
 

1955 

(Vízáradás) 
Tavaszkor március közepén a hóolvadás következtében nagy 

vízáradás volt. Kiáradt a Nyitra és a Cétényke folyó. A hirtelen jött olvadás 
felduzzasztotta a folyó medrét annyira, hogy széles területet borított el 
a szennyes árvíz. A felső határban a rétek és a szántóföldek is víz alá 
kerültek. A lapos helyeken és a vőcökben a víz ott rekedt és a szúnyogok 
milliói vertek ott tanyát. Csípéseik sok bosszúságot okoztak az embereknek 
és állatoknak egyaránt. A határban napnyugta előtt már dolgozni lehetetlen 
volt, annyira ellepték a szúnyogok az embert, állatot, hogy menekülni volt 
kénytelen előlük. Az állatok megbokrosodtak a kellemetlen szúnyogok és 
böglyök csípéseitől. A szántóföldek – ahonnan a megrekedt víz nem tudott 
elfolyni – megműveletlenek maradtak, amíg a forró nyári nap heve ki nem 
szárította a pocsolyákat. A vőcökben csakúgy nyüzsgött a sokféle bogár, 
béka. Az utóbbi békák ezrei a langyos vizekben esténként óriási brekegéssel 
koncerteztek. 

(Aratóünnepély az EFSz-ben) 
Az E. F. Sz. augusztusban az előző évekhez híven, megrendezte 

arató ünnepélyét, amelyen részt vett a szövetkezet összes tagja. Feldíszített, 
kipántlikázott lovas fogatok és arató gépek, különféle talajművelő eszközök 
vonultak fel az utcákon arató koszorúval az élen. Nemcsak a fiatalok, hanem 
az idősebbek is cigányzene mellett dalolták végig a falut. A felvonulás élén 
a lovas fogatok, az első kocsin az E.F.Sz. vezetősége, utána az arató koszorú 
hosszú fűzfavesszőre kötve. A koszorú búzakalászokból volt fonva és 
papírszalagokkal feldíszítve, amelyet egy magyarruhás lány tartott. Utánuk 
következtek a traktorok vontató kocsikkal és tele rakva néppel, majd az 
arató, kaszáló és egyéb talajművelő eszközök zárták be a menetet. Arató 
nótákat daloltak, amilyeneket régente nagyszüleink is énekeltek, amikor 
a fárasztó aratást befejezték. Az ő legkedvesebb nótájukat dalolták most is 
a késői unokák: 

 
1.) Hej! Arattam, arattam. 

Kévét is kötöttem, 
Hej! Galambom tarlóján 
Hej! Meg is betegedtem. 
 



 

2.) Hej! Arass rózsám arass, 
Hej! Megadom a garast, 
Hej! Nem kell nékem garas 
Hej! Csak te magad arass. 
 

A felvonulás után a szövetkezet udvarán pompás uzsonna várta 
a tagokat. Levágtak két jól kifejlett zsíros malacot, a bográcsokban elkészült 
a jó zamatos malacpörkölt krumplival és hozzá jó hazai bor és sör – kinek mi 
esett jól, abból fogyasztott. 

Utána reggelig tartó tánccal, jó hangulatban ért véget a jól sikerült 
ezidei arató ünnepély. 

(Templom búcsújának megtartása régente) 
Templomunk búcsúja régi időktől évről – évre szeptember 14-ikét 

követő vasárnapra esik. Templomunk a Szent Kereszt felmagasztalásának 
tiszteletére volt felszentelve. Ezt a búcsú napot ünnepelték meg őseink is. 

Mivel régente (pár évtizeddel ezelőtt a búcsú másnapján, hétfőn 
vásár szokott lenni). Ezt a másnapot most is tartjuk, habár a búcsúvásár a két 
világháború alatt megszűnt. Régente búcsúvásárunk híres volt a környéken. 
A különféle kereskedők sátrai alatt úgyszólván mindenféle áru kapható volt. 
A mindenféle fajta árucikkekkel megrakott sátrak hosszú sora lepte el 
a Szent János teret, sőt az első világháború előtti években az árusok sátrai 
a Fő utcában és a gyepen is ellepték a tereket. Volt itt minden áru: A szabók, 
szűcsök, rézüstösök, suszterek, kádárok, asztalosok, fazekasok, 
cserépedényesek, órások, fényképészek, pecsenyesütők, pékek, 
mézeskalácsosok és cukorkaárusok egész sora kínálgatta áruját. A hat 
krajcáros árus zsidók kiabálása „Minden darab hat krajcár“. Planétások 
papagájai vagy fehér tengeri malacok planétákat húztak ki a sok közül 
a sorsukra kiváncsiskodóknak. A hídnál volt felállítva a helybeli zsidó 
kocsmáros sátra, mely alatt víg nótázás hangzott és belevegyült a vásár 
zajába. Ilyenkor a búcsúvásárt a környék lakói is meglátogatták. Nagy volt 
az idegen forgalom a faluban. A rokonság búcsún kereste fel egymást, és jót 
mulattak az újbor mellett, amit erre a nagy napra a korán érő aportó 
szőllőből csináltak. Búcsúra minden háznál sült liba várta a vendégeket, az 
egész falu libahús sült illatával volt tele. A koldusok és cigányok egész raja 
járta a házakat, hogy valamit kapjanak a búcsúi ebédből. 

Régente állatvásár is volt községünknek. Az állatvásár helye 
a túlláton volt. Ma már a búcsú napjának csak tradíciós jellege van. Egy-két 
sátorból áll és a gyermekek szórakoztatására felállított hajóhinta, körhinta és 
lövöldéből áll, no és természetesen megjelennek a fagylaltosok is. 



 

(Fiataljaink mulatsága búcsúkor) 
Az ifjúság táncmulatságot rendezett a kultúrházban ezidén is. 

Ilyenkor a búcsúnapra a koraérő szőllőből újbort készítenek. A még zavaros 
burcsák hangulatossá teszi az embereket, mert a karcos félig kész bornak 
megvan a maga igazsága! Sok okoskodás rejlik benne. A legények ilyenkor, 
amikor már jól felöntöttek a garatra, dalolva járják az utcákat. Akad köztük 
olyan is, aki keresi az alkalmat, hogy valakivel összekapjon, vagy ilyenkor 
egyenlítik ki a számlát olyannal, aki szemet vetett arra a lányra, akit 
kiszemelt magának élettársul. 

Aztán akadnak rendbontó-ünneprontó legények is. Egyik fiatalember 
kótyagos fejjel betért a békésen mulatozó táncolók közé a kultúrházba és le 
akarta állítani a zenélő komjáti cigányokat. Ezek természetesen nem 
hallgattak rá. Akkor felugrott közéjük a pódiumra és a nagybőgőt elkapva 
a cigány kezéből a földhöz verte. Szegény bőgős, látva az agyongyilkolt 
szerszámját – most már ő kezdte el a bőgést a nagybőgő helyett. 
A virtusságnak az lett a vége, hogy hozzáugrott két markos legény és 
a rendbontó rakoncátlan fiatalembert galléron ragadták és kilódították egypár 
pofon előlegezése mellett. A tumultus alatt észrevétlenül a részeg legény 
kirántotta bicskáját és az egyik legénynek az ágyékába döfte. A rendzavaró 
ellen eljárást indítottak. 
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