tak zsírkeverő kanalakat, melyek hossza 70-80 cm
volt, lekvárkeverőt, aztán kisebb főzőkanalakat, de
tálat, evőkanalakat is, melyeket szívesen használtak, főként a falusi emberek. Hó szóró lapátokat is
készítettek és ugyanilyen alakút, de kisebb nyéllel, melyet szüretkor a présben használtak. Szinte
minden háznál megtalálhatók voltak ezek az eszközök, főként falun.
A teknővájó cigányok nagyobb vásárokra is elvitték portékájukat. Miután a cigányoknak nem
volt szabad lovakat, szekeret tartani, parasztokat
fogadtak meg, akik jó pénz ellenében vásárokra
szállították a portékájukat, ilyenkor legtöbb esetben nagyon
jó vásárt csinálnak. A
környező falvakat is
járták, az edényeket a
vállukon, hátukon cipelve. Ezalatt az anya
meg az öreg szülők
vigyáztak a gyerekekre. Uszódon a teknővájó cigány mesterség
legismertebb művelője Csonka Sándor
(1922-2003) volt.

Hanyik
A Hanyikra kényszerűségből kiköltözött emberek nagy része, az idők múlásával visszaszivárgott
Uszódra. Az elhagyott épületek, így újra a nyári
munkákat végző emberek szálláshelyeként funkcionált. De nézzünk vissza egy kicsit korábbra.
A XIX. és XX. század fordulójáig, Hanyik pusztán főként csak istállókat építettek, utcaszerűen,
egymás mellett az út két oldalán. Ebben az időben több telek is ki lett jelölve, építkezni vágyó
uszódiak részére, de a világháború kettétörte a terveket,
és valószínűsíthető, hogy az
egyre jobban erősödő „egykézés” is gátat szabott a terjeszkedésnek. Az istállóépületek sárfalain nádtető állt,
mennyezeti rész nélkül, fűzfavesszőből font és betapasztott oromfallal. Mivel eleinte
még szoba és konyha nélküli
épületek voltak, így az istállóban tüzeltek, a felszálló
füst az oromfal nyílásain tudott távozni. A főzőhelyként
szolgáló katlan alacsony,
sárral tapasztott téglából
épült, U alakú építmény
volt. Felette „gamón” lógott
a rézbogrács, de a későbbiekben már csak vaslábasban
főztek. Az istálló falába vájt
vakablak szerű mélyedésben
helyezték el a „sóskutut” (só
tárolására szolgáló edény,
doboz) és a „paprikáskutut”.
De itt kapott helyet az edények, evőeszközök egy része is, valamint az ételek
alapanyagai. Főzés és tüzelés közben saját készítésű,
négylábú kisszékeken ültek.
A napi munkák végeztével
ugyanebben a helyiségben
hajtották fejüket álomra, a
leterített szalmán. Itt aludtak az állatokat kihajtó gyerekek, fiatal legények is.
Majd a XX. századtól kezdődően már megjelent az
istálló mellett a konyha és a
szoba is. Mindkét építmény
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1960-ban kötött házasságot Orsós Rozáliával, hat
gyermekük született.
Roza néni édesapja, Orsós Lukács is kiváló mestere volt a famegmunkálásnak.
Sanyi bácsi 1958-ban kiváltotta a Kisiparosok Országos Szervezete Kalocsai Csoportjánál az iparengedélyt. Sokszor dolgozott vidéken, ilyenkor
családja is vele tartott, hetekig, hónapokig voltak távol uszódi lakhelyüktől. Munkát vállalt pl.
Pápán, Németkéren állami gazdaságokban, ahol
állattenyésztésben használt eszközöket készített
pl. különböző rendeltetésű vályúkat. Amikor a
gyerekek iskoláskorúak lettek, édesanyjukkal a faluban maradtak, édesapjuk egyedül ment a vidéki
munkákra. Később helyben dolgozott, termékeit a
faluban, a környező településeken és vásárokban
értékesítette vagy cserélte el pl. gabonára.
A jó minőségű faanyagért lovas kocsival Nógrád
megyébe is elment. Készített teknőt, fatálat, főzőkanalat, evőkanalat, tányért, tálat, zsírkeverőt,
lekvárkeverőt, nokedli szaggatót, faklumpát stb.
Rendelésre teljes étkészleteket is faragott, melyeket elsősorban a pécsi vásárban értékesített. Az
elkészült eszközöket alkalmanként díszítette is,
forró vassal mintát égetett a használati tárgyakra.
Roza néni is faragott kisebb konyhai eszközöket
pl. kanalat, tésztaszűrőt.
keskenyebb és kisebb volt, mint az istálló épülete. Ebből adódóan a két új helyiség előtt tornácos
részt tudtak kialakítani, valamint az istálló épület
is megkapta az eddig hiányzó mennyezeti részt. A
Hanyikon kialakított konyha, bár kisebb és szűkebb volt, de elrendezését tekintve hasonlított a
falusi konyhákhoz. Ugyanúgy megtalálható volt
benne a szabadkémény, tüzelőpadka és katlan
is. Mivel ezeket az épületeket csak idényjelleggel
használták, így a faluban már elhasználódott, lecserélésre váró bútorokkal rendezték be a szobát.
Volt bent egy vagy két ágy, sarokpad asztallal,

Csonka Sándor tárgyi hagyatékából a pécsi Cigánymúzeumba került néhány darab.
Köszönöm szépen Csonka Erzsébetnek, hogy
megosztotta velem emlékeit!
Forrás:
- Rostás-Farkas György: Ősi cigány mesterségek és
foglalkozások (Le romenge butya)
- Orsós Jakab: Teknővájók
- Kiss Péterné sublóttal. A konyhafelszerelés is a falusi házakból
került át, főként cserépedények, fateknők és egyéb
konyhai kellékek.
Összeállításom, Bárth János – Hanyik című írása alapján készült, mely 1970-ben jelent meg az
Ethnographia – A Magyar Néprajzi Társaság Folyóiratában Budapesten.

Uszód mai formájában már a 16. században fennállt. 1599 tavaszán a dunai naszádosok, a hajdúk támogatásával, Pálffy Miklós vezérlete alatt fényes győzelmet
arattak a törökökön, akiknek élelemszállító hajóit Foktő és Uszód között szétverték. A török hódoltság óta a helység a kalocsai érseki uradalomhoz tartozott.
1691-ben egynegyed, 1695-ben háromnegyed portával adóztatták meg.
1715-ben 17, 1720-ban 15 magyar háztartást írtak össze e helységben, melyhez ekkor a Szatmár, Szent-Gál és Pálfölde nevű puszták tartoztak.
1832-ben azonban az érsekség és a főkáptalan között történt megosztás alkalmával, a főkáptalan birtokába került. A település református egyháza 1659-ben
már fennállt, de mostani temploma 1790-ben épült, anyakönyvei 1783-ban kezdődnek. A római katolikusok plébániája 1870-ben alakult. Az anyakönyveik
pedig 1871-ben kezdődtek.
- wikipédia -

Uszód történetéből
AZ USZÓDI RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG
A templom felszentelése
1870. július 3. az uszódi katolikusok várva várt
örömnapja volt. A szomszéd községek hívei kora
reggel körmenetben indultak, lelkipásztoraik által
vezetve, hogy osztozzanak az uszódiak örömé-

- Filus Angelika Erzsébet -

tású beszédet a szabad ég alatt. Ezt ünnepélyes
szentmise követte, melyen a szomszéd községbeli énekkarok is közreműködtek. A református
testvéreket is dicséret illeti, mert példás módon,
méltó megjelenésükkel emelték az ünnep fényét.
Az események után a papság Schreyek Antal plébános úr vendégszerető asztalához volt hivatalos,
az énekesek és egyéb vendégek pedig a főkáptalan szervezésében a helybeli tanító házánál voltak
vendégül látva. De az egész falu, még a református
házak is a magyar embereknél szokásos lakmározással tették teljessé az ünnepet. Az esemény jelentőségét hirdető nyomtatványok igen kapósak
voltak a hívek között. Ebéd után sokan visszatértek a templomba a délutáni istentiszteletre, melyet Lichtensteiger Ferencz kanonok tartott. Ezek
után már nem volt más vágyuk a híveknek, mint
hogy az anyaközösségtől elszakadva önálló egyházközséggé alakulhassanak, és saját lelkipásztort
nyerjenek.
- Kéri Benedek, Atanáz atya plébániai adminisztrátor

ben. A kalocsai papságot és főkáptalani uradalmi
tiszteket a község határában fogadta a helyi elöljáróság. A templom előtt megáldották a Csizmadia József, legnagyobb jótevőnk által felállított
keresztet és a géderlakiak részéről adományozott
két lobogót, majd a templom felszentelése következett, amit Lichtensteiger Ferencz kanonok végzett. Jelen volt még többek közt Schreyek Antal
benedeki, Auszter Ferencz géderlaki plébános,
valamint leendő első saját plébánosunk, Horváth
Imre főszékesegyházi hitszónok. A szentelés után
Kurka Károly foktői plébános mondott nagy ha-
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CÍMERÜNK EREDETE
P. Szab ó B ar nab ás tiszteletes Úr a református
egyház irattárának rendezgetése közben egy lelkipásztori díjlevélen
1717-ből származó
községi pecsétnyomatot talált. Községünk vezetésének
tudomása volt arról,
hogy a 2000. augusztus 18. előtt használatos címer heraldikai
szempontból hibát
hibára halmozott,
azonban a változtatáshoz megfelelő indokra és alkalomra
volt szükség. A történelmi emlék és a
millennium mindkét feltételt biztosította.
Címer leírása:
Uszód Község címere álló, háromszög pajzs. Kék vízszintes mezője
zöld és arany pólyával vágott. A
zöld pólyából hat arany törzsű
nyárfa emelkedik ki. Magasságuk a címer közepe felé csökken.
A fák között egyforma magasságú hajtások nőnek. A pajzsfőben
arany háromszögbe foglalt szem,
a Szentháromság jelképe lebeg. A
pajzs alattt kék, arany szalagon a
felirat: “1.7.1.7”.
Szimbólikus jelentés:
A címer a községet ősidők
óta védő gátat és az azt borító
nővényvilágot, illetve az itt élő
embereknek munkát adó Duna folyót ( alul) jeleníti meg. A gátakon
magasba törő életerős nyárfák ma
is tájegységünk jellemzői. A török
és rác támadások idején a lakosság ilyen part menti erdőségekben
lelt menedéket. Jelentősége olyan
nagy volt, hogy az 1717-ben újjátelepült falu pecsétjére is ezt a képet vésette.Ez a tájkép szimbólikus
jelentést is hordoz. A minden viharral dacoló nyárfák védelmet
nyújtanak a tövükben felnövekvő
új nemzedéknek. Valószínű, hogy
a hat fa az akkori községi vezetés
létszámára utal. A szentháromság
jelképe a mindig is jelen lévő keresztény vallást és az isteni gondviselést szimbolizálja.
forrás: Református Egyház irattára,
Uszód Község weblapja

Népviselet Uszódon
Túl a falunapon, a Gubbantós Fesztiválon, úgy gondolom megérdemlik a
Gyöngyös Bokrétások, hogy megemlékezzünk róluk.
Kik is voltak azok, akik kezdetben táncukkal öregbítették kis falunk hírnevét?
Biztosan vagyunk még néhányan, akik ismertük Őket! Sajnos a legtöbben
már nincsenek közöttünk. Csak egyetlen arcot vélek felfedezni, aki még ma
is él, Símó Julis nénit, aki 90 évesen is jó egészségnek örvend.
Julis néni így emlékezik:
„ A tánctanár, Benedek Sándor vót. Cigányzenekar kísért bennünket.
Táncótunk férctáncot, a férfiak bokázót, párnatáncot, lassú csárdást, gubbantóst, marsot. Pestön két alkalomma léptünk fő. A második alkalomma két
este táncótunk vóna, de másnap emaratt a főlépés, mer a Horty fija möghat.
Haza köllött gyünnünk.
Erdélybe is vótunk, táncótunk Marosvásárhelyön, Sepsiszentgyörgyön, mög
még máshun is, de arra má nem emlékszök , hogy hun. Még a párokat is
tudom, csak hat pár vót kinn:
Soós Bálint- Balázs Lidi, Szabó Laci-Barna Julcsa, Szabó István - Borsi
Zsófi , Máté Jani-Varga Julcsa, Kovács Bálint- Símó Julis, Petróczi Gabi-Sívó
Julcsa”
Budapest
balról jobbra , felső sor

Balázs Lajos, Kocsi Gabi, Kopasz Böske,
Tóth Gábor (Zubány), Szabó István, Kun Giza,
Szabó Laci, Bogáncs Pista

Augusztus végén, szeptember elején kezdték szedni, de mindig csak az éretteket.

Paprikafűzés

balról jobbra, alsó sor

Símó Julis, Bencze Maris, Kiss Maris, Nemes Lidi,
Barna Julcsa, Bazsó Julcsa, Borsi Zsófi, Szabó Zsuzsi

A Gyöngyös Bokrétások népviselete:
Lányok:
aranycsipke, gyöngysor, hosszú szalag ( arany, piros virágos), kivarrt ing,
cifra pruszlik, rózsaszín szövetszoknya, fekete kötő, zsebkendő, gyöngyös
papucs, selyemkendő
Más alkalommal a szoknya elé fehér, „riselines” kötőt kötöttek selyemkendő
nélkül.
Férfiak:
Csizma, csizmanadrág, fehér ing, meleging, fekete kis mellény, kalap
Erdély 1940-41 - balról jobbra

Balázs Lidi, Soós Bálint, Símó Julis, Barna Julcsa,
Szabó István, Benedek Sándor, Varga Julcsa, Máté Jani, Borsi Zsófi, Sívó Julcsa
(hiányzik: Szabó Laci, Kovács Bálint)

A Gyöngyös Bokrétások menedzsere Paulin Béla volt. Ő hívta meg a tánccsoportot Pestre, a Városi Színházba fellépni. Nagyapám, id. Szabó László
mindig mesélte:
„Főkűdött bennünket a színpadra próbáni. Nem mönt a tánc séhogy, nem vót
hangulat. Égyáltalán nem vót velünk mögelégödve.
- Gyerökök! Mönnyetök e a kocsmába!! Visszasé gyertök addig, még mög
nem issztok néhány fröccsöt!!
Hát mink mögfogattuk, emöntünk, azt jó beitunk. Összekapaszkodva, jó
hangulatba möntünk vissza. Vót ulyan hangulat... A Paulini csak úgy tapsót!!
-Úszód gyöngyei! Így kő eszt csináni! - mondta örömibe.
A tánccsoport tagjai némileg változtak. Mindig azok mentek, akik ráértek.

Az erdélyi kép hideg időről tanúskodik. Ezt láthatjuk a táncosok öltözetén
is. A férfiak a kalapot „nagysapkára” cserélték. Ez bundás, meleg sapka, téli
viselet. A módosabbak ”perzsián„ sapkát hordtak.
Benedek Sándoron fél szövetkabát látható ,,prémes„ gallérral. Színe általában fekete, vagy szürke volt. Amikor nem kellett, emlékszem, szépen behajtva tartották a sublót vagy a sublat fiókjában.
Az asszonyok télen plüsskabátot húztak ünnepekre, templomba. Benedek
Sándor két oldalán álló táncoson ez is látható. Érdekesség, hogy Varga Julcsán (jobbról) felkerült a plüsskabáthoz a nyakba gombolható fehér fodor is,
ami nagyon régi motívuma az uszódi viseletnek.
Ezek a ruhadarabok nem voltak részesei a táncos öltözetnek.
Több mint hetven év után is szeretettel emlékezünk rájuk!
Samu Sándorné
- folytatjuk -

Amit szedtek, azt másnap, harmadnap paprikafűző madzagra nagy, zsákvarró tűvel füzérekké
fűzték. Az átszúrás a paprika csutájánál történt.
A fonálon 3-4 felé rendezték el a csöveket, hogy
a levegő mindenütt egyenletesen érje. Ha fűzés
közben rossz minőségűt találtak, azt félredobták,
majd az ól padlásán terítették ki. Az elkészült füzéreket, az eresz alá akasztgatták. Ott szikkadtak.
Kereskedők vásárolták fel, amire a családnak a
főzéshez nem volt szüksége. Piacra általában a
termelők nem vittek törött paprikát. Később is inkább egy-egy füzért.
Saját használatra mindig 3 fonallal szárítottak kenyérsütés után a kemencékben. Amikor az elfogyott, újból szárítottak.
A megszárított paprikát ahhoz a házhoz vitték,

Cigány mesterségek
Ősi cigány mesterségek és foglalkozások

Paraszti munkák
Paprikatermesztés Uszódon

Budapest
balról jobbra felső sor

Leidál András( fényképész) , Borsos Maris, Szabó Laci, Simon Julu, Borsos Jani,
Hemző Julcsa, Bógáncs Pista, Kiss Maris, Balázs Lajos,

balról jobbra, alsó sor

Takács Böske, Kun Giza, Tóth Ráchel, Barna Julcsa, Benedek Sándor, Szabó Zsuzsi,
Varga Julcsa, Borsi Zsófi, Bazsó Julcsa

A parasztemberek úgy tartották, hogy földjükbe minél több féle növényt kell
vetni. Nem minden évben jár minden növényre megfelelően az időjárás. A
piacozáshoz is erre volt szükségük. Még arra is törekedtek, hogy földjük lehetőleg több helyen legyen, ha esetleg egyik darabot elveri a jég, maradjon
valami a másikon.
Ezért fogtak bele a fűszerpaprika termelésébe is. A híres kalocsai paprikát, az
1950-es évek közepéig nem is Kalocsán, hanem Dusnokon, Fajszon, Bátyán,
Foktőn, Uszódon termelték.
Uszódon ezt a növényt helyre vetették, s legtöbbször még ma is így csinálják.
Mivel a maggal spórolni kellett, nem vetőgéppel, hanem kapahímre. Nem
holdszámra került a mag a földbe, hanem 200- 600 kvadráton termesztették.
(A többet az a gazda vetette, akinek több földje volt, s a paprika megművelését kiadta felesbe.) A vetéshez általában három emberre volt szükség. Egy
a kapával húzott kb. 4 – 5 cm mély barázdát. Ebbe egy asszony kapavágás
távolságban csuprosan 5-6 szem magot helyezett. A harmadik személy már
takarta is be. A sorok közötti távolság csak egy kapa szélességű volt. A kezdetekben csak csüngő paprikát vetettek. Csak jóval később, a TSZ-ek idejében
került a földekbe „fönnálló” és cseresznyepaprika mag.
Azt tartották, hogy a paprika azt szereti, ha minél többször kapálják, mozgatják a földjét. Persze, hogy ezt kellett tenni! Meg kellett óvni a gyomoktól,
mint minden más növényt, hisz csak ezt a gyomirtást használták. Meg is
tolózták szinte minden eső után, legalább 3-szor meg is kapálták. Ha esősebb
volt az év, még a negyedik kapálásra is szükség volt.

ahol, a kezdetben közös küllő, állt. Ez lábbal működtetett fa szerkezet volt. Belerakták a füzéreket,
egyet, kettőt rúgtak rajta, akkor ki lehetett venni
a fonalat, amin rajta maradt a zöld rész. Ezután
folytatták a munkát, míg porrá törött a paprika.
Otthon nagyon sűrű szitán egyszer átszitálták.
Ami áthullott, az sárgás por volt. Ezt nem használták étkezésre, mert porból, piszokból, bennmaradt zöld részek töretéből állt. Félretették, s a
sertések, csirkék betegsége esetén használták fel,
azok ételébe, italába keverve. Tudták vajon, hogy
C-vitamin tartalma segíti a gyógyulásukat? Nem
valószínű.
Újból kezdték a szitálást. Másodszor már szép piros lett a por, de a legszebbé a harmadik szitálás

(Le romenge butya)

Magyarországon a cigányok az 1400-as években telepedtek le, első menlevelüket Zsigmond
királytól kapták 1423-ban. A gazdagabbak
lókereskedéssel, házalással foglalkoztak, egy másik csoportnak a zenélés és a kovácsmesterség volt
a fő megélhetési forrása.
A szegényebb rétegek vályogvetésből, tapasztásból
alkalmi munkából (napszámból) tartották fenn
magukat.
Habsburg József 1888-ban a cigányok foglalkozásairól, megélhetési módjairól a következőket írja:
A kenyerüket az alábbi módon szerzik:
1. Közönség mulattatásával: zenész, énekes, cirkuszos, hegedűs, medvetáncoltató, mutatványos.
2. Kézműiparral: kovács, patkókészítő, szegkovács, üstfoltozó, csengőöntő, dobkályha készítő,
rézműves, aranyműves, lakatos, kolompár, késes,
üstfoltozó, tapasztó, kanalas, vályogvető, halász,
sintér, fafaragó, teknővájó, szövő
3. Jóslással, varázslással, kuruzslással: jósló, varázsló
A teknővájó mesterség
A 20. században a teknővájással cigányok foglalkoztak, akik vándorlás közben ott tanyáztak le,
ahol alkalmas fát szerezhettek, és készítményeikre vevő mutatkozott. A szakirodalom szerint a

után vált.
A mi falunkban szinte minden leves, főzelék elkészítéséhez használtak törött paprikát. Csak
néhány kivétel akadt, mint a húsleves, spenót,
sóskaszósz. Családja válogatta, hogy ki mennyire
„pirosan főzött”.
A régi öregek gyógyszerként is használták gyomorfájás esetén. Mivel felénk pálinkát régen nem
főztek, úgy kellet Kiskőrösön, Kecelen megvenni,
vagy a kocsmából hozatni. No, nem is sokat fo-

gyasztottak belőle! A beteg gyomrúnak egy kupica pálinkába kevertek egy kiskanál /teás/ törött
paprikát, amit egy hajtásra kellett meginni. Állítólag mindig hatott.
Vörös Zoltánné
- folytatjuk -

teknőkészítést a román anyanyelvű cigányok egy
csoportja űzte, akiket erről teknős cigányoknak,
beashoknak neveznek. Régebben uradalmakban
és olyan parasztgazdáknál dolgoztak, ahol megfelelő fához tudtak jutni. A nagybirtokosoknál
rendszerint az erdőben telepedtek le, és családjuk
számára kunyhót építettek. Parasztcsaládoknál
gyakran úgy vállalták a munkát, ha a gazda kosztot adott vagy hozzávalót, és ebből a teknővájó
felesége főzött.
A teknővájó cigány szerszámai: fejsze, bárd, ke-

resztvágó fűrész, kapocska, kétnyelű kés, kanálvájó, kusztura, mejdeszka. A kapocska a teknő,
vályú belső és külső faragására szolgált.
Teknőkészítésre öt fafajtát használtak: nyárfát,
hársfát, fűzfát, jegenyefát és égerfát. A fák felsoro-

lásának sorrendje egyben értékelésüket is jelenti.
Nemcsak a felsorolt fákat, hanem minden fát és a
természetet is tisztelték a teknővájó cigányok. Úgy
tudták, hogy a fa, amikor él, akkor fájdalmat érez,
tehát sajnálták a fát. Ezért csak lombhullatás után
vágták ki. A fa kidöntése, elfűrészelése és hasítása
után a teknővájó kivette a teknőnek való fa belsejét, az ún. bélfát, amiből szakajtó (kerek, kihajló
peremű nagy fatál) készült. Sohasem méretre, hanem mindig szemmértékre készítette a teknőket.
Először fejszével kinagyolta, majd kapocskával
mélyítette a teknőt, s végleges
formáját a kétnyelű késsel adta
meg. Az ütések hangjáról érezte, kell-e még faragni az oldalát
vagy fenekét. Készítettek sütő-,
gyúró,- mosó – és sózóteknőt,
ezenkívül szakajtót, fatálat, fakanalat, rendelésre suszterszéket, zsiradék eltartására szolgáló faedényt. Munkájukhoz
sohasem használtak enyvet,
vagy ehhez hasonló kötőanyagot. A tárgyakat mindig egyetlen darabból készítették.
Kisebb edények is készültek:
melencék, kisebb teknőcskék,
amelyeket a falusi emberek, de a városiak is kisebb
mosásra, dagasztásra használtak. A kerek alakú
melencék például a lavórt helyettesítették, abban
mostak a falusi emberek kezet, arcot. A mélyebb
melencék kisebb dagasztásokra szolgáltak. Csinál-

