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Hogyan élték meg a régiek a gyermekkort? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elő szó 

Mindig is szerettem az idő sekkel beszélgetni, úgy gondolom, nem szabad alábecsülni, semmibe 

venni ő ket, mert óriási értéket képviselnek. A bennük lakozó bölcsesség nagy kincs, amit nem 

hagyhatunk figyelmen kívül. Mikor elő ször hallottam errő l a pályázatról, fejemben kivillant az a 

szimbolikus villanykörte, a gondolat szikrája, úgy éreztem, itt a lehető ség, hogy az ő  távoli, szinte 

csodába illő  világukat feltárhassam. Témának gyermek-  és serdülő korukat választottam, mert fő leg ezen 

idő szakon múlik, mivé lesz az ember. Anyaggyű jtésem során meglátogattam falum, Kicsind 

lakosságának 70-80 év körüli lakóit, illetve a nagyszüleimet. Az órákig tartó, néha éjszakába nyúló 

beszélgetések alatt rengeteg élménnyel és hasznos tudással gazdagodtam, és még mindig nem volt elég. 

Lóránt bácsi!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ő t kell keresnem!- kiáltottam fel ekképpen, és már rohantam is a hivatalba. A polgármesterasszonyon 

keresztül tudtam neki üzenni, ugyanis már évtizedek óta Magyarországon él. Lóránt bácsi több oldalas 

jegyzetet adott még nekem csodálatos rajzokkal kibő vítve. Így teltek hát az elő készületek. A további 

munkámban szeretnék egy olyan korról megemlékezni, melynek halovány képei már csak dédszüleink 

emlékezetében elevenednek fel néhanapján, de amíg azt látom, hogy gyermekek vidám nevetése 

hallatszik a patak partján, hogy boldogan szaladnak neki a prakkerrel a kiakasztott sző nyegnek, hogy 

milyen ügyesen másszák meg a gyümölcstő l terhes szilvafákat, és a fiúk nagy erő kkel segítenek a 

fahasogatásnál, autómosásnál, egyebeknél, míg a lányok a konyhában  szorgoskodnak, vagy épp 

takarítanak, virágokat öntöznek, van remény, hogy droidok helyett emberek maradjunk.  

                     
       Jóska bácsival és Ica nénivel                                   Gizi néni és én 

                      Az én kedves mesélő im 

Tente baba, tente … 

 

Régebben  a családokban nem volt ritka 6 akár 11 testvér sem. A szüléshez nem kellett kórházba 

menni, Gizi néni elmondása szerint megesett, hogy egy anya még pocakkal ment ki a földekre, majd 

csecsemő vel a karján tért haza. A csöppség születése után mutatkozott meg, milyen hasznos dolog tud 

lenni egy fateknő , ez látta el többek között az automata mosógép,a konyhai eszköz, valamint kibélelve a 

gyermekágy feladatát. Ha a kisdedet tartani kellett, 

hogy a kezek szabadon maradjanak, különféle 

rongyokkal az anya a hasára vagy a hátára tudta kötni 

ő t. 

Pampers és Libero híján a picurra textilpelenkát adtak. 

Így teltek az első  évek, aztán a gyermek megnő tt. 

 

 

        

          Fateknő  

Azok a boldog diákévek... 

 



Iskola is volt a faluban, nyolcosztályos, de nem mindenki járta végig. Az egykori tanoda 

épületének egyik része ma óvoda, másik pedig könyvtárként szolgál. Két osztályteremmel rendelkezett, 

egy a kicsinyek, egy a nagyok részére. Itt olyan dolgokat tanítottak, amivel a mai alsó tagozatosoknak 

kell tisztában lenniük, írás, olvasás, számolás, valamint némi honismeret, természetrajz. Egy kis 

szertárral is büszkélkedhetett, ez a nebulók legutáltabb helye, aligha akadt egy is, akinek ne lettek volna 

benne keserű  percei. Itt zajlottak a kihallgatások és a kemény büntetések holmi eltűnt galambok, 

berúgatott libák, betört ablakok, elcsent körték, titokban elszívott cigaretták miatt. Az egész osztálynak a 

torkában dobogott a szíve, ha szigorú tanítójuk valakit kiszólított közülük. A légy zümmögését is meg 

lehetett hallani, pisszenni sem mert senki. Várták a beszűrő dő  hangokat, hogy tájékozódni tudjanak a 

várható fejleményekrő l. Ha rövidesen felhangzott a pálca suhogása és a kétségbeesett delikvens ordítása, 

megkönnyebbülhettek, valami egyéni bűn nyerte el büntetését, hanem ha hosszabb ideig tartott a csend, 

kezdhettek félni. Gyorsan átvizsgálták a huncutságok, csintalanságok, gézengúzságok, rosszaságok 

listáját, melyikben is voltak együtt a vallatottal. Ismerve egymás lelki erejét, következtetni tudtak, vajon 

beárulja-e ő ket az illető . Büntetni nem csak pálcával, barackokkal, kukoricán térdeléssel, fogsággal, 

körmösökkel lehetett, hanem az egyszeregy többszöri leíratásával is. A szorzótábla szentírás, 

egyfolytában kántálták:,,Haccornyóc az negyvennyóc.”Tudta is mindenki hiba nélkül. A tanítás reggel 

nyolckor kezdő dött, tízkor engedték ki a diákokat tíz percre, ami gyakran eltartott egy óra hosszat is. 

Mikor megkondult a déli harangszó, mindenki mehetett ebédelni, ilyenkor több pártra szakadt a társaság, 

a közel lakók nyugodtan sétáltak, közepes távúak kocogtak, a falu végében lakók futottak, vagy haza 

sem mentek, hanem a tarisznyából ebédeltek meg, utána játszottak az iskola körül egészen a délutáni 

tanítás megkezdéséig. Két órakor a vigyázók elkezdték harsogni, hogy: ,,Befelé,befelé!Kicsinyeknek, 

nagyoknak befelé!”. A diáksereg ismét helyet foglalt a padokban, újra kezdő dött az egyszeregy 

egyszer...kétszer...tízszer..., míg a tanító be nem jött. Legboldogabbak akkor voltak, mikor négy órakor 

megjelent a kántor úr felesége, és hazaengedte ő ket, mert nem ért rá bejönni a mester úr. Nem gondoltak 

rá, mennyi tudományról maradtak le. Az ilyen tanító nélküli délutánokon írták meg elő re a 

szorzótáblákat, hogy esetleges büntetés alkalmával kevesebb dolguk legyen. 

 

 



Lóránt bácsi mesélése alapján az akkori gyerekek szórakozni is tudtak, ki nem találná az ember, 

mivel! Egy közönséges házi léggyel. Itt a recept: fogj egy legyet a termetesebb fajtából, tanítsd meg 

úszni a tintásüvegben, helyezd el egy papíron, és figyeld, miféle hieroglifákat ír le. Ha az elő tted ülő  

hátára teszed, még érdekesebb, csak a nyakához ne érjen, mert a következő  pillanatban már csattan is a 

pofon. Az iskolaudvar nyáron sem volt üres, no nem azért, mert nyáron is tanultak, korántsem errő l van 

szó. A fecskék és az érett szeder vonzotta oda ő ket. Szívesen másztak fel a fákra lakmározni, míg oly 

maszatosak nem lettek a fekete szederlétő l, hogy édes jó anyjuk sem ismert rájuk. Nemcsak élelmet 

adtak az öreg fák, hanem végtelen sok vidámságot is. Például a következő  történet nekem nagyon 

tetszett. Kicsinden számtalan liba lézengett, mivel közel a Garam. A csillogó hullámokon ezrével 

úszkáltak a hófehér és tarka csapatok, a lehullott szederre gyakorta odasereglettek. Ő ket vették 

pártfogásba. A libatársadalom krémje lettek. A csintalan fiatalok lerázták nekik az érett gyümölcsöt, ő k 

pedig falták, hangos gágogásukra újabb vendégek érkeztek, de a legények csak kegyeltjeiknek engedték 

meg a falatozást, a többit elkergették. Miért ez a megkülönböztetés? Nem kell hozzá nagy tudomány, a 

termés nem egyszerre érik, minden nap körülbelül azonos mennyiséget tudtak lerázni, a matematika 

kegyetlen törvényeinek értelmében minél többen vannak, annál kevesebb jut egy madárra, így a hatás 

elmarad. Kezdetben ide-oda szaladgáltak, majd mozgásuk egyre bizonytalanabbá vált, tántorogtak, 

bukdácsoltak oly módon, mi a megrészegedett emberekre jellemző . Mikor a jóllakott, berúgatott libák 

megindultak az udvarból kifele, a lurkók már a papsajtos árokparton henteregtek hasukat fogva a 

nevetéstő l.   

Az iskoláról készítettem néhány képet, hű lt helyét találtam a szederfáknak. Csak nem vágták ki 

ő ket? Mamához fordultam válaszért, sajnos sejtésem beigazolódott. 

 



 
Az egykori iskola épülete 

  8 óra munka … 

A tanulás és a rosszalkodás mellett a gyermek ilyen idő sen már úgy kellett serénykedjen, akár a 

szülei. A házimunka az alapkötelezettségek közé tartozott. Ezen túl a teheneket, lovakat is kihajtotta 

legelni elő ször hajnalban, 4 órakor. Nagyobb volt a jószág, mint a gyerek, de mentek, szót fogadtak kis 

vezérüknek. A földeken szintén sok a munka, Jóska bácsi a nagyapjával dolgozott, az öreg szántott, az 

unoka szórta a magokat. A kukoricát ritkították. Elérkezett a nyár vége, az aratás ideje, a gabonát 

összegereblyézték, kévékbe kötötték, aztán szénát kellett forgatni, boglyákba összegyű jteni. A boglyák 

késő bb a lovas szekéren kaptak helyet, a paripa szívesen elhordta ő ket, tudván, hogy késő bb megeheti. 

Aratás után a cséplés következett, a pelyvát ritkán hasznosították. A tarló a libák kedvelt helye volt 

ezidő tájt, ide hajtották ki ő ket. Az ő szrő l legtöbbünknek eszébe jut a szüret. A gyümölcsösök és a 

sző lő hegyek  megteltek emberekkel. A leszüretelt sző lő t ponyvás kocsikon szállították el, majd egy       

fakádban ledarálták. A tél beköszöntével a favágásra került a hangsúly, ezt kézi fűrésszel és baltával 

végezték. A lányoknak ezeken kívül még egy dolguk volt, el kellett készíteniük a késő bbi életükhöz 

szükséges kellékeket, a kelengyét, törölköző t, ágyneműhuzatot, terítő t. A lusta leányt a fiúk kerülték.  

  Hasznos dolgokat is készítettek. Hamuból, csontokból és bő rbő l szappan készült, a szakajtó 

alapanyaga a szalma és a fakéreg, ebbő l épült fel továbbá a kislibák otthona, a lúdkas. Falunk környékén 

sok fűzfa nő , ez tökéletes körülményeket teremt ahhoz, hogy a fa vessző jébő l kosarakat fonhassanak. A 

szecska vagy kóró az állatok eledele, ha sok volt, kiváló tüzelő nek bizonyult, ezt össze kellett aprítani. 

Ezekben a munkákban is a kisgyerekeknek kellett serénykedni.  



 
Garam a fűzfákkal  

A nagyobbak fonókba jártak, azé volt a dicső ség, aki a legtöbb munkát végezte. A hatvanas években 

községünkben építettek egy téglagyárat, ahol a gyerekek is dolgozhattak, kiválogatták a rossz téglákat. 

Említhetjük még a kukoricahántást, a dohánytörést és a tollfosztást. Belegondolva a mai gyerekeknek 

ennyi feladatot nem kell végezniük, de a régi idő kben ez a sok munka természetes volt.      

              

 
   Aratás                                                          Szakajtó                                                                                  

 

  Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma … 

 

A jól elvégzett munka után következett a jól megérdemelt, „fosztók vacsorája", kukorica, szilva, 

ritkán dió, lekvár. A jó gyermek jutalma naponta egy szem cukorka volt. Egy gyerekre egy hónapban 7 

dkg cukrot adtak a családnak, akkor még jegyrendszer volt. Gyakori ételnek számított a héjában sült 

krumpli, húst csak kivételes alkalmakkor fogyaszthattak, ez különösen igaz Jóska bácsira, az ő  története 

szerint édesanyja sajnálta leölni a tyúkokat, ilyenkor az apa rászólt a fiára: ,,Dobj alájuk egy marék 

gabonát!”- a csibék a magokra összegyű ltek, és az öreg egy vassal elintézte ő ket, máris került hús az 

asztalra. Kenyere viszont mindig sütöttek, pontosan annyit, amennyi egész hétre elég. Megcukrozva 



fogyasztották. Spóroltak vele, ha valaki torkoskodni akart, azt mondták neki, alszik a kenyérke. Milyen 

szép kifejezés! 

 

Este van már, késő  este… 

 

Este 8 órakor mindenki visszavonult otthona biztonságába. Aludni még nem mentek, a felnő ttek 

kiülhettek a padra, megtárgyalhatták a nap eseményeit, a gyerekek együtt játszhattak, a lényeg az volt, 

hogy szem elő tt legyenek, amennyiben ez nem így történt, verés járt érte, duplán, ugyanis a gyermekek 

nevelése közös ügy volt, elő ször kaptak attól, aki észrevette ő ket, másodszor a szülő ktő l. Így járt egyszer 

Tera mama is, a dédim, akkorát adtak reá, el is esett az utca közepén, pedig szegény csak belefeledkezett 

a játékba. Lefekvés elő tt 10 órakor megfújták a dudát: ,,Tizet ütött az óra, mindenki nyugovóra!'' - és 

mindenki nyugovóra tért vagy mégsem? 

 

Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem … 

 

Természetesen nem ez volt a szerelmesek ideje. Errő l Jóska bácsi mesélt nekem bő vebben. A 

leány kiszökött a kapuig, ahol elszánt udvarlója már várt rá, beszélgettek, néhány ölelést, puszit is 

megengedhettek maguknak, de többet nem. Az anya gyakran kikiabált nekik, szinte percenként hangzott 

el az alábbi párbeszéd: -Jányom, itt vagy? - Itt vagyok, édesanyám. – Jól van. Néha évekig elhúzódó, 

kitartó udvarlás után, ha komolyabbra fordult a kapcsolat, a legény kérvényezett egy jegygyű rű t, és 

eljegyezte a lányt, a házasságkötés során nem egy felnő tt menyasszony állt az oltár elő tt habos babos, 

álomszínű  ruhában már huszadszor, hanem egy tizenéves lány elő ször és utoljára. 

Menyasszonyi ruhája fehér, érvényes rá a kevesebb, néha több elve, szép, elegáns. Faluhelyen 

ebben az idő ben még néha elő fordult, hogy népi viseletben esküdtek, nálunk konkrétan fekete, térdig érő  

pliszírozott szoknyában, fehér blúzban. Ez a tény igencsak meglepett, mikor Gizi néni elmesélte, nem 

különösebben az, hogy bugyit nem viseltek, hosszú felső ruházatukat alul összetűzték, lábukat 

vászoncipő  és kapca védte, télen csizma, felső testüket belinderkendő  melegítette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tera mama,mint koszorúslány                                                       Lacuska Annus és  József   



 

Akarsz-e játszani? 

 

Vígasságra nem csak lakodalom idején nyílt alkalom, az utcabálokon és különféle 

rendezvényeken meglehető sen jó hangulat lehetett. Szórakoztak, ünnepeltek, élvezték az életet, 

nótázgattak, táncoltak, ettek, ittak, mulattak, összekovácsolódott a közösség. Egy gyermek számára 

persze minden nap új kaland, új lehető ség a szórakozásra, de a munka mellett volt idejük egy kis játékra 

is. László Gyula könyvében nagyon sok érdekességet olvastam a legelső  játékokról. Azt is megtudtam, 

hogy a honfoglalás idejében már voltak játékok. Játékaik csontból készültek, ez lehetett kocsi, 

lovacskák, baba.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Késő bb a nagyobbacska gyerek bárányok és a birkák bekergetésével, nyereggyakorlatokkal, ostorral és 

pányvával való bánással, birkózással készül jövendő  feladataira. Erre hároméves kora táján kerül sor, és 

sok mondókánk és énekünk ő rzi ennek a kornak az emlékét. Jó példa erre a ,,Szita, szita péntek, 

Szerelem csütörtök, Dob szerda.“ vagy a ,,Gólya, gólya, gilice“,  amelyet még ma is ismerünk.  Ez is 

számomra újdonság, hogy maga a játék szó 1198-ban jelent meg a magyar nyelvben.  

Visszatérve az én falumhoz, Lóránt bácsi emlékeihez, azt is megtudtam, hogy Kicsinden az 

1900-as években más játékokat játszottak a fiúk és a lányok. A fiúk játékai ügyességre, bátorságra, 

fizikai munkavégzésre nevelnek. A nő k feladata a család ellátása, a gyermekek gondozása, fő zés, varrás, 

finom kézimunkák. A játékaik is ehhez kapcsolódtak. Nem minden játékhoz volt szükség eszközökre, 



például a kergető sdihez sem. Egy fogó kergette a többi fiút, akit utolért és ráütött, az lett az új fogó. 

Most már ő  kergette a többieket addig, míg valakit meg nem tudott fogni. A fogócskának, kergető sdinek 

két fajtája létezett, egyikben volt ,,ház” menedékhely, például egy kijelölt fa, amihez ha odaért, és 

megfogta, nem lehetett ráütni.  

 
    Itt kergető sdizhettek a kicsindi gyerekek a régmúltban – Giríbes  

 

A másik fajta kergető sdiben nem volt ház, a végkimerülésig lehetett egy menekülő t is kergetni. A 

menekülés mellett az elbújás is kulcsfontosságú szerepet töltött be. Az maradt életben, aki jól el tudott 

bújni, és sokáig észrevétlen maradt, a gyerekek ezért játszották a bújócskát. Ebben kijelölt határon belül 

kellett a játékosoknak elrejtő zni. Kezdés elő tt választottak egy hunyót, aki hátat fordított a többieknek, 

és behunyt szemmel, hangosan számolt 100-ig, az alatt a többi játékos valahová elbújt. Amikor 

elhangzott a hunyó kiáltása: ,,Száz! Aki bújt, aki nem bújt! Megyek!” - akkor kezdő dött a keresés. Akit 

elő ször megtalált, az lett a következő  hunyó. Ezt a játékot úgy is lehetett játszani, hogy két csoportot 

alakítottak, ilyenkor addig ment a keresés, míg a bújó csapat utolsó emberét is meg nem találták. Lóránt 

bácsi szerint ehhez nagy kitartás kellett, mert volt úgy, hogy az esti harangszóig sem került elő  az egyik 

elbújt, az iskola mögötti öreg jégverem ajtaja fölötti lyukban volt. Az utolsó megtalált lett a Nap Hő se, 

akit még napokon keresztül dicső ítettek. A futás és a kocsihajtás gyakorlására játszották a lovacskázást. 

Ehhez három fiú és egy hosszú, erő s zsinór kellett. Ezt a zsinórt használták gyeplő nek. A két végét 

összekötötték, majd befogták a két lovat. A zsinór, amit a kocsis a kezében fogott a lovak nyakából a két 

hónuk alatt jött ki. Ezzel irányította a két lovat. Párban is lehetett játszani, ilyenkor a ló és a kocsis 

váltották egymást. Lóránt bácsi még egy saját rajzzal is kisegített, hogy jobban elképzelje az olvasó. 

 



 
Lovacskázás  

 

Az országosdi futó és labdadobáló játék. Egy madzagra kötött karóval kb. 5 m sugarú kört 

rajzoltak. A játékosok ráálltak a körre. A kör közepén egy kis mélyedésben elhelyeztek egy labdát, 

olyat, amilyen éppen volt, rongylabda, tömör gumi. Mindenki kapott egy országnevet. A kikiáltó 

elkiáltotta az egyik ország nevét, az felkapta a kör közepérő l a labdát, és a szanaszét futó fiúk közül 

egyet megpróbált elütni. Ehhez gyorsaság és jó célbadobóképesség kellett. Az elrepült labdát 

visszatették a kör közepére, és most az elő bbi dobó lesz az országnév kikiáltó. Mivel nem tudta senki, 

kinek kell ugrani a labdáért, mindenki feszülten figyelt, aztán hirtelen futni kellett. Jó elő készítés az 

életre. 

A foci is a régi szórakozások közé tartozott. Rengeteget fociztak sző rlabdával, mi egy kiváló 

futballcsapatot eredményezett. Elő szeretettel métáztak, ez a baseballhoz hasonló labdajáték. Ezt 

Kicsinden külön játszották a 10-14 éves fiúk és a 15-20 éves legények. A fiúk kézzel ütötték a labdát, a 

legények meg ütő vel, fával. Két csapat játssza egy kijelölt területen. Egy-egy csapat 5-10 ember. Az 

adogató feldobja a labdát, hogy az ütő  elüsse a pálya vége felé. Ha elütötte, ő  elmegy a kismentára, és 

vár vagy máris fut a nagymentára, de ha a kapók elkapják a labdáját úgy, hogy nem ér földet, akkor 

helyet cserél a két csapat. Ha nem kapják el, csak a földrő l veszik fel, akkor bármelyik ütő játékost 

eltalálhatják vele, amelyik épp a két méta között fut. Ha minden ütő  a két métán van, tehát nincs, aki 

üssön, akkor az adogató megkapja a labdát, a társai pedig a pálya végére mennek. Az ütő  csapatból 3 

játékos a nagymentáról a pálya közepére megy ,,csalogatni”,az adogató megpróbálja elütni valamelyiket. 

Ha eltalálja, helyet cserél a két csapat. Ha nem tudna egyet sem eltalálni, ez alatt az ütő k beszaladnak az 

ütő helyre, és folytatódik az ütés tovább. Ha a pálya végén álló kapók megfogják a labdát, ő k is elüthetik 

az ilyenkor futók bármelyikét, és csere. Hát, hogy ő szinte legyek, ez nekem elég bonyolultnak tűnt, de 

Lóránt bácsi élvezettel csatolta az ábrát is. 

 



 
Métázás  

 

A fiúk a Giríbesben és a Garamnál ezeket a játékokat nem játszották, csak az iskola körül 

szokták. A Giríbesben fűzfavessző  lévén, gunyhókat építettek, sípot faragtak, fűzfagallyból 4-5 m 

hosszú, 25-30 cm vastag vessző hurkákat készítettek, azokkal bementek a Garamba, és a vízbe merítve 

apró szélhajtó küszöket, szalmahalakat fogtak.  

 

 
Halfogás a vessző hurkákkal 

 

Azt is megtudtam, hogy bizony huncutkodtak is a gyerekek, amit szintén játszásnak vettek.  

A merészebb fiúk összeszedték a madárfészekbő l madarak tojásait is. 

  A kicsindi gyerekeknek kifogyhatatlan mennyiségű  játékszerük volt a Lóúsztatónál lévő  kavics. 

A laposakat kiválogatták, és a víz színéhez ferdén kacsáztak, az győ zött, aki így át tudta dobni a követ a 

gyarmati partig. Az a szemben lévő  falu volt. Ha viszont függő legesen dobták fel nagyon magasra, 

amikor a vízbe esett vissza, olyant cuppantott, mint egy jó csók. A legnagyobb bravúr az volt, amikor 

fogtak két egyforma nagyságú, jól tenyérbe illő  követ, az egyiket feldobták 10-12 m magasra, és abban a 

pillanatban, amikor megállt fent a holtponton, a másik kő vel eltalálták, ilyenkor szinte szétfröccsent 

mind a két kő . Ezt nagyon kevesen tudták megcsinálni, de Lóránt bácsi édesapja, és annak öccse, Szántó 

István ott nő ttek fel a Garam partján, s még felnő tt korukban is 10 feldobásból 67-szer elütötték a fenti 

követ. Bicskája mindegyiküknek volt, kis vízi kerekeket készítettek, és azt a Garamban vagy a 



patakokban a vízzel forgatták. Kukoricaszárból sok mindent alkottak, lovat, embert, hegedű t, amit meg 

kellett köpködni, akkor nyikorgott. Hát, ezen jót nevettem, mikor olvastam a jegyzetet. Itt látható Lóránt 

bácsi rajza a magyarázattal, amit gyöngybetű ivel formált a lapra. 

 

 
Kukoricaszárból készült játékok 

 

A kukoricaszárakat hegyes vessző kkel erő sítették össze. Lóránt bácsi, mivel édesapja szabó volt, 

nagy cérnaspulnikat szállíthatott a barátainak. Traktort építettek belő le. Ehhez gumira, szappanra, vas 

vagy faszögre volt szükség. A gumi egyik végét rögzítették a spulni oldalához, a másik felét áthúzták a 

lyukon, itt helyezkedett el a szappan, és a szög, ami a gumi másik végét tartotta, a szög körbetekerésével 

húzták fel a járművet. Ez felkeltette az érdeklő désem, ezért én is kipróbáltam. Igazán mókás volt, ahogy 

,,hasított”, szinte egész nap ezzel szórakoztam, aztán eszembe jutottak családunk édes kis törpéi: 

,,Mennyire fognak neki örülni”- gondoltam. Meg is mutattam nekik, imádták.  

 

 

Az általam készített traktor 

 



 

Traktor – cérnaspulniból. 

 

A fiúk bodzapuskát is elkészítettek. Kibelezett bodzafába dugattyút helyeztek, ha megrágott 

kenderkóc dugót tettek elő re, a hirtelen belökött dugattyú a sűrített levegő  segítségével egy pukkanással 

kilökte a dugót. Ha elő re egy lyukas fadugót erő sítettek be, akkor vízipuska lett belő le. A 

krumplipuskához lúdtollból levágtak egy darabot, mindkét végét beleszurkálták egy vékony 

burgonyakarikába. A dugattyú hosszát úgy kell méretezni, hogy a dugattyú elő tti hátsó karika most az 

első  karika legyen, akkor már csak egy hátsó burgonyaszeletet kellett kiszúrni,és újra lehet pukkantani. 

 

 
Bodzapuska 

 

 
Krumplipuska 

 

Komolyabb fegyverek voltak a fából faragott kardok, a nyíl és a nyílvessző k. A  közismert gumis 

csúzlik csak a kerékpárok megjelenése után készültek el az 1930-as években, a fiúk ezekkel lövöldözték 

a madarakat, illetve a szomszéd ablakát.  

A nagyobb gyerekek, serdülő korúak kedvelt játéka volt a pilickézés. Ehhez szükségeltetett egy 

ütő , egy bot tökéletesen megfelelt erre a célra, és egy pilicke, vagyis egy kisebb botocska, melynek két 

végét kúp alakúra faragták. A földbe egy kis lyukat ástak, akkorát, hogy a pilicke vége kiérjen belő le, 

aztán az ütő vel megpróbálták kiütni a vájatból, és minél messzebbre röpíteni. Utána számoltak, hány 

lábnyira repült a fadarab. 



Az ugróiskolázás a lányok játéka. Elő nye, hogy egyedül is lehet játszani, bár csapatban 

érdekesebb, s a talajon és a lábunkon kívül különösebb eszközöket nem igényel. Lóránt bácsi leírása 

szerint a pálya alakja nem változott az idő k folyamán, tehát rajzoltak egy négyzetet, föléje még egyet, 

aztán kettő t egymás mellé, ismét egy egyedüli következett, végül egy páros. Egy négyzet jelentette egy 

láb helyét. A mozdulatsor ezáltal így nézett ki: egylábas, egylábas, terpesz, megint egyláb, majd terpesz, 

és vissza. Aki hibátlanul hajtotta végre a tíz ugrást, megjelölhette nevével az első  négyzetet, a 

következő nek erre már nem volt szabad ráugrania, a második mező vel kellett kezdenie, ha nem vétett, ez 

a négyzet lett az övé. Mindig a kiindulási helyre kellett visszajutni. Ezek után a saját kockádról a 

harmadikra ugorhattál. Ez terpeszugrás volt. Ha tökéletesen végighaladtál a pályán, választhattál a kettő  

közül, melyik legyen a tiéd. Az nyert, aki a legtöbb négyzetet megszerezte. Mi ezt egy kicsit másképp 

játszottuk, eldobtunk egy követ, és amelyik négyzetbe esett, arra nem ugorhattunk rá, visszafelé egy 

lábon egyensúlyozva kellett lehajolnunk a kő ért. A kapócska nevezetű  játékhoz kéznél kellett legyen egy 

kislabda. A lányok a csoportból kiszámolóval vagy mondókával választottak egyet, ő  lesz a dobó, a 

többiek a kapók. A dobó háttal áll a csapatnak, a labdát alsó dobással jó magasra dobja hátrafelé a 

társainak. Aki elkapja, abból lesz az új dobó, a dobóból meg kapó. Ha senki sem kapja el a labdát, a 

dobó újra dobhat. A lányok a Garamnál egyforma nagyságú kavicsokat szedtek. A kb. 1 cm 

átmérő jűeket letették maguk elé, és elkezdték egyenként felkapkodni. A tenyerükbe lévő  kavicsokat 

feldobták, és amíg azok a levegő ben voltak, azalatt kellett a következő  kavicsot a földön lévő k közül 

felvenni, majd a visszaeső t elkapni. Csodálatos gyorsan tudták több kő vel is megcsinálni, ellentétben 

velem, azt hiszem, ezt még gyakorolnom kell.  

Dalos, sétálós játék a ,,Bújj bújj zöld ág”. Két lány összefogott,felemelt karral kaput tartott,a 

többi kézen fogva,egyes vonalban énekelve átbújt a kapu alatt. A malom nevezetű  játékot babszemekkel 

játszották, ezt még mi is szoktuk. A szabályok ismertek. A tarlókon, míg a libák legeltek, a lányok 

összeszedték az elmaradt kalászokat, azokból fontak koszorút. Nyáron fő ző cskéztek homokból, apró 

edényekben. Itt kezdem elgondolkodni, mi lehet az oka annak, hogy ma sokan egy szelet kenyeret sem 

képesek megkenni maguknak. 

Ő sszel kukoricafosztáskor csutkababáztak, sustyából fontak neki copfot. Télen borókát szedtek 

az Ördögárkokból, ebbő l díszek készültek. További téli elfoglaltság a hógolyózás, valamint a jégen való 

csúszkálás, minden szülő  kedvence, ugyanis ilyenkor csemetéjük cipő jének talpa elkopott. A szánkózás 

szintén kedvelt szórakozás, lovas szánokkal a Bodzavárból csúsztak egész a Garam partjáig. Olykor 

nekiütköztek a kerítésnek, vagy éppen csurom vizesen tértek haza, ahol anya és apa játszott velük 

segreverő cskét, szilvásat, pofonofont. 

 

Gloria in excelsis Deo-Dicső ség mennyben az Istennek … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első áldozók 

A templomba járás az élet részét képezte, nagymamám még tisztlány is volt.  Számomra ez is 

érdekesség. Kik is voltak a tisztlányok? Ezt is megtudtam. Hajadon lányok, akik a templom 

gondozásáért feleltek. Tisztán tartották, kidíszítettek. Friss virágot hoztak a vázákba. Ez nagy büszkeség 

volt egy lány számára. A szentmisén mindenki részt vett, a litánián szintén. Emlékszem, mikor 

Szentkútra zarándokoltunk, és egy lengyel atya celebrálta a misét, ezért nagy része latinul folyt, lelkesen 

énekeltem, de válaszolni nem tudtam, érdeklő dve pillantottam mamára, mert feltűnt, neki nem okoz 

problémát. Hazafelé megkérdeztem, hogy lehet ez, akkor tudtam meg, hogy abban az idő ben ismerniük 

kellett az imádságokat ezen a nyelven is. Ádventi idő ben a hajnali roráté még közelebb hozta az 

embereket egymáshoz és a Megváltóhoz.  

Isten házában szépen, jólnevelten kellett viselkedni, ellenkező  esetben ne lepő djünk meg, ha a 

vétkest utolérte a nádpálca suhintása, egy barack a fejtető re vagy fülhúzás. Aki csendben figyelt, jól 

viselte magát, értékelték, mama meséje szerint egy szem Stollwerckkel, ezt az édességet nagy becsben 

tartották, mivel amilyen finom volt, olyan drága is.  

A karácsony a tél velejárója, a legszentebb ünnep. Akkor talán még meghittebb volt. Cukrot 

fő ztek, ostyát sütöttek, kukoricát pattogtattak. A karácsonyfák szerényen díszítettek voltak, dió, alma, 

néhány arany, ezüstszínű   dísz és gyertyák. Az alatta lévő  csomagok mennyisége igen csekély volt, 

annak kellett örüljenek, hogy van mit enni. A lényeg nem az ajándék, hanem a szeretet. A falu lakossága 

általában élelemmel vagy más aprósággal jutalmazta a házról házra járó betlehemező ket, tehát különféle 

karácsonyi történeteket és énekeket elő adó gyermekeket. Nem kaptak sokat, de a legkisebbet is 

megbecsülték. Nem irigyeltek semmit a másiktól, és egymás szemében egyenlő k voltak, szerették, 

tisztelték egymást, jószívvel megosztoztak, és segítettek a másikon. Elképzelhetetlennek tartották az 

életet egymás nélkül. Véleményem szerint ma sokkal kevesebb a gyermek, nincs is annyi szabadidejük, 

mint a régi idő kben, kimarad az életre felkészítő , testedző  játék, nem tud kialakulni ez a feltétel nélküli 

összetartás, pedig éppen ezek miatt volt mindig jó labdarúgó, jó katona, jó munkás a kicsindi születésű  

ember.  

 



  Szép, nyugodt kis falu az enyém. Párkánytól 8 km-re terül el a Garam partján. A 2011-es 

népszámlálás szerint 394 lakosa van, ebbő l 349 magyar nemzetiségű  és 37 szlovák. Szeretem Kicsindet, 

és a pályamunkát is örömmel készítettem, mert sok minden érdekességet tudtam meg a régi gyerekkori 

játékokról, szokásokról. 

 

  

      Ő rangyalok temploma                                 Utcarészlet                               1. világháborús emlékmű  

 

További mellékletek: 

 

 
 



 

 

 

      Szántó Lóránt: A lélek csendje 
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