Kedves Gyerekek!
A Muskátli V. évfolyamának bekötött példánya a balogvolgy@citromail.hu e-mail címen megrendelhető vagy
beszerezhető Nemesradnóton, a Lidike Pihenőházban, a Muskátli szellemi műhelyében.
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Hónapvers
Pósa Lajos: Lobog a tűz
Lobog a tűz, piroslik a lángja,
Hej, de jó is a jó meleg kályha!
De rossz is a szegénynek, árvának:
Télidőben dideregve fáznak.
Mért is nincsen olyan nagy kemence,
Hogy mindenki ott melegedhetne!
Télidőben sorra körülállnák
A szegények, a didergő árvák.

Pósa Lajos: Tavaszvárás
Az éjszaka álmomban
Pacsirtaszót hallottam,
Fölragyogott a kelő nap mosolya,
Kinyílott rá a kékszemű ibolya.
Siess, tavasz, gyere már,
A mező is egyre vár,
Teríts rája, szép tündérlány, kikelet,
Tarka-barka vadvirágos szőnyeget.
Vezesd kéklő ég alatt
A sok dalos madarat,
Daltól csengjen erdő, berek és liget…
Szállj le hozzánk, szép tündérlány, kikelet.
Forrás: Az Én Ujságom, 1913. február 23., XXIV. évfolyam, 10. szám

Emlékezés
75 éve kezdődött a málenkij robot
Pósa Homoly Erzsó:
Beleborzongtak az egykori fogcsikorgató hidegbe és az embertelenségbe

(Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
Nagybalogon 15 év óta emlékeznek meg a málenkij robotra elhurcoltakról. Még időben sikerült felkutatni az
elszenvedőket, s tiszteletükre a temetőben emlékművet avattak, ahol azóta évente összegyűlnek január 18-a körül.
Hetvenöt éve, 1945. január 18-án indult el a begyűjtés, majd a transzport. A szovjet hadsereg katonái összeterelték a falu
fiatalságát, 16-tól 45 éves korig, és fegyveres kíséret mellett útnak indították őket Miskolc felé. Úgymond romeltakarításra
vitték őket, de sokak estében több éven át tartó bányai kényszermunka lett belőle a Donyec-medencében.
Azóta már csak egy túlélője van a borzalmaknak özv. Geskoné Simon Ilonka néni személyében, aki 94 éves, s egészsége már
nem teszi lehetővé, hogy eljöjjön Nagybalogra.

Lehotai Aladár könyvbemutatója Nagybalogon (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Sok hozzátartozóban azonban elevenen élnek a több éve elmondott történetek, személyes
élmények.
Nagybalogon Koós István és párja, Molnár Jolán nyugalmazott pedagógusokként végigjárták a községet, interjúkat
készítettek, dokumentumokat, képeket, neveket gyűjtöttek. Ebből 2006-ban a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi
Szervezetének a kiadásában megjelent a Nagybalogi tragédiák című könyv.
A helyi emlékezést segíti a Hagyományok és Értékek Polgári Társulás kiadásában 2018-ban megjelent „Málenkij robot”
Gömöriek a szovjet lágerekben című vaskos könyv, melyet az uzapanyiti Lehotai Aladár jegyez.
A Nagybaloggal szomszédos községből, Uzapanyitról is bekerültek páran az elhurcoltak közé. A férfiak a fronton voltak, így
főképp a nők és a fiatal suhancok kerültek a listára. Nagybalogon a Majoros-féle házban, Uzapanyiton a Szentmiklóssykastélyban kellett jelentkezniük a kiszemelteknek.

Egy korabeli orosz munkakönyv (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
„A rendelet úgy szólt, hogy Miskolcon fognak romokat eltakarítani két héten keresztül. Vigyenek magukkal élelmet, 3 váltás
ruhát, 2 pár cipőt, takarót, evésre szolgáló edényt. Aki nem teljesíti a parancsot, főbe lövik a családtagjaival együtt. Ilyen
fenyegetés mellett senki nem mert ellenszegülni” – emlékeztetett Lehotai Aladár.
Nagybalogon 136 főt gyűjtöttek be, Uzapanyiton 17 személy jelentkezett.
E sorok írójának nagymamáját, Demeter Sárikát egy jó tanács mentette meg, miszerint édesanyja tekerje be nagykendőbe és színleljék, hogy
beteg, így őt otthon hagyták. Lehotai Rózsa pedig összeesett.

A két csoport január 19-én Szemszúrón találkozott, gyalog terelték őket, estére értek Putnokra, az éjszakát a közgazdasági
iskola földszintjén töltötték. Másnap alkonyatra jutottak el Miskolcra, a Zsolcai kapu 32. szám alatt volt a
csendőrparancsnokság épülete. Ez volt a gyűjtőhely, ahová a Sajó völgyéről, Abafalváról, Szentkirályról, Hubóról,
Sajólenkéről, Kövecsesről, Sajórecskéről és Serényfaláváról is érkezetek további áldozatok.

Mindannyian az NKVD rendszerének áldozatai lettek. Hamar kiderült, hogy szó sincs
romeltakarításról, hadifoglyokká váltak, s úgymond jóvátételi munkára vitték őket
marhavagonokban Oroszországba, a mai Kelet-Ukrajnába.
A mieink Alcsevszkbe, korabeli nevén a vorosilovszki Vorosilovka és Delta bányatelepeinek lágereibe kerültek. A poklok
poklát járták meg, s amikor több év múlva hazatértek, nem mertek nyilvánosan beszélni a történtekről. Családi körben azért
csak szó esett a lágeri körülmények túléléséről, a táplálkozás, öltözködés nehézségeiről.

Lehotai Aladár ukrajnai segítői körében (Fotó a kivetítőről: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
A szerző gyerekkorától hallotta ezeket a hátborzongató történeteket, az embertelen bánásmódot, a szökéseket, jó esetben a
szabadulást és a hazatérést. 2011-re érett meg benne az elhatározás, hogy felkeresi a borzalmak színhelyét. A túlélők
elbeszélései alapján egyedül vágott neki az ismeretlennek, saját kezűleg készített térképek és jólelkű helybeli lakosok
segítették az útján.
Odakint még ma is emlékeznek a magyarokra, akik a fákat ültették, épületeket, utakat építették. Lehotai Aladárt a
bizalmukba fogadták, megmutatták neki a temetőket, a lágerek helyeit, a bányákat. Nagyon sok fénykép készült, amelyekből
egy válogatást bekerült a „Málenkij robot” Gömöriek a szovjet lágerekben című könyvbe is.
A könyv vetített képes bemutatójára Nagybalogon a Csemadok helyi alapszervezetének a szervezésében a gyülekezeti
teremben került sor 2020. január 18-án. Itt a vendégeket Pál Gabriella üdvözölte, a temetőben Gebe László helyi lelkész
mondott beszédet a koszorúzás előtt. Közreműködött a Szivárvány Énekkar. Koós István nyugalmazott pedagógus
köszönetet mondott Lehotai Aladárnak a kutatómunkáért és a feltártak publikálásáért.

Koós István a Nagybalogi tragédiák szerzője (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)
Az asztalon egy orosz Wolf-lámpa égett, a szép számú közönség körében az egyik internált személy nyilvántartási lapja és
egy munkakönyv járt kézről kézre. A képek peregtek a kivetítőn. A fa pattogása hallatszott a kályhában. Egy-egy pillanatra
mindenki beleborzongott az egykori fogcsikorgató hidegbe és embertelenségbe, amit eleinknek át kellett vészelniük.
A megemlékezést követő tizedik napon kaptuk a hírt, hogy málenkij robot utolsó nagybalogi élő áldozata, özv. Gesko
Andrásné, Simon Ilona is elhunyt 94 éves korában 2020. január 25-én.

Forrás: https://felvidek.ma/2020/01/beleborzongtak-az-egykori-fogcsikorgato-hidegbe-es-azembertelensegbe/

Valósmese
Vaskői Károly rimaszombati nyugalmazott pedagógus egykor költőnk szülőfalujának, a
nemesradnóti alapiskolának volt az igazgatója. Több Pósa megemlékezést is szervezett,
az ő érdeme a 150-es jubileumi megemlékez 2000-ben. Nyugdíjas éveiben rendezgeti a
gyermekverseit, melyekből az elmúlt időszakban 2 kötet is megjelent. 2020. január 18-án
ünnepelte 70. születésnapját. Isten éltesse egészségben és alkotókedvben. (HE)

Ádám Zita gondolatai Vaskői Károly:
Ábécés történetek c. könyvéről

Ábécés történetek (Fotó: HE/Felvidék.ma)

A rimaszombati LI-NOX kiadásában 2019-ben csábító külsővel megjelent Vaskői Károly
Ábécés történetek című, A4-es formátumú gyermekkönyve Nagy Rita képzőművész
varázslatos illusztrációival.
Az ábécé betűire írott négysoros történetek régi korok kiszámoló verseit idézik kétütemű alliteráló
soraikkal. A 33 verses mese játékos szó eleji összecsengése, szó belseji színes kiemelése segít a
gyermekeknek a betűalak vizuális rögzítésében.
A könyv a gyermekek lelkének igazi felüdülést hoz: egy-egy oldal tágas terében könnyen el tudnak
igazodni a képek egyszerű és nem zsúfolt világában. Színvilága mintegy finomságot kölcsönöz a
képeknek, esztétikához szoktatja a gyermeki szemet.
A könyv ötletes módon az ábécé betűinek négyfajta bemutatásával indít: nyomtatott, írott
nagybetűk, nyomtatott, írott kisbetűk, minden esetben színessel kiemelve a magánhangzókat.

Hihetnénk, hogy a Zengő ABC egy változatával van dolgunk, ám Móra Ferenc könyvének nem
utánzata Vaskői Károly tanító gyermekkönyve. A mesés betűtörténetek állatokhoz, színekhez
kapcsolódnak, elvarázsolnak, további mesélésre ösztönöznek.
További érdeme, hogy a versekben előforduló ritkán használt szavak magyarázata szinonimaként
jelenik meg a könyv zárásaként, így könnyítve meg a szövegértést, ösztönözve a szókincs
gyarapítására.
A gyermek számára kellemes felüdülést, játszva tanulást, a szülőknek kedves szórakozást ígér,
mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe.
A könyvet a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban lehet megvásárolni.
A szerző a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége tiszteletbeli alelnöke

https://felvidek.ma/2019/04/vaskoi-karoly-abeces-tortenetek/

Vaskői Károly: Góliás, a
kincskereső óriás

(Fotó: HE/Felvidék.ma)

Rimaszombatban Vaskői Károly ABC-s könyve után hamar napvilágot látott a
Góliás, a kincskereső óriás című verses-mesés gyermekkönyv. A kiadványt
néhai Veres János költő barátjának az emlékére adta ki.
A könyv, ahogyan azt a szerkesztő Poór János rimaszombati tanár jegyzi, 7-12 éves
gyermekek részére íródott.
A kiadványt Nagy Rita grafikus szép, színes illusztrációi díszítik, melyek célja, hogy
gazdagítsák a kis olvasó képzeletét, s gyöngéden hassanak a szépérzékre, esztétikai
látásra.
„A szerző versei, verses meséi kedves személyekről, mesebeli alakokról, ismert és
kevésbe ismert állatokról, a természet és a táj szépségeiről, változásairól mondanak el
ízes magyar nyelven érdekes, hasznos, olykor tanulságos történeteket. A versekbe foglalt
témák gyakran játékos, humoros és ritmusos formában segítik az olvasás élményének,
örömének és szépségének a megélését” – mondja Poór János.

A szerkesztő kifejti, hogy a versek az igazság szellemében igyekszenek ösztönözni
a tiszta gyermeki lélek szárnyalását.
A könyv kézbevételével örömteli élményekre számíthat az olvasó.
„Kincsünk, ékes anyanyelvünk ízei majd gazdagítják szókincsünket, jobbá és nemesebbé
formálják érzelmeinket, szívünket, lelkünket, s ily módon megtartanak anyanyelvszerető
magyarnak és embernek” – reméli Poór János.
Vaskői Károly a napokban ünnepli 70. születésnapját. Nyugalmazott iskolaigazgatóként
mindig is közel állt a gyermekekhez és a kicsik lelkivilágához. Versei hosszú évekig
lappangtak a fiókban, míg úgy határozott, hogy megosztja a nagyközönséggel.
A könyv beszerezhető a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban.

https://felvidek.ma/2020/01/vaskoi-karoly-golias-a-kincskereso-orias/

Irodalom
Szavalalnivaló vers:
Gárdonyi Géza: Az ibolyák
Szép mesefáról
Szedjönk lombot.
Csendesen legyetek!
Mesét mondok.
Hol volt,
Hol nem volt,
Száz országon
Túlnan volt
Egy pici kék ház.
Abban a kék házban
Egy ujjnyi kis ember,
A szakálla kender.
Piros hajnal-hasadástól
Napsugaras fényes délig,
Napsugaras fényes déltől
Sötét éjfél közepéig
Ott ül a kis ember,
A szakálla kender,
A kék ibolyák közt.
- Kék ibolyák, szép virágok,
Kedves arcú kis leányok!
Ki a ti apátok?
- Az a piciny ember,
A szakálla kender,
Az a mi jó édes apánk,
Éjjel-nappal vigyáz reánk.
Egyszer a kis ember,
A szakálla kender,
Hogy elfáradt a munkában,
Elaludt a kuckójában.
S míg az álmok rá borultak,
Ibolyái összesúgtak:
-Ibolyák, ibolyák,
Gyönge virágszálak!
Gyerünk ki a zöld erdőbe,
Most senki se láthat.
Ablakszélen fehér rózsa,
Inti őket a jó szóra:

- Kis ibolyák, ne menjetek,
Mert letépnek az emberek.
Elhervadtok,
Meg is haltok,
Utcasárba dobnak,
Még el is taposnak.
Az ibolyák összebújtak,
Össze bújtak, súgtak-búgtak:
- Gyerünk, gyerünk zöld erdőre,
Ismeretlen szép mezőre!
Elindultak, mendegéltek,
Zöld erdőbe el is értek,
Zöld erdőbe, nagyvilágba,
Völgybe, hegyre, víz partjára,
Elrejtőztek, elvegyültek,
Egyszóval: megtelepültek.
Indul a kis ember,
A szakálla kender,
Kis embernek a bánata
Egész egy nagy tenger
- Én édes kis virágaim,
Virágarcú leányaim,
Merre vagytok? Merre? Hol?
Szól a visszhang rá: sehol!
S hogy a törpe tovább lépett,
Mindenféle úri népek
Jöttek szedni a virágot.
- Ni, - szól egyik – ni, mit látok?
Ibolyák! Ibolyák!
Gyönyörű virágok!
S letépdesték, leszaggatták,
Édes lelkük kicsókolták.
Másnap a kis ember,
A szakálla kender,
Megtalálta valamennyit
A sárba kilökve,
Meg el is taposva,
Össze-visszatörve.
Reggel, ha ibolyát szedtek
S rajtuk egy-egy harmat reszket,
Azok nem az éj gyöngyei:
A kis ember bús könnyei.
Forrás: Az Én Ujságom, 1894. február 18., V. évfolyam,8. szám

Kedves Gyerekek! Megjelent Lőrincz Sarolta Aranka néni Haza a senki földjén című könyve
nyomtatásban is. Szeretetettel ajánljuk figyelmetekbe. Megrendelhető a lorinczas@gmail.com
e-mail címen. Igaz, régi palóc történeteket mesél az új nemzedék számára. Ebből fogadjátok
most szeretettel a lakodalmakkal foglalkozó fejezetet.
***

Lőrincz Sarolta Aranka: A palóc lakodalom
A lakodalmat a palóc vidéken megelőzte a leánykérés. Kérőbe a legény a keresztapjával, vagy
az apjával ment. Általában az apák már a kocsmában megbeszélték az eseményt, úgy, hogy
nem érkeztek váratlanul a leányos házhoz. A lányos háznál tisztelettel fogadták a kérőket,
hellyel kínálták és meg is vendégelték, pogácsával, borral. Amikor megbeszélték a hozományt
és minden más egyebet, kitűzték a lakodalom napját.
A lakodalom napja előtt egy vagy két nappal vitték a mennyasszony ágyát és kelengyés
ládáját a legényházhoz. Ez alkalommal különféle hagyományok voltak szokásban. Szekérre rakták a
holmit és dalolva, kurjongatva kísérték végig a falun. Ennek a kurjongatásnak gonoszűző hagyománya
volt. Ezen az eseményen jelent voltak a menyasszony keresztszülei, leánybarátnői és a rokon
fiatalasszonyok. Az ágyért hosszas alkudozások után fizetni kellett egy bizonyos összeget az

ágyvivőknek. Rituális szokás volt, hogy az ágyat fejtől tették az ajtó felé, sohasem lábtól,
nehogy korán elvigye a halál az ifjú menyecskét. Az ágy és kelengyés láda vivőket természetesen a
vőlegény háznál megvendégelték.
A lakodalmak idejét nagyfarsangra, téli időszakra, vagy kisfarsangra, őszre tették. Először volt a
kézfogó, amely meghatározta a lakodalom napját, így rendszerint hétfőre, vagy keddi napra tették a
lakodalmat, mert a hét kezdő napjai a növekedést szimbolizálták.
A lakodalmat megelőzte a vasárnapi, templomi háromszoros kihirdetés.
Egy héttel a lakodalom előtt indultak a vőfélyek hívogatni. A mennyasszonynál, vőlegénynél,
megbeszélték kik a meghívandó vendégek. Felszalagozták a vőfélybotjukat, a mennyasszonytól
bokrétát kaptak, amit vagy a kalapjukhoz, vagy a lajbijukhoz tűztek. Így indultak a megnevezett
rokonokhoz, ahol beköszöntek és verset mondtak:
„ Dicséret, dicsősség adassék Istennek,
Tisztelet, becsölet e házban mindeneknek!
Úgy szintjén nagyjának, mint kicsinyének,
Szálljon áldás mennyből Istennek!
Mint Gábor angyal küldetett Názáretbe,
Mi is úgy gyüttünk e tisztes hajlékba,
Meghínyi kendteket a lakodalomba,
délre, ebédre, estére, vacsorára,
Jó bor mellett egy kis mulatságra,
Hogy el ne mulasszák megjelenésöket,
Ismétlen felkérjük kendteket,
Mi pedig tovább folytatjuk utunkat,
Az Úr oltalmába ajánljuk magunkat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!”
A vőfélyeket minden háznál megkínálták borral, pogácsával, kaláccsal és így mentek tovább
hívogatni.

Vőfélyek hívogatnak a lakodalomba.

Palóc menyasszony és vőlegény
A lakodalom napján, az esküvő előtt, a vőfély elbúcsúztatta a mennyasszonyt, a szüleitől, testvéreitől,
keresztszüleitől, rokonaitól, lánypajtásaitól.
„ Mennyasszony, s vőleginy egymást megszerették,

Sorsukat egymás kezibe tették,
Egymásnak akarnak ezentúl csak élnyi,
S ma megyünk e frigyre ég áldását kérnyi.
Itt áll a vőleginy, s vele gyütt násznépe,
Hogy az Úr házába rendre elkísérje,
S mert e házban lakik ő gyönyörűsége,
Illő tisztelettel begyüttünk hát érte.
A kedves mennyasszonyt adják ki hát nekünk,
Hogy az esküvőre elgyühessen velünk.
Siessünk szerettim, tegyük meg az utat,
Lám az óra is jár, kellő időt mutat.
ne hagyjuk ránk várni a plébános urat!
Nyoszolyólányok lépjetek elébe,
Kedves mennyasszonyunk gondviselésére!”
A mennyasszony búcsúzó szavait a vőfély mondta el, mert ilyenkor nem volt ildomos a
menyasszonynak szólni, csak sírni.
A násznép a templomba vivő úton énekelt és kurjongatott.
A templomba először a vőlegény ment be és azután a menyasszony. Ekkor a kántor ezt énekelte:
„Az élet egy szép napja virradt reátok ifjú pár,
Isten hozott szent hajlékába, hol tireátok áldás vár.
Reméljetek mindig az Úrban, bármerre visz majd sorsotok,
Ha szívetek örömben úszik, vagy könny füröszti arcotok.”
Az esküvő után a menyasszonyházhoz ment az ifjú pár és az őket követő násznép.
A lakodalmi étkeket a vőfélyek szolgálták fel és az étek előtt a fővőfély mindig verset mondott.
„Engem választottak arra a tisztségre,
Hogy legyek őnekik szolgáló vőfélye,
Hogy jó étket rakjak asztal tetejére,
Hogy nyissam az ajkam ékes köszöntésre,
Kinézek én mostan gyorsan a konyhára,
A sok jó ételnek drága illatára,
Körülszaglászok ott, jó kukta módjára,
Megnézem mi készült az ízes ebédre.”
A vőfély minden étekfogás előtt mondott egy- egy verset.
A lakodalmi fogások szárnyas baromfiból, marha és bárányhúsból készültek. A vőfély minden
étekfogás előtt verset mondott.
Általában a következő ételeket készítették el: Húsleves cérnametélt tésztával, főtt baromfihús
töltelékkel, ludaskása sült libahússal, tepertővel, libamájjal, pörkölt főt burgonyával, vagy szaggatott
haluskával. Az utolsó fogás húsos savanyú káposztaleves volt kemencében sült kenyérrel. Sütemény a
fehér menyasszonykalács, kemencében sült túrós lepény, lekváros, diós emeletes kalács és tácsikás
sütemény volt. Italnak pálinka és bor volt felszolgálva.
Az ebédnél a vőfély el- elrikkantotta magát:
„Ti öregek, ifjak és leányok,
Jó étvágyat én kívánok!
Nem kell tálban semmit hagyni,
Úgy szép időt fogunk kapni!”
Mikor elérkezett az este, tíz óra körül felszedelőzködött a násznép és átvonultak az ifjú párral a
vőlegény házához. Az úton mindig daloltak, táncoltak, egészen addig, míg a vőlegény házához nem
értek. Amikor beléptek a házba, a vőfély szalagos fokosával megkopogtatta a ház gerendáját és szólt:
„Hallgattassék!
Alázatossággal lépünk e házba,
Tisztelt ház gazdája és a többi tagok!
Egy új tagot hoztunk be ebbe a családba,
Akinek szószólója én vagyok.
Nem, mint idegen jött ő ide,
Lakása ezentúl itt lészen,

Szeretettel kéri mindnyájukat,
Fogadják őt be, mint leányukat.”
A befogadás után a lakodalmas násznép vacsorához látott és a főszerep ismét a vőfélyé lett. Amíg a
vacsora tálalásához elkészültek, addig szokás volt ellopni a menyasszonyt. Sorra hoztak be valakit,
lefátyolozva és állították, hogy bizony ez a menyasszony, a vőlegénynek pedig fel kellett ismernie,
melyik az igazi menyasszony és ki kellett váltania.
Ha a mennyasszony és a vőlegény más- más faluból voltak, ilyenkor felszalagozott szekéren vitték az
ifjú párt, a vőlegény házához. A faluba bevezető utat keresztben elzárták a falu legényei, tüzet raktak
az útra és nem engedték tovább az ifjú párt, amíg a vőlegény ki nem váltotta a menyasszonyt, pénzt
fizetve érte és italt is adva.
A vacsora után a mennyasszony, a keresztapjával, aki a násznagy volt eltáncolta a mennyasszony
táncot. A násznagy jobb kezén lévő ujjai között három égő gyertya volt és tánclépésekkel, énekelve
körbejárták a házat:
„Mikor a menyasszonyt fektetnyi viszik, akkor a vőleginyt az ágy alá döfik,
Hej, pártám, pártám gyöngyös koszsorúm, majd a szegre teszlek ékes hajfonóm!”
A tánc után elvitték a menyasszonyt és átöltöztették menyecske ruhába, a haját fölkontyolták és díszes
főkötőt tettek a fejére. Ezt a főkötőt, addig viselhette, amíg meg nem született az első gyermeke.
A mikor behozták az ifjú menyecskét, akkor minden családtagnak, rokonnak illett kiforgatnia és a
nagy tálba pénzt tennie. Ez volt a lakodalmi ajándék.
A lakodalom után másnap este hérészt tartottak, ahol újból mulattak, de ezen már csak a legközelebbi
rokonság vett részt. A keresztapa, a násznagy, kör alakú menyasszony kalácsot vitt a fején, amelynek
közepébe életfa volt tűzve. A fáról cérnaszálon kis festett madárkák lógtak, melyek a szaporulatot
jelképezték.
A lakodalom másnapján a falu legényei elmentek a vőlegényházhoz, hogy agyonüssék a lakodalmat.
A köcsögfáról leemeltek a köcsögöt és földhöz csapták, majd bekiáltottak a házba a gazdának és a
gazdasszonynak:
Agyon üttük a lagzit!
Ezzel jelezték az agyonütést. A gazda erre bort, vagy pálinkát vitt ki a legényeknek, a gazdasszony
pedig kalácsot.
A farsang idején minden héten lakodalom volt a faluban, ahová még a hívatlanok is elmentek és
táncoltak. Jó alkalom volt ez a vígságra és mulatozásra, ahol a falu közössége együtt szórakozhatott.

Palóc fiatal pár komatálat visz a gyermekágyas édesanyának.

A farsangban összeházasodott párok, a Húsvét utáni, Fehérvasárnap délután, keresztszülő fogadást
tartottak. A kiválasztott keresztszülők ezután már komának komaasszonynak szólították egymást.
Amikor megszületett a kisbaba, a komaasszony egy hétig enni hordott a gyermekágyas anyának Finom
tyúklevest, kalácsot és más egyéb tápláló ételt.
A régi szokás szerint templomba keresztelni is a keresztanya vitte a kisgyermeket, az édesanyja nem is
volt ott a keresztelési szertartáson. A keresztelőre kalácsot, bort vittek, ajándéknak kis ingecskét, vagy
pénzt tettek a kisbaba pólyájába. Babonás szokás volt a kicsi baba kezére piros szalagot kötni az ártó
rontások, szemmel verés ellen.
A gyermekágyas édesanyát egy díszes vászonlepedővel elfüggönyözték a házban, hogy ne zavarják a
házbeliek, vagy ártó szemek meg ne rontsák őket.
Felhasznált forrásmunkák:
Lőrincz Sarolta Aranka- Adventtől adventig és Haza a senki földjén c. könyvei.

***

Lőrincz Sarolta Aranka: Tükrös szív
Sétál a legény, sétál a leánnyal,
Ősmagyar legény, ősmagyar leánnyal,
Vásári forgatag zúgó emberárban,
Ketten vannak csak boldog magányban.
Vásári sátrakban kikiáltók állnak:
Ködmönt, csizmát, pántlikát!- kiáltnak.
Egy másik kiáltó tükrösszívet kínál,
Mézeskalács szívet legénynek, leánynak.
Óh itt a tükrös szív!- örvend a leány,
Akkor a legény a sátornál megáll.
Megveszi a szívet s a leánynak adja,
Aki a tükörben magát megláthatja.
Látja szép szemének sugárzó csillámát,
Ott van a tükörben napfénynek játékán.
A legény is belenéz kalácsszív tükrébe,
Látja szemébe süt fényes nap kévéje.
Napnak a leánya szép magyar leány,
Napnak szép fia deli magyar legény,
Hej, a tükör fölött ott ül a két galamb,
S lelküknek tükrében új szerelem fogant.

Pósa bácsi tarsolyából
Gyermekjátékok
Brekegő
Ezt a játékot úgy játszák a gyerekek, hogy bal tenyerükből tölcsért csinálnak. A tölcsért a
szájukhoz teszik, aztán a kecskebéka hangját utánozva fújnak bele. Közben jobb tenyerüket a
tölcsérré csinált balkezükön húzogatják végig. A hang így szakadozott lesz. Végül felfújt
képüket jobb kezük öklével ütögetve a brekegő hangot utánozzák.

Kendő-dugósdi
Összefonnak egy zsebkendőt. Egy gyerek aztán úgy eldugja, hogy a többi meg ne láthassa:
hova tette. Csak a „szabad” szóra kezdi a többi keresni a kendőt. Ha messzire keresik a
rejtekhelytől, az eldugó azt kiabálja: „víz, víz, víz!” Ha közelednek a rejtekhely felé, az
eldugó így kiált: „füst, füst, füst!” Ha pedig valaki egészen nyomon jár s ott kutat, ahol a
kendő van, az eldugó sebesen mondja: „tűz, tűz, tűz!” Ha megtalálják a kendőt: „ég, ég, ég!”
szót kiabál. Ezután a megtaláló dugja, el a kendőt s tovább folyik a játék.

Közmondások
Kevésből is sokat ért az okos.
Ha kutyával játszol, bot legyen a kezedben.
Minden ember egyidős a fejével.
Ajándék marhának nem kell szarvát nézni.
Ritka vetésnek szegény az aratása.
A lusta kétszer jár.

Forrás: Az Én Ujságom, 1902. február 9., XIII. évfolyam, 7. szám

Imádság
Pósa Lajos: Imádság a hazáért
Áldd meg, Isten, minden jóval
Szép Magyarországot!
Fakassz földjén ezer színben
Pompázó virágot!
Hullámoztasd rónaságán
Búzakalász tengerét!
Boldogságról énekeljen
A madár is szerteszét!
Tisza vize, Duna vize
Könnyeinknek árja,
Őseinknek vére szállt föl
A nap bíborába.
Eleget hullt könnye, vére,
Ne érje már búbánat!
Áldd meg, Isten, minden jóval
Ezeréves hazánkat!
Forrás: Az Én Ujságom, 1902. február 9., XIII. évfolyam, 7. szám

Természet
Pósa Lajos: Arany ABC
CS

Csípi csóka, friss csicsóka,
te is, Jóska!Csípjed Feri,

Csóka szállt a háztetőre,
Megmondottam jó előre.
Csípi csóka, vigye manóEltörött a mécses, Danó?
Kinek félreáll a szája,
Anyámasszony katonája.
D

Domb tetején ágas-bogas diófa,
Arra száll a kerek erdő rigója.
Azt fütyüli, azt dalolja a rigó:
Óh, tilió! Mi jó! Érik a dió!
E

Egérfogta cukor,

Macskafogta egér,
Kutyafogta macskaNo, ez sokkal felér!
Farkasfogta kutya,
Medvefogta farkas,
Emberfogta medveNincsen tovább, hallgass!

F

Fecskemadár korán felkel,
Imádkozik minden reggel,
Fiai is megtanulják,
Az éneket együtt fújják.
Hálás szívvel csicseregnek
Jóságáért az Istennek.
Forrás: Az Én Ujságom, 1890. február 2., I. évfolyam, 6. szám
Szerkesztette: Pósa Homoly Erzsó

