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A koszt 
 
Szombaton délután alkonyat fele a részesek vacsora helyett uzsonnát 

kapnak, aztán hazamennek kocsin tisztálkodni. Vasárnap esthajnalig van-
nak otthon, addig a kisbéres a szérűpásztor, vigyázz a szérűre és garma-
dára, hogy a jószág rá ne menjen. 

Igencsak minden részes bandában van egy valaki, akire rákapnak. A 
gazda se kivétel. Egész idő alatt azt kunérozzák. 

E nyelvelések azonban nem bántók. Szombaton, mikor készülődnek 
haza, éppen a kocsira lép fel egyik öreg, rákiált a kocsin levők közül vala-
ki: 

— Hát kend mér gyün haza? 
— Amiért te. Ha tisztába tösz az asszony, mögfelelök én magamért. 
Nagy nevetés támad erre, amit nem felejtenek el hétfőig se, mert mikor 

kijönnek körülkapják az öreget. 
— Hogy néztek ki köntek egymás mellett? — Incselkedik egyik részes. 
— Mint a légy a téfölbe – vágja rá a másik. 
— Nem voltak ük egymás mellett . . . 
— Hát? — kíváncsiskodnak valamennyien. 
— Egymás tétéjibe. 
— Né ögye a fene kentöket — hárítaná el magáról a csipkelődést. 
— Örültem, hogy lerakodhattam pihenni, nemhogy . . . 
— Na, fene, várhatta akkor Juci a vasárnapot. 
Mikor még bentkosztos volt a részes, olyan helyre igyekezett elsze-

gődni, ahol nemcsak kiadják a megfelelő mennyiségű ennivalót, hanem 
ahol jóízű ételeket is főznek. A fösvény, szűkmarkú helyen a karácsonyra 
vágott disznó köleskásás hurkájából aratáskor, kapáláskor is ettek a része-
sek. Úgy tartották el addig, hogy egyhetes korában megsütötték és a zsír-
ban állott aratásig. Sok helyen 2–3 hetes penészes kenyeret ettek. Ha pa-
naszkodtak, az volt a felelt, hogyha lágy kenyeret kapnának, abból annyit 
ennének, hogy megfájdulna a hasuk. A panaszkodással nemhogy szánal-
mat keltettek volna, hanem még csúfot csinált belőlük a gazda: 
»mögengedöm, hogy mindönnap ódalast öhettök« (oldalt fekve) — mond-
ta egyiknek is, másiknak is. Bizony akadt olyan gazda, aki majd lerágta a 
szegény csontjáról a húst, cigánykodni kellett a kijáró élelemért. De az 
ilyennél sokkal rosszabb volt az olyan gazda, aki csak hitegette, biztatgatta 
a béreseket, részeseket a húsevéssel. Hétfőn azt mondta: hisz tegnap va-
sárnap volt, jóllaktatok hússal; kedden így tért ki: mama minek, hónap 
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úgy is száraztészta, meg dörőlye készül; szerdán így szólt: még el se 
emésztöttétök a száraztésztát; csütörtökön így kétszínűsködött: mama 
sömmi esetre se, de hónap — majd möglássuk; pénteken azt mondta: hó-
nap úgy is lepénysütés, készítsétök a horpaszt; szombaton: mama lepény-
nyel tömitök mög a hasatokat; vasárnap pedig: mindönki azt öhetik ott-
hon, amit akar.  

Az is igaz, hogy a gazdának is volt baja a túlkövetelő szegény embe-
rekkel, akik azt gondolták, hogy hizlaldában vannak, pedig köztudomás 
szerint otthon a betevőjük se volt. Az ilyenek munka közben elővették az 
első részest, hogy szóljon érdekükben. Volt olyan részes, aki mikor lófogú 
borsót főztek, a kanál hátuljával akarta enni, mondván: »ragadj borsó a 
kanálhoz, úgy veszlek a számhoz«. Mivel a borsó nem ragadt a kanálhoz, 
a részes nem evett egy fél kanállal se. 

A könyér kunyhót (sok kenyeret evő) sehol se szerették.  


