
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. 

2020. március - VI. évfolyam, 07. szám 

Hónapvers 
Szabolcska Mihály: A magyar nemzet  

Erősödünk, szaporodunk, 
Napról-napra többen vagyunk. 
Mire ez az ezer évünk 
Elhalad: 
Tíz millió magyar ember 
Köszönti a másikat! 
 
Tíz millió magyar ember! 
- Örömkönny ég a szememben. 
Ki félné még a jövendőt, 
A halált? 
Hogyha egyszere egy millió 
Magyar ember talpra állt! 
 
Magyarország történetje: 
Fényes csodák tündérkertje. 
Piros harmat nem hulltál rá 
Hiába, 
Most fakad még, ezután hajt 
A legszebbik virága! 
 
Föl azzal a lobogóval: 
Magyar szívet, magyar szóval! 
Ha mi vagyunk itthon itten: 
Legyünk is! 
Magyar földön magyar legyen 
Az utolsó göröngy is! 

Forrás: Az Én Ujságom, 1894. március 18., V. évfolyam, 12. szám 

mailto:balogvolgy@citromail.hu


Emlékezés 
Tanítók napja alkalmából 

Pósa bácsi: Köszöntők  
 

Tanító néni neve napjára 

Sok szépre tanítasz, 
Minden jóra intesz, 
Szívünknek kertjébe 
Virágmagvat hintesz. 
 
Öntözöd harmattal, 
Neveled napfénnyel: 
Áldott szeretettel, 
Aranyos reménnyel. 
 
Dárga neved napján 
Minden jót kívánok… 
Szívünknek kertjében 
Nyílnak a virágok. 

 
Neked illatozik 
Minden egyes szála, 
Minden kis levelén 
Fényes gyöngy: a hála. 
 
Szívünknek kertésze, 
Fogadd bokrétánkat! 
Boktrétán ragyogó 
Szerető hálánkat! 

 

Forrás: Az Én Ujságom, 1894. március 25., V. évfolyam, 13. szám 

 



 

Virágok Kossuthnak 
A Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete szeretné bevezetni annak a szokását, 
hogy március 20-án emlékeznek meg a faluban Kossuth Lajosról és a 
szabadságharc kitöréséről. Tavaly húsvétváró kézműveskedéssel egybekötötött 
összejövetelt tartottak a kultúrházban. Idén viszont közbeszól a kijárási tilalom. 
Így felhívással fordultak a nyilvánossághoz, hogy egy-egy virág lefotózásával 
idézék meg Kossuth emlékét. Páran be is kapcsolódtak, s a szép képek keringtek 
a facebookon. 

 

 Ha lehetőség adódik, akkor ezeket kiállíton szeretnék majd bemutatni, amint az 
lehetséges lesz. Az alkalomnak szónoka is volt. Nt. Farkas István helyettes 
lelkész igei gondolattal kapcsolódott. „Kossuth Lajos volt az, aki eleitől fogva 
bölcsességgel járt nemzete előtt; kinek kezében a gyakorlati élettudomány és 
igazság fáklyája lobogott! Hálát adunk azért, hogy nemzetünket soha sem 
hagytad próféták nélkül, hogy minden időben állítottál elő mi közöttünk bölcse-
ket, kiknek ajkain az igazság szava hangzott. Adj nekünk bölcsességet, tedd sz-
ívünkben kiirthatatlanná a nemzet, honszeretet, igazságérzet, és erkölcsiség 
csiráit” – írta többek közt elektronikus levelét, melyet a református 
egyházközség szétküldött hívei között. (HE) 

Forrás: Első Kézből, a Csemadok kiadványa 



Valósmese 
Krúdy Gyula: A bujdosó fejedelem 

Zivataros téli este volt. Szakadt a hó és elborította a földet. Az emberek házaikba húzódtak. Kinek 

volna kedve ilyenkor odakünn járni? Még a házőrző kutyák is csak a pitvar-ajtóból ugattak. Kijjebb ők 

sem mertek menni. 

Ezen a zivataros estén egy magános vándor ballagott az országúton. Nagyon fáradt lehetett, mert alig 

vonszolta a lábát. Kis batyu volt a hátán, a kezében vándorbot. 

Tudjátok ki volt ez a magános vándor? Senki más, mint II. Rákóczi Ferenc fejedelem. 

Rákóczi fejedelem a szabadságért küzdött és most elhagyottan menekült a fejedelem. Menekült a 

fejedelem az országból, amelynek földjét katonái vére öntözte. Az ellenség halálos ítéletet mondott a 

fejére. 

A fejedelem felnézett az égre. Sötét volt az ég, rajta egyetlen csillag sem ragyogott. Még a szabadság 

csillaga se világította útját. 

Már közel járt az ország határához. A Kárpátok között járt. Néha-néha hátranézett, amerre az 

elhagyott ország volt. Bús fekete volt arra az ég alja. Mikor a fejedelem hátranézett, könnyet törölt ki 

a szeméből. 

Egy kis városba érkezett, mikor teljesen leszállt az éjszaka. A házak ablakaiból itt-ott világosság 

szűrődött ki a vak fekete éjszakába. De a fejedelem, akármilyen fáradt volt is, nem mert kopogtatni 

egyik ablakon se. Ki tudja: ellenség lakik-e ott vagy jó barát? 

Azért csak végigment a városon. 

A városka határában emelkedett egy sötét nagy épület. Az a barátok klastroma volt. Oda tartott a 

fejedelem. 

Megzörgette a kaput. 

Hosszú ideig kellett várnia, amíg feleletet kapott. 

- Ki van odakünn? – kérdezték oda belülről. 

- Egy szegény utas ember kér szállást, - felelt a fejedelem. 

Erre nagy lassan kinyílt a kapu. A fejedelem belépett a klastromba. 

- Honnan jössz, vándor? – kérdezte a vén barát, aki kaput nyitott. 

- Magyarországból, vagy Lengyelországból? 

- Magyarországból jövök és Lengyelországba igyekszem.  

A barát megragadta a vándor kezét: 

- Ha Magyarországból jössz, akkor tudnod kell, hogy mi hír van Rákócziról? Győzött-e Rákóczi? 

A vándor lehajtotta a fejét és szomorúan monda: 



- Rákóczi elbukott és vele elbukott a szabadság ügye! 

A barát csóválta a fejét. 

- Nem lehet az. Hisz Rákóczinak seregét szent lelkesedés hevítette. A szabadság nevében 

szálltak síkra hadai. 

- Mondom neked, - szólt a vándor, - hogy a szabadság ügye elbukott. 

Ekkor már összegyülekeztek a klastrom többi részéből is a hazafias barátok. Leültették a pattogó tűz 

mellé az utast, és kérdezgették jobbról-balról. Senki sem akarta elhinni, hogy lehanyatlottak a 

szabadság dicsőséges lobogói. 

- Pedig elhihetnék, ha én mondom, - szólt egyszerre a vándor, - mert én vagyok magam 

Rákóczi Ferenc. Bujdosom hazámból. 

A barátoknak nyitva maradt a szájuk a csudálkozástól. Mikor magukhoz tértek meglepetésükből, 

nosza, szalajtották a szakácsot, hogy főzzön olyan jó vacsorát, amilyent még nem főzött életében. 

Szaladgáltak jobbra-balra, hogy minél nagyobb kényelmére legyenek a fejedelemnek. 

Mikor feltálalták a vacsorát, akkor nagy szégyenkezve azt a vallomást tette a klastrom főnöke: 

- Bocsáss meg, nagyságos fejedelem, borral nem szolgálhatunk a vacsorához. Ezen a vidéken 

nem terem bor. Ahhoz pedig szegények vagyunk, hogy messzi, bortermelő vidékről 

hozassunk bort. 

A fejedelem akkor azt mondta: 

- Majd küldök én nektek bort, ha visszanyerem régi hatalmamat. Nem felejtkezem meg szíves 

vendéglátásotokról.  

Azon az esténnem igen vetették meg nagyobb szeretettel senkinek az ágyát, mint Rákóczi 

fejedelemnek a klastrom barátai. Nyugalmas volt a fejedelem álma, mert tudta, hogy olyan emberek 

hajlékában pihen, akik inkább a nyelvüket harapnák le, mint őt elárulnák. 

Reggel aztán útra kelt a fejedelem. A barátok kisérőt is adtak mellé, aki az ország határáig mutatta az 

utat. Az a kísérő senki más nem volt, mint egy parasztruhába öltözött barát. 

Rákóczi Ferenc szerencsésen elérkezett Lengyelországba. Ott hadakat toborzott és visszatért 

hazájába. Mindenütt diadalmaskodott az ellenségen és lobogóját, amelyre ez a szó volt írva: a 

szabadságért! győzelem kisérte. 

Ámde diadalmai között se feledkezett meg a vendégszerető határszéli kolostorról. Harminc hordó jó 

bort küldött a barátoknak. 

Sok idő múlt el azóta, a barátok pincéje ma is üres. És azt szokták mondani: 

- Ha még egyszer arra járna Rákóczi fejedelem, akkor volna újra jó borunk. 

 

Forrás: Az Én Ujságom, 1902. március 9., XIII. évfolyam, 11. szám 

 



Balogvölgyéig 
hallatszott a rodostói 
kakukk hangja 
Balog-völgyi II. Rákóczi Ferenc Otthoni Vetélkedő 

Írta:  Pósa Homoly Erzsó  - 2020.03.27. 

 

Balog-völgyi II. Rákóczi Ferenc Otthoni Vetélkedő (Fotó. 

HE/Felvidék.ma) 

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete és 

a Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulás 

március 27-én megrendezte a Balogvölgyi II. Rákóczi 

Ferenc vetélkedőt. A résztvevők mindegyike a saját 

otthonában alkotott. 

https://felvidek.ma/wp-content/uploads/2020/03/vetelkedo.jpg


Az internet segítségével tudták megvalósítani a vetélkedőt, 

melynek az volt a célja, hogy a bekapcsolódó gyerekek 

megismerkedjenek II. Rákóczi Ferenc életével. 

Három kategóriát hirdettek: alsó tagozat és felső tagozat 

rajz, valamint felső tagozat történelmi vetélkedő. Az 

előbbinél A rodostói kakukk című meséhez kellett 

illusztrációt készíteni, az utóbbinál pedig történelmi 

feladatsort megoldani a kapott szövegből. A vetélkedőre a 

nagybalogi, a bátkai, a cakói és a rimaszécsi alapiskolából 

neveztek be tanulók. 

Még a járvány miatti korlátozó rendeletek életbe 
lépése és az iskolák bezárása előtt kezdték szervezni 
az alkalmat, melyet március 27-re, a nagyságos 
fejedelem születésnapjára, a Rákóczi-emléknapra 
időzítettek. 

II. Rákóczi 

Ferenc életével ismerkedtek (Fotó: HE/Felvidék.ma) 

https://felvidek.ma/wp-content/uploads/2020/03/Dia7.jpg


„Március 27-e van, a nagyságos fejedelem születésnapja. 

Ennek a tiszteletére született meg az ötlet a 

versenypályázat meghirdetésére. A verseny formája 

kezdetben még más elképzelések mentén körvonalazódott, 

de a körülmények mindent megváltoztattak. Nagyon 

örülök, hogy a szervezők nem hátráltak meg az adott 

helyzetben, s ugyan más formában, de megvalósították a 

vetélkedőt” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Pósa Dénes, 

a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének 

alelnöke. 

Kifejtette, ez a helyzet kicsit talán még átérezhetőbbé 
tette a bujdosók helyzetét. 

„Ma egy kicsit valamennyien fogságba kerültünk: 

korlátozott a mozgásterünk, csökkent a találkozásaink 

száma, bizonytalanabbak, félénkebbek lettünk. Ugyanúgy, 

mint a bujdosók egykor. Rákóczit is csak egy maréknyi 

hazafi vette körül száműzetése közepette. Kapcsolatot 

fenntartani az anyaországgal nem lehetett, ha esetleg 

mégis, csak körülményesen, közvetetten és nagyon 

nehézkesen” – vont párhuzamot az aktuális járványügyi 

helyzet adta zártság és a száműzetésbe vonult Rákócziék 

között Pósa Dénes. 

Mint mondta, a mostani helyzet pontosan erre irányítja rá a 

figyelmünket. „A műszaki megoldásokkal ma szinte minden 



úgy működött, mintha valamennyien együtt lettünk volna, 

de csak szinte. A valóságban minden gyermek családi 

körben tevékenykedett, s talán már hiányzott is az iskolai 

környezet egy ilyen vetélkedőhöz” – tette hozzá. 

 

Egy elképzelt rodostói kakukk (Fotó: HE/Felvidék.ma) 

Fontosnak tartotta kiemelni, amit a feladatban szereplő 

mesében olvashattak és hallhattak a résztvevők: Rákóczi a 

kakukk hangját szerette volna hallani és meg is hallotta, 

mert a környezete úgy akarta. 

„Ha mi is elérhető, nem túlzott és a környezetünk által 
elfogadható álmokat dédelgetünk, mi is megkapjuk, 

https://felvidek.ma/wp-content/uploads/2020/03/kakukk.jpg


amit szeretnénk, azaz nekünk is megszólal a kakukk. 
Igaz nem a rodostói kakukk, hanem a balogvölgyi. De 
annak aztán igazán szép hangja van” – szögezte le 
Pósa Dénes. 

A verseny szakmai mentorai a Bátkai Alapiskola 

pedagógusai voltak. Szabó Rózsa és Simon 

Róbert állították össze a feladatlapokat, melyeket a 

Rákóczi Szövetség Gömörben közösségi oldalán értek el az 

érintettek és az érdeklődők. A verseny ideje alatt ezen az 

oldalon több videó is megtekinthető volt, melyekből 

ötleteket kaphattak a versenyzők, illetve mélyíthették 

általuk a tudásukat. 

Mikes Kelemen és II. Rákóczi Ferenc (Fotó: 

HE/Felvidék.ma) 

https://felvidek.ma/?attachment_id=295983


Zsíros Jolán, a Rákóczi Szövetség Gömörben elnökségi 

tagja, a zsűri egyik tagja a Felvidék.ma-nak elmondta, 

nagyon szereti a gyermekrajzokat, azok még őszinték, 

árulkodóak, tiszták. 

 

„A mese legpozitívabb része fogta meg a gyerekek 

többségét, amikor Mikes Kelemen utánozta a kakukkot, 

hogy a fejedelmet visszarepítse, ha csak egy pillanat 

erejéig is a hazájába. A résztvevők kitettek magukért. 

Nehéz lesz választani. Örülök, hogy a felső tagozatos 

tanulókat is sikerült rábeszélni a rajzolásra” – értékelte a 

vetélkedő lefolyását Zsíros Jolán. 

 

A hivatalos kiértékelésre április 8-án, II. Rákóczi Ferenc 

halálának évfordulóján kerül sor, szintén a Rákóczi 

Szövetség Gömörben Facebook-oldalon, ahol 

közönségszavazásra is lehetőség lesz. 

 

 

https://felvidek.ma/2020/03/balogvolgyeig-hallatszott-a-rodostoi-kakukk-hangja/ 

 

 

https://www.facebook.com/R%C3%A1k%C3%B3czi-Sz%C3%B6vets%C3%A9g-G%C3%B6m%C3%B6rben-874150932745855/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/R%C3%A1k%C3%B3czi-Sz%C3%B6vets%C3%A9g-G%C3%B6m%C3%B6rben-874150932745855/?modal=admin_todo_tour
https://felvidek.ma/2020/03/balogvolgyeig-hallatszott-a-rodostoi-kakukk-hangja/


Irodalom 
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 kenderrel és feldolgozásával foglalkozó fejezeteket. 

Lőrincz Sarolta Aranka:  
 
A kender termesztése, feldolgozása, felhasználása   
 
 
A régi palócparaszti világban nagyon fontos volt a kender termesztése. A földeket, ahol a kendert 
termesztették, kenderföldeknek nevezték. Alig olvadt el a hó, a kenderföldeken, már kora tavasszal 
február végén, március elején vetették a kender magját, mert a növénynek idő kellett, hogy nagyra 
nőjön. Sűrűre vetették, kapálni nem kellett, de azért időről, időre kimentek a kenderföldre megnézni, 
hogyan növekedik a növény. Amikor virágozni kezdett, már tudták, hogy melyik növény magvas, 
hímnős és melyik lesz jó a feldolgozásra. 
 Az elvirágzás után a magvas kendert külön kiszedték, hogy kimorzsolva a magvakat eltegyék a 
következő év kendermag vetéséig.  
 

 
 

A kender virágzását nézegetik a palóc asszonyok 
 
 

mailto:lorinczas@gmail.com


 
 

Kender nyűvése - kitépése a földből 
 
Amikor már a kender elvirágzott, akkor megszakadt a töve és elkezdődött a kender feldolgozása. 
Először kiszaggatták a kendert a földből tövestől, csomókba kötötték és gúlákba rakták, aztán vízbe, 
patakba, folyókba áztatták. Először karókat vertek a folyóágyba és ehhez kötözték a kender kévéket, 
hogy el ne sodorja a víz áramlása. Egy hetes áztatás után kiszedték és boglyákba rakva, a napon jól 
kiszárították.  
 
 
 
 

Kenderáztatás a folyóban és szárítása a parton. 
 



  
 
 

 
Kendertilolás és héhölés 

 
A már megszáradt kendert az asszonyok megtilolták, megtörték, egy erre a munkára alkalmas 
faalkalmatossággal, a tilolóval.  A már megtilolt kendert ezután egy fából és vasszögekből készült 
munkaeszközhöz, a héhőhöz csapdosták, ami által a kenderszálak jobban széttöredeztek, a 
vékonyabb szálak elváltak a vastagabb, durvább szálaktól. Ezzel a munkafolyamattal a kendert 
alkalmassá tették, a további megmunkálásra, arra, hogy gúgyela, kenderkóc készüljön belőle. Ezt a 
gúgyela, kenderkóc csomókat az asszonyok a meztelen lábukkal még jól megtaposták, alaposabban 
megtörték, így a kenderből kihullott a pozdorja, a kender durvább rostja, amelyet aztán eltüzeltek. A 
puhává finomodott kendert előkészítették a sodráshoz, hozzákötötték a guzsaly fölső végéhez. 
 A guzsaly egy fából készült munkaeszköz volt, amelynek talpába egy hosszú rudat erősítettek. Ehhez 
a rúdhoz kötötték a kenderkócot, a gúgyelát. A fonásnál, a lányok, asszonyok ráültek a guzsaly 
talpára, majd a bal kezükbe orsót vettek, a jobb kezükkel pedig folytonosan csipkedték a 
kenderszálát, amelyet sodró mozdulattal összesodorva rátekerték az orsóra. Nagyon ügyesen 
dolgoztak és arra ügyeltek, hogy a kenderszála vékony legyen.   
A téli estéken összeültek a fonóban és közösen dolgoztak, de közben beszélgettek, népdalokat 
énekeltek, az idősebbek meséltek.  
 Számos szép népdal szól a kender megmunkálásáról, amelyhez a szerelem is kötődött. 
Virágos kenderem elázott a tóban, 
Ha nem szeretsz mér jársz nálunk a fonóba, 
Minek hitegettél, minek csalogattál, 
Csalfa hűtlen babám másra kacsintottál. 
Este, este, este csütörtökön este, 
 A fonóban minden lánynak a kedvese, 



Az enyim is elgyütt, de másval szórakozott,  
A szívemnek, de nagy, bánatot okozott. 
A legények a lányokkal mindig huncutkodtak. Amikor a lányok kimentek az udvarra szellőzködni, egy 
kicsit megmozgatni a lábaikat, addig a legények a házban maradt orsókat összekeverték. Az asztal 
lábánál az orsóra felsodort kenderfonalat rácsavarták az asztallábakra. A lányok ezért nem 
haragudtak, hanem nevetve bogozták ki az összegabalyodott orsók fonalát. A fonó végén mindig 
kaptak egy kis vacsorát a ház gazdasszonyától, kalácsot, mákos kukoricát, a legényeknek bort, vagy 
pálinkát illet adni. Ha nem volt böjt, akkor ha citerás is akadt, táncra kerekedett a fiatalság. Végül, 
úgy éjfél tájban vidám dalolással indultak hazafelé, a téli éjszakában.  
 

 
A fonóházban 

 
 
A lányok és asszonyok minden szabadidejüket felhasználtak arra, hogy gyorsan, még a téli időben 
felfonják a kenderszálát. Az is megtörtént, hogyha jött a legény udvarolni a lányházhoz, a kedvesét a 
guzsaly mellett találta. Ennek a legény igencsak örült, mert látta, hogy a lány, akinek udvarol, dolgos 
és szorgalmas. Ha feleségül veszi, nem fog a kemencepadkán, a sutban ücsörögni, hanem égni fog a 
keze alatt a munka.  
Amikor a legény udvarlása már komoly szándékot takart, akkor meg is ajándékozhatta kiszemelt 
választottját egy szépen faragott guzsallyal, amire a lány nevének kezdőbetűit is ráfaragta.  
A fonás közben elgurult orsót, a legény ügyesen felvette és a lánynak ezt egy csókkal kellett 
kiváltania. 



 Nemcsak a lányok, hanem az idősebb asszonyok is fontak. Ezek az idős asszonyok voltak a 
nagymamák, mamikák, akik segítettek a lányunokáknak, hogy mihamarább meg legyen fonva a 
kender szála és még a tavasz beállta előtt meg is legyen szőve a vászon.  
Sokszor spóroltak a petróleummal, ezért még a téli holdvilágot is kihasználták, ami az ablakon 
bevilágított. Közel ültek az ablakhoz, a lábuk alá téglát melegítettek, hogy ne fázzanak. A 
félhomályban is ügyesen tudták sodorni a kenderszálát, a guzsalyra kötött gúgyela kenderkóc 
csomóból. A kisebb gyermekek ilyenkor odaültek a mamika mellé és mesét akartak hallani. A 
mamikák pedig mindig tudtak mesélni: 
„Eccer vót, hol nem vót, vót eccer egy kisjánka. Ez a kisjánka nagyon szófogadatlan vót, Hiába mondta 
neki az anyja, hogy ne menjen egyedő sehuvá, mer elviszi a sánta Julis, csak nem fogadott szót, mert 
szeretett ám csavarognyi a faluba. Eccer ippen a patak kis hídján akart átalmennyi, amikor a hidacska 
másik felin megjelent a sánta Julis. Úgy megijedt a kisjányka, hogy az ijedtségtő fődbe gyükereztek a 
lábai, meg se tudott moccannyi. Jaj, ha most engem elvisz a sánta Julis, soha többet nem láthatom az 
idesanyámot, se az idesapámot. Csak most az eccer megmenekőhessek, soha többet nem fogok 
csavarognyi egyedő a faluba.  
  Sánta Julis azonban nem a gyerekeket szedte össze, hanem ennyivalót vót kéregetnyi a házakná. Vót 
őneki otthon gyereke, annyi, mint a rosta lika, még egyvel több is. No, így osztán a kisjánka 
megmenekőt, de többet nem csavargott, hanem szót fogadott az idesanyjának. Otthon segített 
kukoricát morzsónyi, mosogatnyi, seprenyi. Té is ilyen szófogadó kisjánka legyé, ne csavarogjá a 
faluba!- fejezte be a mesét az öreg mamika.   

A kisleányka meg közben csutkababával játszott, de a mesét örökre megjegyezte.  A kenderkóc is 
lefogyott a guzsalyról, így aztán aludni tértek. A masinán felmelegített téglát betették a nagy dunyha 

alá, így nem fáztak, sem a kislányka, sem a mamika.



 
Fonás és mesemondás holdfénynél 

 
Amikor már minden kenderkóc meg volt sodorva, a teli orsókról rátekerték a kenderszálat a 
motollára. A motollára rátekert szálból motringokat készítettek, ezeket a szátvára felvetették és 
elkezdődött a vásznak szövése. 
 A szátva, vagy a szövőszék, fából készült, faragott lábakon állt. Hátul egy nagy henger alakú része 
volt, amire rákerült a felvetőfonál. A felvető fonalakat áthúzogatták a szátva bordáján, amely föl volt 



kötve a szátva fölső végére. Az igére rátekerték a megfont kenderszálat és ezt tették a vetélő csívbe, 
vagy csónakba, amit a felvetett fonalak között bújtattak. A szövőasszony a lábaival megnyomta a 
nyomdoklókat, ezzel mozgásba hozta a két bordát, amelyek, hol föl, hol leugrottak és lassan szövődni 
kezdett a vászon.  A kendervászon elég durva volt, ezért lenből való szálat is kevertek bele a 
szövésnél, hogy a vászon puhább legyen. 
 Amikor a végére értek, elfogyott a felvetőfonál, elvagdosták a szálakat, megcsomózták és kész volt a 
vég vászon. Ha még volt a megfont kenderszálból, újra felvetőfonalat vetettek a szátvára és újra 
kezdődött elölről minden. 
Ez a munkafolyamat is lassan ment, mert csak egy asszony ült a szátvában és ő dolgozott egyedül, de 
a család női tagjai egymást váltották ebben a munkavégzésben. 
Amikor elfogyott minden kenderszál, meg lett szőve vászonnak, akkor levitték a vásznakat a folyóra, 
vagy a patakban kimosni. A vásznak mosása sem volt egyszerű. Egy kis padot beállítottak a vízbe, 
összehajtogatva ráhelyezték a vég vásznakat és a mosósúkkal csapkodni kezdték. Minden 
mozdulatnál vizet loccsantottak a vászonra és jól megcsapkodták. A vizes vászon nagyon nehéz volt, 
ezért szekerekkel hordták haza. Otthon a kerítésre teregették a vég vásznakat, ahol a téli időben jól 
kifagyott, szépen megfehéredett.  
 Amikor a vászon megszáradt, mángorlóval simára mángorolták és elkezdődött a különböző alsó 
ruhák szabása varrása. Az ügyes varrni tudó asszonyok a szabás után megvarrták, de az 
ünneplősebbet ki is hímezték. Női és férfiingeket szabtak, férfi alsó gatyát, nyári felső bő gatyát, női 
pentőt / alsó 
szoknya /. Számos 
más holmit is 
készítettek, 
melyekre szükség 
volt a paraszti 
háztartásokban. A 
finomabb 
vászonból, len 
szállal keverve, 
lepedők, díszes, 
hímzett törülközők, 
használati 
törülközők, konyhai 
törlők, a durvább 
kendervászonból 
zsákok, kis és nagy 
ponyvák, kapcák 
készültek. 
A ház legügyesebb 
asszonya kiszabta az 
ingeket, pentőket, 
gatyákat, lepedőnek 
valót, törülközőket, 
konyharuhákat, 
aztán szebbnél 
szebb mintákkal az 
ügyes kezű asszonyok és lányok kihímezték. Minden faluban volt egy-egy különleges minta, de 
tájegységenként is változtak a minták. Lapos öltés, fehérrel, lyukas hímzés, lapos öltés színesen, 
keresztöltés, azsúrozás, szálvarrás. Az ünneplős női ruhákat díszesen hímezték, de a férfiak ünnepi 
viselete is ki lett hímezve, csak a hétköznapi lett egyszerű, hímzés nélküli. A lányok igyekeztek 
elkészíteni a kelengyéjüket, ingből még 50 darabot is varrtak, de a lepedőkből, konyharuhákból is sok 
kellett, mert a kelengye egy életre szólt. 



 

Pósa bácsi tarsolyából 
Libásdi 

- Jertek elő, libuskáim! 
Nem lehet; híd alatt a farkas. 
- Mit csinál? 
Mosdik. 
- Mibe törülközik? 
Arany kis kendőbe. 
- Hol tartja az arany kis kendőt? 
Arany ládába. 
- Hát az arany ládát? 
Csipkebokorba. 
- Hát a csipkebokrot? 
Templom háta megett. 
 
Ekkor a gazdasszony kérdi: 
- Eljöttök-e ennyire? 
Nem! 
- Két ennyire? 
Nem! 
- Hát kukoricára? 
El! 
 
Ekkor futnak az anyjokhoz, de a frakas résen áll, s egyet-kettőt elfog közülük. 
Így folytatják, míg mind elfogja. 

Forrás: Az Én Ujságom, 1894. március 4., V. évfolyam, 10. szám 

A libákról szóló történet ma is aktuális a nemesradnóti Lidike 
Pihenőház udvarán. Még ősszel tollfosztóra is játszottak itt, most 
pedig a tavaszt, a kikeletet várja a gúnár és a párja, ami 
szorgalmasan tojik március 23-a óta. A fejleményeket érdemes 
lesz figyelni a Muskátli facebook oldalán is. 

 



Imádság 
Pósa Lajos: Hova száll? 

Hova száll az égi madár 
Csilingelő dala? 
Hova száll a kék ibolya, 
Liliom illata? 
Édes jó Istenem, 
Hozzád száll, hozzád száll! 
Örök jóságodért 
Hálát mond a madár 
S minden kis virágszál. 
 
Hegyen, völgyön, rónaságon 
Mit suttog a szellő? 
Mit döngicsél a méhecske? 
Mit sóhajt az erdő? 
Nevedet sóhajtja - 
Én is azt sóhajtom, 
Mikor fölébredek, 
Mikor a fejemet 
Álomra lehajtom. 

Forrás: Az Én Ujságom, 1894. március 4., V. évfolyam, 10. szám 

 

Természet 
Gólya, gólya kelepelő,   
De magas a kéménytető! 
Szeretem én a magasat, 
Belátom a nádas tavat, 
Délibábos nagy rónát, 
Bólingató vadrózsát. 

 



Gyuri vesszőparipán  
Vágtat, mint egy kapitány, 
Ki a nyitott nagy kapun, 
Véges-végig a falun, 
Le az egész alvégbe- 
Édes anyja ölébe. 

 

 

Hinta, hinta, palinta,  
Szépen szól a pacsirta. 
Lökd meg, pajtás, a hintát! 
Érje el a pacsirtát! 

 

 

 

Istenem, Istenem,   
Te légy segedelmem! 
Jó Atyám, ne engedd,  
hogy vétekbe essem, 
Mocsoktól, salaktól 
Őrizd meg a lelkem. 
Tiszta legyen, mint a  
Fehér galamb szárnya, 
Harmatgyöngybe fürdő 
Liliom virága, 
Mint a leesett hó,  
Mint a nap sugára. 

 

 
Forrás: Az Én Ujságom, 1907. szeptember 15., XVIII. évfolyam, 38. szám 

 

Szerkesztette: Pósa Homoly Erzsó 


