviselve a Lehocky-ak.Ugy látjuk - hogy
nem is származtak egy helyről, mert voltak közöttük va
gyonosabb és szegényebb családok is. Az első tagjaik a
Zólyom megyei Lehotáről indultak dél felé. Az első állo
másuk Csaba, utána Szarvas és Berény volt. Mozgékony és
élelmes fajtának tartották őket, egyik ága nemességet is
kapott, de az az érdekes, hogy nem éltek vele. /Legalábis a nyíregyházi nemesek nem vesznek róluk tudomást./
40. Igen tekintélyes és "rangos" család volt a Markó
család is. Soraikból került a Békés megyéből érkező tele
pesek első birója: Markó György. A hagyomány igazságos és
derék embernek tartotta. Szarvasról került Ryiregyházára.
Szállásföldjét a Markó-bokorban kapta. leszármazottaik
közzé kell számitani azt a Markó Andrást is, aki az 1860as években a túlzó magyarosítás ellen foglalt állást és
nyilvánosan is kiállt a szlovák nyelv védelmében.
•••
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41. Gyakori és népes családnak számított a tirpák ta
nyákon a Mackó családnév. Igen gyakori ez a családnév Gömörben is. A gömöri néphagyomány szerint a Mátyás névből
származik,ennek a becézett alakjából vált kedvenc család
névvé. A gömöri palócok ezerint a Mátyás nevet az igazsá
gos király iránti tiszteletből kedvelik a magyarok, és a
szlovákok. A Mackó - családról tudjuk, hogy mint háza
ló fuvarosok jártak le Nyíregyházára, s minden valőszi•s

nllség szerint a gömöri Hoatisovce-ből származtak ide.
42. A Márföldl - család neve nagyjából azonos a már
tárgyalt Kerekréti családnév történetével. A két család
név között csak az a különbség, hogy a Márföldiek eseté
ben ismerjük a korábbi, szlovák családi nevüket. A tirpá
kok egymás közt a Márföldi nevet, tirpák nyelven folyta
tott beezélgetés során: Marfécky-nek ejtették. Régi anya
könyvi kivonatok szerint a századforduló dveiben kettős
nevük volt, Tanczura-Márföldl néven tartották őket nyil
ván. Ma már csak a nagyon öreg tirpák gazdák tudják, hogy
Márföldi családot korábban Tancurának is nevezték. A Tancura család egy korábban elnéptelenedett községből: Márkföldéről érkezett ide. Ez a község a 18.században már nem
is létezett, csak a helynevét tartották számon. A Gömör
megyei Uzapanyittől észak-keletre fekvő határrészben volt
valamikor Márkfölde közaég. Amikor a Tancura család útnak
indult, sokan még számontartották ennek a falunak a he
lyét és nevét.
43. A Moravszkyak családneve is igen ismert ť tirpák
tanyákon. Ők is Békésből jöttek. Eredetileg a Hont megyei
Hontianske Moravece községből /megy. Egyházas és Apátma
rót/ kerültek le először Aszódra, majd onnan Csabára és
Szarvasra. 1754-ben a két testvércsalád jött át Nyíregy
házára. Igen élelmes és munkaszeretőek voltak, minden i162.

gyekezetük a főid felé irányult. Ideérkezésük alkalmával
a Nagycserkesz körüli jő termőföldeket foglalták le a ma
guk számára. Ezért volt az itt foglalt szállásföldeknek a
neve igen sokáig Moravszky-szállás. /Ez alatt a mai Bun
dás-bokor határa értendő. Leszármazottaik ma is népes
számban lakják a bokortanyákat.
44. Népes tirpák családok sorába tartoztak a Merkovszky-család tagjai is.A Nyíregyházán megjelenő ősük a Sá
ros megyei Mirkovce /magy. Mérk/ községből származott.Fi
atal legényként érkezett, s alkalmi munkákat vállalt a
tanyai gazdáknál. Mint csinos legény, rövidesen benősült
egy itteni, visszamaradt hajdu-családba, és át is vette
annak vezetését. Ezzel meg is vagyonosodott. Utána több
falujabéli is követte, azonban azoknak nem sikerült va
gyonra szert tenni, ezek inkább csak a közeli szőlőkben
találtak helyet.
45. A gazda és zsellér családok mellett valamikor igen fontos szerepet játszottak a város társadalmában ae
iparosok is.így mindjárt az áttelepülés első évtizedeiben
iparos családok irányítják a városi közigazgatást. Ezek
nek többsége szintén bevándorló volt. így pl. a Pál-csa
ládról tudjuk, hogy mint csizmadia mesterek - több gene
ráción át - Breznóról jöttek Nyíregyházára. A legkorábbi
összeírásokban és anyakönyvekben sokszor Falyov, Palyovi
je, Palyoviech néven irják őket össze. Egyik leszármazott
jukat 1774-ben főbírónak is megválasztották. Az iparos
mesterségek közül a legnépszerűbbek voltak a csizmadiák,
/1793-ban 115 volt a számuk/, utána következtek a szücsmesterek /számszerint 33-an/.
46.A törzsökös tirpák gazdacsYádok egyik legjellegzetesebbike a Pápai család volt. Eredetileg a Felső-Garam
mentéről származtak, onnan húzódtak fokozatosan délebbre
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majd a 18.század húszas éveiben Csabára és Szarvasra. Ré
gi nevük: Zrak volt, ezzel a névvel szerepelnek a Békés
megyei névjegyzékben. Ezen a néven tartják nyilván őket
az első összeírások is. Valószínűnek tartjuk, hogy a Zrak
család Békésben nem tudott meggyökerezni, mert későbbi
érkezésü lehetett. Amikor Petrikovics és a Károlyi pátens
alkalmat nyújtott nekik az áttelepülésre, elsőnek jelent
keztek a szarvasiak közül. A békési anyakönyvek szerint a
Zrak családnak nem is maradtak sem Csabán - sem Szarva
son közelebbi rokonai. A jőhangzásu Pápai nevet a Zrak
névhez toldott "Papaj" ragadványvénből kapták. Valószínű
leg a hivatalos szervek 'magyarosították' mai formájára.
Az 1785* évben a család egyik érdemes tagja a főbírói
tisztséget is viselte. Ezekben az években építették az evangélikus templomukat és a hagyomány szerint a templomépitésben a Pápai-családnak elévülhetetlen érdemel voltak.
Leszármazottaik ma is élnek a városban és a tanyákon.
47. A Pokoracky - család igen körülményes vándorlást tett
az Alföldön. Anyakönyvi feljegyzések szerint a Gömör me
gyei Pokorad*ból /magy. Felsőpokorágy/ indultak el az Ipoly mentén, /talán azért is, hogy megtévesszék az utá
nuk nyomozó hatóságokat/, mig el nem értek a Nógrád me
gyei Bánkra, ahol ismerőseik voltak. Bánki tartózkodásuk
hosszát nem ismerjük, de a ceabai telepítési akcióba e
család is bekapcsolódik. Azonban itt sem érzik jól magu
kat és továbbmennek Nyíregyházára. Viszonylag szegényen
érkeztek, itt azonban szorgalmas munkával vagyont szerez
tek. Leszármazottaik ma is megtalálhatók a bokortanyák
társadalmában.
48. A gömöri származású családok egyik legtekinté
lyesebb tagja volt a Racskó-ék családja, ők is Repistyéről indultak el. Ez a kis, viszonylag jelentéktelen szlo-
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vák falucska, szinte ontotta magából a rajokat. Tudjuk,
hogy a 19. század folyamán csaknem minden évben átjött
innen 3-4 szolgalegény, vagy cselédlány. /Hem jöttek egé
szen idegen helyre, hiszen a korábbi rajokbői voltak itt
ismerőseik, rokonaik. Sokszor ezekhez álltak be szolgál
ni, amig 'meg nem ismerkedtek a helyzettel. /Az ilyen jö
vevény szolgák vagy cselédlányok, a többévi szolgálat után sokszor beházasodtak a hasonló rendű és rangu csalá
dokhoz. Ebből rekrutálódtak a város körüli szőlők lakosai.
A hagyomány szerint a Racskó-család is egy ilyen vagyono
sabb gazdacsalád volt, aki patronálta volt földijeit. A
jóravaló és rátermett lányokat még ki is házasították. A
Racskó-család tagjai igen jelentős szerepet játszottak az
evang. egyházi iskolák szervezésében is.
49. A mai Skolnyik-családnak régebben kettős neve
volt, sokan csak Válykó, vagy Valykovec néven ismerték őket.Ez a második név árulta el korábbi származáshelyüket.
A család eredetileg a nógrádi Valkovo községből indult,
s 1717-ben már Csabára ért. Innen a legidősebb házas fiu
Szarvasra, s onnan Nyíregyházára költözött. Itt az 1754.
évi összeírásban a Csabai utcában Skolnyik György néven,
1759-ben pedig Valykovec György néven szerepel. Az egyik
név a származáshelyet a másik pedig a foglalkozást je
lenti.
50. A Békésből érkező Súlyán-családról tudjuk, hogy
kezdettől fogva vezető szerepet játszottak. Egyik ősük
szegénysorsu szolgalegényként indult útnak a Nógrád me
gyei Súlya községből. Rövid, néhányéves csabai és szarva
si tartózkodás Után - mint ügyes, kupeckodő, vásárjárő
ember - némi vagyont szerzett magának. Népes családja
volt, fiainak nem tudott jobbágytelket kiszorítani, ezért
azokat Nyíregyházára irányította. Az apa ottmaradt.Az át165.

került házas fiak tevékeny részt vettek az egyház és a
község életében.A felszaporodott Sulyánok közül az egyik
nek kettős neve is volt /Hladký Sulan/.
51. Igen körülményesnek és problematikusnak tartjuk
a Sajben-család nevének magyarázatát. Ha a csládnév csak
Nyíregyházán fordulna elő - még valahogy a német nyelv
ből meg is tudnánk fejteni. De minthogy ezt a családnevet
megtaláljuk nemcsak az alföldi szlovák telepeken, de ma
gában Nógrád megyében is, ez egy kissé megnehezíti a né
met nyelvből való származtatást. A békési névjegyzékben
szereplő Sajben Márton sógorával együtt Békéscsabáról köl
tözik át Nyíregyházára, s itt, mint féltelkes jobbágygaz
da a volt Kállai utca elején kap házat és telket.
52. Az egykori Szekeres -családot a régi tirpák köz
vélemény mint hírneves fuvaros családot tartotta számon.
A fuvarozó foglalkozás mellett sokat kupeckedtek, járták
a vásárokat, ők szállították, vitték és hozták a helybeli
és szomszédos városok mesterembereinek készítményeit. Ha
valaki lovat akart Venni, valamelyik Szekeres gazdát kér
te meg, hogy kisérje őt a vásárba, lóvásárlás végett. Az
1754-es ös?"- Írásban ezt a családot még Furman néven is
számontartják. Egykori emléküket a városhatárban lévő
Furman-szállás vagy Szekeres-bokor elnevezés is őrzi.
53. A Szikora családnévről elmondhatjuk, hogy az
csaknem az egész szlovák etnikum területén általános elterjedésü. A "sykora" /vagy sýkorka/ cinegét jelent. Ugy
véljük, hogy Nyíregyházára több Szikora-család érkezhe
tett, mert vannak köztük kettős névvel ellátott családok
is /Szikora-Steványik, Szikora-Bodnár/. Különben ők la
Békés megyéből - Berényből jöttek. A családnak Berényben
kiterjedt rokonsága is maradhatott, akikkel sokáig tar
tották is a kapcsolatot. A hagyomány azt mondja, hogy a
berényi érkezésü telepesek között egy 96 éves Szikora is
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volt, - aki azonban az átköltözés után Itt meg is halt«
Ő lett volna az első halott, akit az ideköltöző békésiek
a jelenlegi megyei kórház környékén lévő. legrégibb! nyí
regyházi temetőben eltemettek.
54. Régi és jónevü gazdacsaládok sorába tartoztak a
Szmolárok is. Családi nevük: Szmolár - szlovákul *szurokkészitőt' jelent, ami voltaképen a család egykori fog
lalkozására utal. A Szmolár- család nem szerepel a békés
megyei névjegyzékben,de tudjuk róluk, hogy őseik Szarvas
ról kerültek át Nyíregyházára. 1754. év tavaszán két csa
láddal érkeztek ide. Már akkor is igen tekintélyes va
gyonnal rendelkeztek. A hagyomány szerint a család mindig
szoros barátságban állott az "impopulátor": Petrikovics
Jánossal, valamint Racskőékkal.a békési gazdák egyik leg
vagyonosabb tagjával. Ez a barátság magyarázza meg azt a
körülményt,hogy a Petrikovics János sulyánbokori szállás
földje, mely a tirpák gazdák véleményé szerint mindenkor
a nyíregyházi határ legjobb termőföldje volt, miért ke
rült a Szmolár-család tulajdonába. A valamikor sokkal né
pesebb család leszármazottai ma is élnek a városban és a
bokortanyákon.
55. Ugyancsak a jobbnevü - de nem annyira vagyonos
gazdacsaládok sorába tartoztak még a Sztrehovszkyak és a
Szuchánszkyak. Mindkét család Nógrád megyéből, /az előb
biek közvetlenül Dolná-Strehováról,Madách Imre szülőfalu
jából, az utóbbiak: Suchán-ből/ kerültek előbb Berénybe,
majd 1754-ben Nyíregyházára. Mind a két család vallásos,
templombajáró, egyházi funkciókat is ellátó tagjai nagy
becsületben álltak a tirpák gazdatársadalom előtt.
56. A 18. század második felében igen népszerű csa
ládnak tartották a Sztankó családhoz tartozókat. Csaknem
minden tagja - nemzedékról-nemzedékre "ezermester" hire.
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ben állott. Családnevük a szlovák Stanislav keresztnév
lerövidített becéző formájából alakult vezetéknévvé,A ré
gebbi összeírásokban sokszor Stankoviech név alatt szere
pelnek. Eredetileg a Gömör megyei Čierna Lehotárél kerül
tek le az Alföldre, először Szarvasra, majd 1954-ben Nyí
regyházára. A hagyomány szerint nsgyon ügyes ácsok vol
tak,az első földházakat, szükség-hajlékokat velük készít
tették a Békés megyei gazdák. Eredeti lakóhelyük: a gömöri Čierna Lehota, /magy. Fekete Lehota/ arról volt neve
zetes,hogy az itteni határban - akárcsak Breznón - csak
nem minden gazdának volt a bokortanyák intézményéhez ha
sonló, a téli állattartás céljaira épített külön "szállá
sa" /szlovákul: "láza"/. Ezek is csoportos formában he
lyezkedtek eljkezdetben csak az állattartás céljait szol
gálták, később azonban a mezőgazdasági termelés Uzemhelyévé változtak át. Ilyen archaikus lázok /szállások/ még
ma is láthatók Čierna Lehotán.
57. A tirpák családnevek sorában külön kell megemlé
keznünk a Tomasovszky-család nevéről. Ez a családnév igen
elterjedt v"11 nemcsak ma, de a múltban is. Eredetét a
Lučenec /Losonc/ melletti Tomasovce /magy. Tamásfalva/
községtől veszi. Első pillantásra nem is gondolnánk arra,
hogy ez a kis szlovák falucska a 18. század során hány
szlovák családdal szaporította az alföldi, főleg a békési
és bácskai szlovák telepeket. E családok jórésze szabad
költözködési joggal, egy másik része azonban csak titok
ban, inkább szökés formájában távozott lakóhelyéről. A
tomasovcei evangélikus egyház anyakönyvi bejegyzéseiből
kiderül,hogy ez a migráció hosszú évtizedeken át tartott.
Kezdete a csabai telepítési akcióval indult és tartott a
18. század végéig. Vannak, akik továbbviszik hazai nevü
ket, így a Nyíregyházára érkező tomasovcei családokból az
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egyiket Tomášovszky-Kergyik-nek, a másikat TomasovszkyStrbák-nak nevezik az összeíró közegek. E kettős névben
az első a származáshelyet, a második pedig a korábbi csa
ládnevet jelzi,
A 18. században ebből a kis Mógrád megyei falubői
mintegy 30-35 családról biztosan tudjuk, hogy - közvetve
vagy közvetlenül - innen települtek le az Alföldre, il
letve Nyíregyházára. Ezek névszerint a következők:
Mo toska
Gáfrik
Ambrus
Markus
Gallo
Antal
Hikus
Gregus
Bartók
Molnár
Huraj
Balázs
Ocsovan
Kiiment
Brtka
Oravec
Kolimár
Blcha
Pivarcsl
Kérdik
Gizsmár
Paulik
Koesis
Dudás
Sárkány
Kolár
Gyúriska
Szekérka
Kysely
Fizely
Salai
Laco
Pilyo
Szálai
Laurencsik
Figura
Simkő
Farkas
Macko
Sajben
Mánlk
Gálád
Varga
Vrabec
58« Igen gyakori a tirpák családok közt a Turcsán
név Is. Ennek két különálló ága van, az egyik nőgrádi a
másik gömörl. A nógrádi ágról már megemlékeztünk» A gömöri ágat Hronec-TurcBan kettős névvel jelezték. Hronec
volt a régebb, /eredeti/, 8 a Turcsán a felvett járulék
név. A gzármazáshely alatt azonban nem Turőc megyét, ha
nem a gömöri Turőc völgyet és annak forrásvidékén fekvő
Turcsok községet kell érteni.A Hronec-Turcsan család tag
jai innen jöttek Byiregyházára.
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59. Igen tanulságos a Valent-cealád származás-hagyo
mánya, A család egyik Äse, mint kiszolgált oboitoe csáxszArí katona a Hont megyei Celovce községből Jött a török
által felszabadított, az általa már Jól lemert alföldi
területre, Csabára. A török háborúkból elbocsátott obeitos katonáknak megvolt ugyanis az a joguk, hogy ott tele
pedjenek le, amelyik területet felszabadítottak a török
uralom alól. Mikor Ceabára árt - a hely megtetezett ne
ki, rövidesen a családját is átköltöztette. 3<5t őmaga is
falujából ujabb nzlov k lakosokat verbuvált az itteni le
telepedésre. Az obsitos Valent-cealád leszármazottai Ceabárál továbbvándoroltak, eljutottak Szarvasra, a Bácskába
ás egyik tagja Nyíregyházára, Valent Györgynek hívták, akl 1754-ben a Hont megyéből ldeaereglett rokonságával egylitt a Pazonyl utcában kapott házhelyet ás telket. Utó
dai ma In a város törzsökös polgárai.
60. Az áttelepltáe áveiben - de azután is - igen
tekintélyes neve volt a Zajác-cealádnak. E cealád egyik
őse 17';"3-ban, a Harruckern bárókkal szembeni magatartásá
ért éé ezókimondásáért Szarvason börtönbüntetésben ia réH/uulllt. N"v
ott szerepel a békési gazdák névjegyzéké
ben. Kiszabadulása után azonnal elhagyta Szarvast és Nyí
regyháza központjában, a mai Szarvas utca elején kapott
jobbágytelket és Házat. A osalád szintén Sllzekéről /Szelietyéről/ kerUlt el Szarvasra.
Folytathatnánk a tirpák családneveknek etno- ée ezociálllngvlsztlkal alenizásét tovább ls.A kiválogatott pél
dák az Idetartozó áe öeazogyüjtött anyaguknak csak nagyon
kicsiny hányadát képezik. A vázlatosan bemutatott család
név anyagunkkal plasztikusabban kívántuk szemléltetni azt
a társadalmi áa etnikai fejlődóst, mely az elmúlt, ma már
több mint kétszáz év folyamán e város falai között lezaj
lott. Az egyea családok származási adatainál, névanyaguk
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elemzésénél térben és időben szinte mozaikszerűen láthat
tak: az egymás mellett élő, összesodródott családok sor
sát, életfolyamatuk azonosságát és különbségét. Megpró
báltuk ezt az integrációs fejlődésfolyamatot az egymást
váltó, különböző társadalmi osztályokban élő, különböző
foglalkozást űző n e m z e d é k e k
szerepének, munká
jának és életsorsának követésével felmérni. Nehézség bő
ven akadt. Ugyanis itt átlagban hét nemzedék munkáját és
életét kellett a néprajz, társadalom«- és történettudomány
módszereivel megvizsgálni, összehasonlítani és értékelni.
Megvalljuk, hogy ez bizony csak hiányosan sikerült. Az
összegyűjtött anyagot mégis közreadjuk, mivel az egymás
mellett élő szomszédnépek életének, munkásságának doku
mentumai ezek, s őseink küzdelmes múltját ismerjük meg
bennük.
Márkus Mihály
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