gy rég letűnt sajátos világba kalauzolja el könyvünk az Olvasót, ahol a nép évszázadokkal korábban kialakult szemlélet
szerint élte jellegzetes életét. Ez a mára szinte teljesen feledésbe merült életforma szoros kapcsolatban állt a természettel; a
mindennapok tevékenysége a természet adta körülményekhez
igazodott. A ma esetleg rendkívül fáradtságosnak tűnő egykori
életvitel a nemzedékről nemzedékre hagyományozódó szokásokat követte. A hagyomány, a tradíció, a járt út követése volt az
életszemlélet alapja, amit a szokások, a közösségi normák tartottak össze, töltötték be a társadalmi kontroll szerepét. Különösen
nehéz és szigorú világ volt ez, amelyben keményen dolgoztak,
minimális kényelemben éltek, ugyanakkor teljes életet élő hagyománykörük volt. Az élet egészét áthatotta és irányította a
hagyomány és a szokásrend. Ennek megfelelően a hétköznapok
sorát szabályos ritmusban oldották az ünnepek, az együttlétek, a
társas szórakozások. Minden közösségnek megvolt a maga szabályrendszere, ezen belül minden tagja érzékelhette, hogy az érdemének, tudásának, képességeinek megfelelően tartják számon
és becsülik meg. Az egykori közösségekben nem volt senki sem
magára hagyatva, a közösség – habár nem minden tehertétel
nélkül – mindvégig törődött tagjaival...
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BEVEZETÉS

Egy rég letűnt sajátos világba kalauzolja el könyvünk az Olvasót, ahol a nép évszázadokkal korábban kialakult szemlélet szerint
élte jellegzetes életét. Ez a mára szinte teljesen feledésbe merült
életforma szoros kapcsolatban állt a természettel; a mindennapok
tevékenysége a természet adta körülményekhez igazodott. A ma
esetleg rendkívül fáradtságosnak tűnő egykori életvitel a nemzedékről nemzedékre hagyományozódó szokásokat követte. A hagyomány, a tradíció, a járt út követése volt az életszemlélet alapja,
amit a szokások, a közösségi normák tartottak össze, töltötték be a
társadalmi kontroll szerepét. Különösen nehéz és szigorú világ
volt ez, amelyben keményen dolgoztak, minimális kényelemben éltek, ugyanakkor teljes életet élő hagyománykörük volt. Az élet egészét áthatotta és irányította a hagyomány és a szokásrend. Ennek
megfelelően a hétköznapok sorát szabályos ritmusban oldották az
ünnepek, az együttlétek, a társas szórakozások. Minden közösségnek megvolt a maga szabályrendszere, ezen belül minden tagja érzékelhette, hogy az érdemének, tudásának, képességeinek megfelelően tartják számon és becsülik meg. Az egykori közösségekben
nem volt senki sem magára hagyatva, a közösség – habár nem
minden tehertétel nélkül – mindvégig törődött tagjaival.
Természetesen ez az idillinek tűnő kép nem volt ennyire statikus és mindenhol egyforma, számos helyi sajátosság, probléma,
gond járta át, de a közösségek alapvetően betöltötték az egyén
egész életét óvó és egyben szabályozó feladataikat. Jobbára a 19.
század hozta magával az alapvető változásokat; a kapitalizálódás
kihatott a hagyományos népi életformára is, a társadalmi és gazdasági változások, a folyószabályozások, a legelők szántófölddé tétele, az iparosodás, a városok népességének megnövekedése mind9

mind új kihívásokat jelentett az egykori évszázados mozdulatlanságban élő vidékeknek. Az életmódbeli változás, a sokirányú átalakulás meglehetősen váratlanul és nagy erővel formálta át a hagyományokat, vetett véget szinte egy csapásra számos – évszázadokon
keresztül szinte változatlanul űzött – tevékenységnek, és kényszeríttette az embereket őseik életmódjának végleges feladására.
A könyv nem idealizálni szeretné a régmúltat, csupán ízelítőt
adni az egykori emberek küzdelmes, de a maguk számára fontos és
megbecsült munkájáról, nehéz és küzdelmes életéről. A 19. század
második felében és a 20. század elején a népélet kifejezés kedvelt
volt, számos leírás, tárca született a földművelők és pásztorok életéről, munkájáról. Ezek közül talán a legszemléletesebb példa az
1855-ben Vázlatok Magyarhon népéletéből címmel közreadott album,
amely színes képekkel kísért rövid leírásokat közölt a mindennapok és ünnepek köréből. Szempontunkból különösen fontos,
hogy az 1920-as évektől a magyar néprajztudomány folyóirata, az
Ethnographia is a Népélet alcímet viselte, utalva ezzel a megtartó
hagyományra, egyben arra az értékre, amit a népi kultúra megőrzött és átörökített a későbbi generációknak.
Ezzel a könyvvel nem egy monografikus néprajzi munkát szeretnék közreadni az érdeklődő tanulóifjúság és a nagyközönség
számára, hanem sajátos szemelvénysort, néprajzi mozaikot, amely
nem a teljesség igényével próbál betekintés adni a mára szinte teljesen feledésbe merült egykori életformába, felidézni a hajdani
sokféle sajátos népi foglalatosságot. A tematikát az élet maga alakította: a kereken négy évtizedes néprajzkutatói munkálkodás során
írt kisebb cikkek, rádióelőadások, gyerekeknek szóló témafeldolgozások, népszerűsítő írások teszik ki a kötet túlnyomó részét. Az
összeállításban igyekeztem az időrendiséget és egyben a néprajztudomány által alkalmazott tematikai sorrendet érvényesíteni. A cikkek többsége a „Kis magyar néprajz a rádióban” sorozatban hangzott el (1974–1985), egy része az Élet és tudomány című folyóiratnak készült (1982, 1985, 1987), továbbá a nagyobb lélegzetű, tematikus feldolgozások a Néprajzi Múzeum által indított „Néprajz
gyerekeknek” című kiadványsorozat (2006, 2008) számára készült
10

írások átdolgozásából született. Külön egységet alkot a kézművesség régi formáinak és az egykori sajátos foglalkozásoknak a bemutatása, amelyek a többségükben valóban elfeledett, ma már elképzelhetetlennek számító sajátos tevékenységekről adnak képet. Végül a mindennapokat és az ünnepeket, a társas együttlétek mozzanatát villantom fel. A kötet végén az egyes fejezetekhez gazdag
irodalomjegyzék járul, hogy az érdeklődők egy-egy témában mélyebben is elmerülhessenek.
A jelen kiadvány a Cser Kiadó által 2009-ben megjelentetett Elfeledett magyar mesterségek és népélet című gadag színes képanyaggal illusztrált terjedelmes kötet tankönyvként szolgáló változata, lényegesen kevesebb képpel, szövege tekintetében némi változtatással.
Ebben a kötetben szereplő illusztrációk túlnyomó többsége a
Néprajzi Múzeum gyűjteményeiből származik, melyek közreadásáért a Múzeumnak tartozom köszönettel.
A Szerző
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PÁKÁSZAT, HALÁSZAT, VADÁSZAT

Hazánk búzatermő alföldi rónáit alig másfél évszázada még végeláthatatlan lápok, nádasok, mocsarak borították. Az alföldi ember, ha útra kelt, nem szekérre pakolt, hanem csónakba szállt,
hogy eljuthasson a szomszédos faluba. A Duna és a Tisza szabályozása, a 19. század közepétől végzett nagyméretű árvízmentesítések előtt a Kárpát-medence természetföldrajzi arculata egészen
más képet mutatott. Nemcsak az Alföldet uralták lápok és mocsarak az év nagyobbik időszakában, hanem a Dunántúlon a Fertő tó
vidékén a Hanság mocsárvilága húzódott, a Balaton déli végénél
pedig a Kis-Balaton változatos lápvidéke uralta a tájat. Ez a rengeteg kiterjedésű vízivilág a maga évezredes háborítatlanságában élte
sajátos életét. Madarak milliói lepték el ezeket a vidékeket, gazdagítva a lápok rendkívül sokszínű élővilágát.
PÁKÁSZAT
Az Alföld mocsaras, lápos területeinek, főleg az Ecsedi-lápnak,
a Nagy- és Kis-Sárrétnek, a Bodrogköznek jellegzetes alakja volt
egykor a gyűjtögető, vadászó, halászó életmódot folytató pákász.
A pákász elnevezés valószínűleg onnan ered, hogy ők gyűjtögették
a gyékény pelyhes buzogányát, a pákát, amely egykor a párnák,
dunnák kitöméséhez, valamint a tűzcsiholáshoz nagy keresletnek
örvendett. A Nagy-Sárréten rétes ember, Szeged vidékén gúnyosan
nádlaci néven emlegették őket.
A sok mocsár és árvízjárta területek, a nagy kiterjedésű nádasok
hajdan jó lehetőséget nyújtottak a föld nélküli embereknek, hogy
az arra hajlamosak bevegyék magukat a járhatatlan ingoványokba,
12

és annak sajátos világához alkalmazkodva gondoskodjanak megélhetésükről. A mocsárban, távol a lakott településektől, nyugodtabban élhettek, mert a földesúr és a hatóságok kevésbé háborgatták
őket. Amint Szűcs Sándor a régi Sárrét világáról írt könyvében
megemlékezett erről a múltba vesző egykori sajátos foglalkozásról,
a pákász birtokba vette a Sárrét végtelen nádrengetegének valamelyik kis porongját, azaz szárazulatát, kunyhót épített rá, és az emberi társadalomból kiszakadva, ott élte le az egész életét. Sehol
sem tartották számon, mert nem is lehetett. Adót nem vetettek ki
rá, dézsmát nem szedtek tőle, jobbágyrobotot nem végzett. Nagyobb részük magányos, nőtlen ember volt. A családos együtt lakott feleségével, gyerekeivel a lápbeli, rétbeli tanyán. A pákász lehetőleg olyan helyen ütött tanyát, ahová a járatlan ember sohasem
vetődött. Ha idegen tűnt fel, arról azonnal tudhatta, hogy az rettenetesen eltévedt, vagy nem akart többé visszamenni a falujába.

Pákásztanya a komádi réten (Herman Ottó 1887: IV. tábla)

A pákászok nyáron egyik helyről a másikra vándoroltak. Állandó telephelyeiktől, téli szállásuktól 30–40 kilóméterre is elbarangoltak a lápon. Az őszi hideg idők beálltáig egy-egy helyen öt-hat
hétig telepedtek meg. Ez alatt annyira felélték a birtokba vett he13

lyet, hogy tovább kellett vándorolniuk. Nádból rótt egyszerű
kunyhóikat általában valamilyen szárazulaton állították fel, de ha
ilyet nem találtak, akkor az ingó lápon is ellaktak. Arra mindig
ügyeltek, hogy kunyhóikat egymástól több száz méter távolságra
állítsák fel, figyelembe véve egymás megélhetési területét. A téli,
tartós földkunyhóikat a nagyobb kiterjedésű szárazulatokra építették, annak is inkább az oldalába, hogy a zord téli szelektől védve
legyenek.
A pákászok gyűjtögetéssel és zsákmányolással szerezték meg az
élelmüket. A legegyszerűbb eszközökkel (szigonnyal, horoggal,
varsával) halásztak. Hurkokkal, csapdákkal fogták a vadat és a vízimadarakat, de némelyikük solymászott is. A nagyobb állatok, elsősorban a nádi farkas elejtéséhez vermet ástak. A vadászathoz
rendszerint maguk készítette nyilat, íjat és hajítófát használtak. Az
íjat egyszerű ágból hajlították, az ideget bélből sodorták, a nyílvesszőt nádból vágták, és a végére szeget erősítettek. Ha kisebb
madarakra vadásztak, a nyílvessző végére sárgolyót tettek. A pákász és családja gyűjtögette az ehető mocsári növényeket, a vadmadarak tojását, tollát, a piócát és a teknősbékát, továbbá a legkülönbözőbb gyógynövényeket. Mindezekkel alkalmanként felkeresték a közeli települések hetipiacait, időnként vásárait, ahol kelendő
árucikkeiket gabonára, lisztre és ruhaneműre cserélték.
Egyes pákászok méhészkedéssel is foglalkoztak. Némelyik a
kunyhója körül száz méhcsaládot is tartott a maga által font gyékény- vagy szalmakasokban, de jobbára a vadméhek mézét zsákmányolták. Az is előfordult, hogy ősszel kiásták a hörcsög fészkét,
és elrabolták az állatka télre összegyűjtött gabonamagvát.
A pákász az ingó lápon háromágú bottal járt. Lassan haladt
előre, nagy vigyázattal, óvatosan tapogatva maga körül a botjával,
hogy az ingoványos talajba bele ne süppedjen. Másutt meg zsombékról zsombékra lépegetve, vagyis amint ezt a járásmódot nevezték, bogdácsolva haladósabban jutott előbbre. A kiszáradó helyeken
a dágványok, vagyis a süppedékes helyek miatt kellett nagyon ügyelnie, mert ezek latyakkal telt természet alkotta kútmélységű gödrök
voltak, amelyeket éppúgy benőtt a fű, a gizgaz, mint a környezetét.
14

Aki beleesett, nem látta meg többé a napvilágot. A nádi farkasok is
ezeken az elhagyott helyeken tanyáztak.

Pákász. Csikós Tóth András tusrajza (Néprajzi Múzeum, R. 10689)

A vízen nádtutajjal, lapos fenekű formátlan ladikkal vagy csónakkal közlekedtek, amit a sekély helyeken hosszú rúddal hajtottak. Evőkanaluk többnyire kagyló volt, amelyre nyelet rögzítettek.
Ilyen kanalak Kecskemét környékén a 15–16. századi régészeti
ásatásokból is előkerültek. A villát nádból vagy a kanalasgém csőréből formálták meg. Edényeik jó részét a maguk által termesztett
lopótökből, kobaktökből állították elő. Az ivóvizet az erre a célra
kialakított nádszálon szívták fel a lápból, amelyet a tőzegrétegen
átdugva addig nyomtak le, amíg el nem érték a tiszta vizet. Az
ilyen jó víznyerő helyeket, az ún. lápi kutakat rendszerint megjelölték. Tüzet két fa összedörzsölésével vagy acéllal, kovával és taplóval gyújtottak.
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Csíkászat
A pákászok jellegzetes szerszáma volt a nádvágó kasza és a
lápmetsző ásó, amellyel a lápos talajt vágták fel, ahol tiszta vízhez
akartak hozzájutni, vagy ahová a halfogó varsájukat állították le.
Maguk készítette vesszővarsával fogták a lápok, mocsarak vizében
nagy számban élő hosszú testű, fürge mozgású halat, a réticsíkot.
Az ezzel foglalkozókat csíkászoknak is nevezték, akik valójában
pákászok voltak, vagy legalábbis a pákászokéhoz hasonló életet éltek, ugyanis egész életükben a lápot „bogdácsolták”, de tevékenységük egyedül a halfogás volt. A legkezdetlegesebb módon veszszővarsával vagy tapogatóval fogott halat a falusi, városi piacokra
vitték eladni.

Réticsík (Herman Ottó 1887: Függelék, 25. ábra)

Farkas József szerint a kocsordi csíkászok az Ecsedi lápon a
legjobb csíkászó helynek a lápkutat tartották. A tiszta vizű lápkút
ugyanis a csík levegőző helye. A nád és gyékény között zsombékról zsombékra lépegetve jutottak el az ingólápig, amely alatt a víz
három méter mély is volt. A varsákat szájával oldalt fordítva belehelyezték a lápkútba és kicövekelték, amibe a levegőért ide járó
csík beleforgatta magát. A legjobb ízű csíkot itt lehetett fogni.
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Csíkász, Ecsedi láp (Herman Ottó 1887:V. tábla)

A pákászok közül sokan éltek vadházasságban, a nők között
számosan akadtak olyanok, akiket a falusi közösség valamiféle
oknál fogva kitaszított maga közül. A 19. század végén is még
nagy számban voltak olyan pákászok, akik nem ismerték a saját
életkorukat, és nem voltak megkeresztelve. A pákásznak nem
miden gyereke folytatta az apja mesterségét, többen pásztorok
vagy halászok lettek. Leginkább pásztorok lettek azok a pákászok
is, akik a mocsarak lecsapolását követően teljesen elvesztették
eredeti életfeltételeiket.
Darvászat
A Tisza szabályozása és az alföldi mocsárvilág lecsapolása előtt
a Sárrét végtelen lápjainak otthonos lakója volt a közel mésfél méter magasságú, hamvas tollazatú, impozáns nagymadár, a daru.
Végtelen óvatossága és figyelme miatt számos régi nemesi címerben szerepelt az őrdaru képe, mint az éberség szimbóluma. A darunak ez a tulajdonsága, valamint a mocsár szinte megközelíthetetlen rejtekeiben rakott költőhelye miatt a daruvadászat valósággal
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speciális foglalkozássá lett, amit a 19. század közepéig az alföldi
lápvilágban élő pákászok egy szűk rétege, az ún. darvászok űztek.
Szűcs Sándor írja a régi Sárrét világáról szóló könyvében, hogy „a
rét virágkorában több szegény ember családostól éldegélt a daru
hasznából. A pákászrenden lévők közül őket érte a legtöbb tisztesség, becsület. A darvásznak a daruval való törődés volt a gondja,
baja, öröme, szenvedélye. Egy életen át úgy kitapasztalta annak
minden természetét, hogy szinte azt mondhatjuk, értette a beszédét.” A darvász tavasszal sorra járta a mocsár legrejtettebb költőhelyeit is. Gyékényből font széles talpalót kötött bocskorára, és úgy
talpalta a lápot, lassan, óvatosan tapogatva maga körül pákászbotjával. Ha darufészket talált, megvizsgálta a tojásokat, és tudta, hogy
mikor kell visszajönni a fiókákért, amelyeket azután nagy hozzáértéssel felnevelt.
Gyakran fogott nagy darvakat is. A tágasabb mocsári
szigeteken, füves részeken
rakta ki madárfogó hurokjait.
Földbe vert cövekekhez több
huroksort rögzített, majd lesbe húzódott, és türelmesen
várt, amíg a leszálló madarak
közül valamelyik belelépett a
hurokba. Az így fogott madarat otthon megszelídítette, különféle apró ügyességekre tanította. Kunyhója körül, az
udvarán egész falka daru élt.
Ugyanis amilyen vad volt a
daru a természetben, úgy raDaru (Kókay Szabolcs akvarellje)
gaszkodott az emberhez, ha
megszelídült. A darvász kezén sohasem forgott lőfegyver. A madárra való lövöldözést súlyos bűnnek tartotta, ami nagy szerencsétlenséget hoz elkövetőjére.
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A szelídített vagy felnevelt darvakat eladta. Abban az időben
alig volt nemesi udvarház vagy nagygazda porta, ahol ne tartottak
volna egy-két szelíd darut, amely az udvar díszének számított, de
egyúttal őrködött is. Ha idegen ember járt a ház körül, a darvak
nagy lármát csaptak, és előfordult, hogy erős csőrükkel meg is
csipkedték a betolakodót. A daru viselkedéséből időt jósoltak. Az
eső közeledtét szárnya teregetésével és kiáltozva jelezte az udvaron
keringve.
A darutoll keresett portéka volt. A gyönyörű, hamvas színű,
hajladozó darutoll egykor minden pásztor és tehetősebb gazdalegény kalapjának dísze volt. Amint Györffy István írta a Nagykunsági krónika című munkájában, „valamire való legény darutoll nélkül a lábát sem tette ki a kapun. Ha az ember a vásárban járt, ott
látta őgyelegni a darvászt, kalapja körül 20–30 darutoll lengedezett,
kezében egy kis lapickát szorongatott, amely szintén tele volt tűzködve különbnél különb darutollal. A legények azt sem tudták,
melyiket válasszák. Egyik szebb volt, mint a másik! Mégis inkább a
gyengébb szárú, ringósabb, fehér, göndör volt a darutollak
netovábbja, de gazdája akadt a többinek is. Nem szánhatta rá
mindenki egy-két köböl búza árát egy száll tollra!”

A darvász portékája, Hortobágy (Gunda Béla 1979:104. nyomán)
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Pásztor darutollas kalapban, Hortobágy (Néprajzi Múzeum, F. 106851)

Nemcsak a legények kalapjának ékessége volt a darutoll, hanem
„még az idősebb emberek is darutollat tűztek kalapjuk mellé, ha
jelezni kívánták, hogy nem adták be derekukat a múló esztendőknek”, ahogyan ezt Szűcs Sándor említi a régi Sárrétről. A drágán
szerzett darutollat gondosan őrizték, sőt még végrendelkeztek is
róla. A darutollat gondozni is kellett, mert az idő megkékítette.
Krétaporral mosták, gőzölték, fésülgették, és így megtartotta gyönyörű hamvas színét, lengő hajlékonyságát.
HALÁSZAT
A Kárpát-medencében egykor nemcsak a folyók és tavak,
hanem az árterületek, a lápok, mocsarak is bővelkedtek halakban,
amelyeknek sokféleségéről még a 19. századi leírások is csodálattal
emlékeztek meg. Ennek a különös gazdagságnak egyik legjelentősebb képviselője a Dunában tavasszal és ősszel a Fekete-ten-
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gerből felvándorló többmázsás, ízletes húsú viza volt, amely tömegesen fordult elő a nagyszámú folyami halak között.
A középkori oklevelekben, történeti feljegyzésekben gyakran
esik szó a királyi udvar vagy az egyház szolgálatában álló halászokról. Egyes folyó menti városok, falvak népe nagyobb részben
halászattal foglalkozott, mint például Szeged városa, amelyet a 13.
századtól jelentős halászhelyként tartottak számon, és napjainkig
megőrizte halászhagyományait. A 18. század végéig különös jelentősége volt a halászatnak Csallóközben és Komáromban is, ahol
nagy tekintélyű halászcéhek működtek. Egykori fontosságukat
elsősorban a királyi udvar számára végzett vizahalászatnak
köszönhették. Kereskedtek is ezzel a fejedelmi eledelnek számító
ízletes húsú hallal: Bécsbe, Prágába, Frankfurtba, de még Párizsba
is elfuvarozták. A vizát kora tavasszal és ősz derekán halászták,
amikor az felvándorolt a Duna középső szakaszáig, egészen a
Csallóközig.
Vizahalászat
A tokfélék családjába tartozó nagytestű tengeri hal, a viza (Huso
huso) az elmúlt évszázadokban nagy tömegekben úszott fel évente
két alkalommal is a Fekete-tengerből a Dunába és mellékfolyóiba.
A kecsegére hasonlító halóriás 1679-ben készült ábrázolása szerint, amely a komáromi várkapitány felesége naplójában maradt
fenn, legnagyobb példányainak tömege elérte a három mázsát,
hossza pedig meghaladta a közönséges halászcsónakét, vagyis a 6–
7 métert. A fiatalabbak természetesen ennél kisebbek, egy-másfél
mázsa körüliek voltak. A vizák tavaszi vándorlásának oka az ívás,
az őszinek a telelés volt. A téli szállásra hozzánk jövő vizák a mély,
fekete iszapos helyeket kedvelték. A régi halászok szerint a folyó
fenekén gödröt vájtak, „fészket” csináltak maguknak, ahol félig
aléltan töltötték a telet, nem is táplálkoztak. Amikor azután a téli
dermedtségből magukhoz tértek, a víz felszínére úsztak, hogy a
kopoltyúikra rakódott iszapot lemossák. Ezért ugrándoztak a víz
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színén, és ennek alapján emlegették egykor, hogy „a viza fel szokott állni a vízen”.
Vándorlásuk szinte menetrendszerű pontossággal következett:
tavasszal márciustól júliusig tartott, ősszel általában novemberre
esett. Ilyenkor a Duna valósággal megáradt a vizák rajaitól. A Duna, Tisza partján a régi halásztanyák halászai magas, lajtorjaszerű
„lajmókat” emeltek, és innen lesték a vonulást. A vizák ugyanis a
felszínhez közel, a vízből ki-kiugrálva rajzottak. Főképpen a Duna
komáromi és csallóközi részét kedvelték, ahol a folyamszabályozások előtt 16–18 méter mélységű mederszakaszok is előfordultak,
biztonságos helyet kínálva az ívás és a telelés számára egyaránt.

Viza egykorú ábrázolása a 17. századból. A komáromi várparancsnok feleségének rajza
(Khín Antal 1957:1. ábra nyomán)

A vizahalászat egykor királyi regálénak számított, és látványos
eseményt jelentett. A 16. században a komáromi tavaszi vizafogásra legtöbbször a császári udvar is ellátogatott. A vizafogásnak több
módját és eszközét alkalmazták, amelyek közül legrégebbi és talán
leghatékonyabb volt, amikor a sekélyebb folyószakaszt keresztben
elrekesztették a mederbe sűrűn vert cölöpökkel, mégpedig két
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sorban, egymástól 50–100 méter távolságban. Az alulsó kerítésen
tág nyílást hagytak, majd éktelen zajkeltéssel, illetve a parton ágyúzással riasztották ki a rejtekhelyeikről a vizákat, mintegy beterelve
őket a rekesztékbe, ahol csónakokról szigonnyal, nagyméretű vizahorgokkal fogták ki a menekülni nem tudó halakat. A rekesztéses halfogásnak varsával kombinált változatát is alkalmazták. Ennél a kerítés nyílásán át menekülő halakat nagyméretű vesszővarsa
ejtette fogságba. A komáromi halászok rendkívül erős szövésű ún.
vizahálót is használtak. A 90–100 öl hosszú (1 öl = 1,9 m) hálóval
egy-egy partszakaszt körülkerítettek, és olykor többtucatnyi halász
húzta ki a partra az óriási zsákmányt, amihez gyakran vágóhorgokat is alkalmaztak.

Vizafogó rekeszték a Dunán, 18. század
(Khín Antal 1957:9. ábra nyomán)

A leghíresebb vizahalászok a komáromi, a gútai, az ekcsi és a
nyárádi halászok voltak. A Csallóközben a 18. század végén Bél
Mátyás már ritka halként emlegette a vizát. Pedig egykor bőségesen jutott belőle kereskedésre is, sózva vagy füstölve szállították
hajókon Bécsbe, a komáromi szekeresek pedig még Párizsba is
rendszeresen fuvarozták. A legendás emlékezetű magyar vizák
hírét növelte, hogy az egykori Magyarország határánál feljebb nem
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vonultak a Dunán. Az Aranykertnek nevezett Csallóköz hajdani
597 szigetén túl legfeljebb csak Pozsonyig merészkedtek. Így aztán
már a középkori Bécs is a magyar vizaimportra szorult.
A 19. század közepétől már meglehetősen ritka vendégnek
számított a Dunán a viza. Eseményszámba ment, ha időnként egykét példánya hálóba akadt, vagy éppenséggel csak látták felbukkanni. Eltűnésük oka elsősorban a megnövekedett hajóforgalom
volt, ami zavarta a csendes, nyugodt helyet kedvelő vizákat. Továbbá a Duna szabályozása is számottevően hozzájárult ehhez,
ugyanis a folyamszabályozás felszámolta a mély folyószakaszokat,
amelyekben a viza szeretett tartózkodni és áttelelni.
Kisvizek halászata
A természetföldrajzi adottságokkal szoros összefüggésben a
hagyományos halászatnak két egymástól elkülönülő formája alakult ki az évszázadok során, az egyik a rétek, lápok és az árterületek kishalászata, ami kapcsolatban állt a pákászéletmóddal, a
másik a nagyvizek halászata, amiben a halászcéhek, a szervezett
halászati formák játszottak meghatározó szerepet.
A legegyszerűbb halfogási módhoz, a kézzel való halászathoz
nagy tapasztalatra, a halak természetének ismeretére volt szükség.
A Duna és a Tisza kiöntéseiben a mozdulatlan vízben sütkérező
csukát, a Székelyföld patakjaiban a kövek alatt meglapuló pisztrángot a kopoltyújánál fogva ragadták meg. Az Alföldön a pásztorok a sekély vizet lovakkal meggázoltatták, és a sáros, iszapos
vízben a felszínre levegőért felbukkanó halakat kézzel szedték
össze. Az erdélyi hegyi patakokban egykor a mérgező halászattal is
éltek, amikor az ökörfarkkórót, a kutyatejfűt kövek között
összemorzsolták, majd a vízbe szórták. Az elkábult halak a víz
felszínére vetődtek, és így a halászok könnyedén összeszedhették.
Előfordult a hurokkal való halfogás is, amikor 1,5–2 méteres
nyél végére erős zsinórból, lószőrből vagy növényi indából hurkot
kötöttek, amit a vízben mozdulatlanul lebegő, zsákmányára leső
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csuka fejére óvatosan ráhúztak, és a nyelet megrántva a hurokba
szorult halat kivetették a partra.
Ennél jóval eredményesebb volt a horgászás, amit régi
idők óta mindenfelé alkalmaztak a halászok, pákászok
és a földművelők egyaránt. A
horgoknak számos változatát
ismerték, amelyet a halak fajtájához igazítottak a csalétekkel együtt. A biztosabb zsákmányszerzésért sokszor a
hosszú zsinegre sorban több
horgot erősítettek fel.
A sekélyebb vizekben hálóból,
vesszőből,
olykor
Kullogó
háncsból készült, mindkét
(Herman Ottó 1887:IX. tábla)
végén
nyitott
kosarat,
tapogatót használtak, ami többnyire vesszőből font fnekeltlen kosár
volt, ezt ráborítottak a vízben rajzó halakra, majd kézzel kiszedték
a bennrekedt példányokat.
Az egyszerű emelőhálót,
népi nevén kullogót vagy tesziveszit hosszú rúdra kötve a
vízbe merítették, és kis idő
múlva kiemelték a fennakadt
szerény zsákmánnyal. A jellegzetesen kerek alakú dobóháló, amelynek peremére körben ólomnehezékeket rögzítettek, a vízbe dobva kiterült
és elmerült, a középen rögzített kötél húzásával a perem
zsákszerűen összezárult.
A dobóháló, a pöndörös használata a Sión
(Herman Ottó 1887:VII. tábla)

25

Terelőhálós varsa (Herman Ottó 1887:108. ábra)

A halfogásnak egykor legelterjedtebb, kedvelt módja a
csapdaállítás volt. A folyók, patakok partja közelében a mederbe
karókat vertek le, ezekhez kötötték a vesszőből vagy hálóból
készített jellegzetes kúp alakú varsát, amelybe ha beleúszott a hal,
többé nem szabadulhatott.
Nagyvízi halászat
Különösen a korábbi évszázadokban volt elterjedt a rekesztőhalászat, amikor a folyókon, gyors sodrású patakon a víz folyására
merőlegesen vagy V alakban kőből, gerendákból, olykor cölöpökből, karókból kerítést emeltek, amivel a halakat csapdába
terelték. Ezt a módot alkalmazták a viza és a kecsege fogására is.
A folyó egyes alkalmas szakaszainál elrekesztették a vizet, és nagyméretű varsákkal vagy csónakokból hálóval, szigonnyal ejtették el
a zsákmányt. A halászat befejezése után elbontották az akadályt.
Az állóvizekben nádból, vesszőből készített bonyolult alakú
csapda, a vész vagy más néven vejsze szolgált halfogásra. Két lényeges alkotórésze volt: a kürtő, a tulajdonképpeni halfogó szer26

kezet, valamint a lésza, amely a kürtőbe terelő falazatot képezte.
A vejszét a vízbe helyezték, és amikor a hal beleütközött a lészába,
a nádfalazat mellett átjárót keresve haladt tovább, miközben eljutott a vese alakú kürtő egyre szűkülő nyílásához, amin becsúszva
fogva maradt. A kürtőből időről időre kanál alakú merítőhálóval
meregették ki a halakat. A vejszéknek egykor rendkívül változatos
formáit használták.

Balatoni vejszék. Nécsey István tusrajza (Néprajzi Múzeum, R. 6317)

A nagyobb folyókon, tavakon kerítőhalászatot folytattak, vagyis
nagyméretű hálóval bekerítették a víz egy részét, így jutottak a
zsákmányhoz. A nagyháló vagy öregháló olykor száz méter hosszúságú is volt, amelyet a két végénél fogva két csónakkal húztak a víz
folyásával szemben. A háló felső szélére fából, gyékényből, parafából könnyű úszókat, alulra pedig kő- vagy ólomnehezékeket
akasztottak egymáshoz sűrűn, hogy húzáskor a háló falszerűen
feszüljön meg. Amikor megfelelő mennyiségű hal ütközött a hálónak, egymás felé evezve a partra húzták a zsákmánnyal teli hálót.
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Tavi halászatnál az összehúzott hálót az egyik csónakba emelték,
ill. a haltartó csónakba borították belőle a halat.

Halászat öreghálóval (Herman Ottó 1887:III. tábla)

Halászat a Balatonon (Néprajzi Múzeum, Ny. 7326)

A legnagyobb kerítőháló a 140–160 méter hosszú gyalom, amely
abban különbözött az öreghálótól, hogy a közepén nagyméretű
nyitott szájú zsákja, kitüremkedése volt, amelybe a húzás irányával
szemben menekülő halak belezsúfolódtak. A gyalom egyike a leg-
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jobb halfogó szerszámoknak, de csak a tavak és lassú folyású vizek
halászására alkalmas. Az oklevelek már a 13. századtól említik a
használatát, emlékét a Gyalmostó helynevünk őrzi.
A kecsege fogására háromrétegű hatalmas kerítőhálókat használtak, mert a furakodó természetű hal az egyszerű hálófalat
könnyen áttörte.
A nagyhalászatnak nélkülözhetetlen eszközét jelentette a csónak, amelyet régen egyetlen fatörzsből vájtak ki, és fejszével, bárddal megfelelő alakúra faragták. A balatoni halászok jellegzetes
alakú, nagyméretű bödönhajót használtak. Másutt kisebb méretűek
és laposabbak voltak a csónakok. A 19. század végétől a deszkából
készített könnyebb csónakok mindinkább háttérbe szorították a
fatörzsből vájt régi nehézkes eszközöket. A nagyobb folyókon és a
Balatonon sajátos alakú nagyobb méretű halászbárkák is kedveltek
voltak, amelyen egy házszerű faépítmény nyújtott szállást a halászoknak. Ezek mellől nem hiányozhatott a jellegzetes haltartó
bárka, amelynek az oldalaira vágott lyukakon szabadon áramlott a
víz, így a napokig tartó halászat idején a korábban fogott halat is
frissen tarthatták.
A nagyhalászat több ember munkáját és annak szervezettségét
követelte meg, ezért a halászatnak ezt a formáját leginkább a mesterséget kitanult halászok hivatásos foglalkozásként űztek. A nagyhalászattal foglakozók kisebb-nagyobb létszámú ún. bokrokat alkottak. Az egy bokorban dolgozó emberek a nagyhálóhoz társultak a kialakult szokásjog és szabályok szerint. Vagyis, ha a háló a
bokor közös tulajdona volt, akkor a zsákmányon egyenlő arányban
osztoztak, de ha a bokor vezetőjének tulajdona volt, akkor a
kifogott hal egyharmada őt illette meg. Egy-egy bokrot 4–12 ember alkotott, vezetője a bokorgazda, a tagság mesterekre, legényekre
és inasokra oszlott. A nagyobb szakértelmet igénylő munkát a
mesterek végezték, akik irányították a legényeket és az inasokat.
A bokorszervezet különösen a balatoni halászok körében volt
népszerű. A tihanyi halászbokrok egyik érdekes tagja volt a hegyenjáró, aki a félsziget ormáról figyelte a víztükröt, hogy merre jelentek meg tömegesen a halak. Amint azt meglátta, jelt adott a parton
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készenlétben álló bokornak, majd karjelzésekkel igazgatta a látott
halra csónakokkal evező halászokat. Jelekkel adta tudtul a bokor
tagjainak, hogy mikor kezdjék a kerítést, és merre vezessék a hálót.
A 13. századtól a földesúri magántulajdonba került halászóvizeken a jobbágyok csak meghatározott szolgáltatások ellenében
halászhattak. A legjobb halászóhelyeket a földesúr magának tartotta meg, de a falvak határában lévő vizekben a jobbágyközösség
szabadon halászhatott.
A szabad királyi városokban halászcéhek alakultak, amelyek
kezdettől piaci értékesítésre, árusításra termeltek. A céhek az azonos mesterséget űzők szervezetei voltak. Az uralkodó által jóváhagyott írásos szabályzatuk volt, amelyben rögzítették a céh
működésének feltételeit és jogait. Ez biztosította az egy céhben
dolgozók összetartozását, szakmai érdekvédelmét, és az utánpótlás
nevelését, kiképzését.

Tiszai halásztanya (Prónay Gábor 1855:41.)

A kerítőhalászat állandó halászhelyeit gondosan számontartották, ezeket a helyeket tanya névvel illették. Ilyen értelemben a
tanya szó okleveleinkben már a 13. század eleje óta előfordul.
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Ezeket a tanyákat régebben a király adományozta, és saját nevük
volt. Később, például a Balatonnál évenként sorsolással osztották
fel a tanyákat egymás között a halászbokrok és céhek.
A nagyobb vizeken időnként társas halászatot rendeztek. Ez
elsősorban a hajtóhalászat keretében fordult elő, amikor többen
közösen meghajtottak egy-egy mederszakaszt, nádast vagy lápot,
és az így felvert halakat közösen elfogták. Ilyenkor a zsákmányon
egyenlően osztoztak.
A halászok tavasztól késő őszig a vizek melletti halászkunyhókban laktak. A halászkunyhó ugyanolyan volt, mint bármely más
kunyhó, általában nádkévékből állították össze, de lehetett náddal
fedett nyeregtetős kis épület is, vessző-, nád-, ritkábban vályogfalazattal. Az árvíz által veszélyeztetett partszakaszon, illetve a
mocsaras területen földbe leásott cölöpökre építették. A halászok
a szabadban javították szerszámaikat, a kunyhó előtti szabadtűzön
főztek, magát a kunyhót csak pihenésre, alvásra és eső elleni
védelemre használták.
A családok főként böjtök idején fogyasztottak halat. A legkedveltebb halfajta a ponty, csuka, harcsa és a pisztráng volt, de
vidékenként számos más halat is fogyasztottak. A Körös, Berettyó,
Tisza vidékén például az említetteken kívül a kárász, potyka, kecsege,
compó, önhal, süllő, sügér, cigányhal voltak a legismertebbek. Elkészítésük a nép körében is inkább a férfiak dolga volt, leginkább ők
ismerték a hal sütésének, főzésének mesterségét. A halászok
legjellegzetesebb halételeit a polgári konyha is átvette. Ezek közül
legjobban elterjedt a halászlé, amelyet minél többféle halból –
vöröshagyma, só, paprika hozzáadásával – készítik, annál ízletesebb. Egyes vidékeken tésztával is dúsították. A halpaprikás
sűrűbb, „rövidebb” lére eresztett ételféle. Közkedvelt volt a
tepsibe fektetett, vagy nádszálakon, illetve vasrostélyon egészben
megsütött apróhal, főleg a keszegféle. Ilyen roston sült halat a víz
menti városok piacain még ma is árulnak. Az alföldi lápvidékek
jellegzetes halétele volt egykor a nagy tömegben fogott csíkból
készült csíkos káposzta.
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Halsütés nyárson. Csikós-Tóth András rajza (Néprajzi Múzeum, R. 6340)

A halászatot télen is űzték.
Léket vágtak a jégen, és a levegőzésre a lékhez úszó halat
szigonnyal fogták ki. A hosszú
nyélre erősített többágú szigonyt a halászok az állóvizekben a nagyobb halak elejtésére használták. Ez az eszköz közkedvelt volt a pákászok körében is. Híresek
voltak a balatoni csukahalászok, egyikük alakját az
elejtett hatalmas példánnyal a
Csukaszigonyos a Velencei tavon
balatonfüredi sétány egyik
(Herman Ottó 1887:VI. tábla)
szobra meg is örökítette.
A 19. századi nagyméretű folyószabályozások miatt jelentősen
csökkent a halállomány, ezért halászati törvény korlátozta a halfogást. A törvény meghatározta a tilalmi időt, amikor nem lehetett
halászni (pl. a halak ívása idején), eltiltotta egyes szerszámok
használatát, és a kisebb vizek korábban megengedett szabad ha-
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lászatát. A törvény szigorúan büntette az engedély nélküli
orvhalászatot.
A halászat folklórja
A halászatnak, mint sok más népi foglalkozásnak, megvan a
maga költészete. Ide soroljuk a halásznótákat és a halászmondákat.
A halásznóták általában a halászok életéről szólnak, vagy a
szájukba adott dalokat jelentik. A halászmesék általában a szegény
ember és az aranyhal találkozásának történetét mesélik el,
amelyben az aranyhal teljesíti az ember három kívánságát.
Lássunk néhány példát!
„Ej halászok, halászok
De szennyes a gatyátok;
Talán nincsen babátok,
Ki fehérítsen rátok.
Ej kikirics, kikirics,
Nekem leányt ne keríts!
Kerítek én magamnak
Szölkét, barnát pirosat.”
„Komáromi dombotú híd alatt,
Nyárson sűti a halász a halat;
Nem kell nékem, nem kell a jó halad,
Rózsám szíve majd kétfelé hasad!
Három hete, hogy a Tiszát halásztam,
Könnyeimtől egy csepp vizet nem láttam:
Kifogtam a kedves rózsám kendőjét,
Kék selyemmel rávarrattam a nevét.”
„Harmatos a kukoricza levele,
Bárcsak engem egy szép halász elvenne;
Nem bánnám én, ha mindennap megverne,
Csak a nevem »szép halászné« lehetne!”
(Herman Ottó 1887.)

A halászat hiedelmei legnagyobb nagyob részben a szerencsés
halfogással kapcsolatosak. A széles körben elterjedt hiedelem szerint a hálót holdtöltekor kell kötni, hogy jobban megteljék hallal.
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Néhol azt tartották, hogy a hálókötést Luca napjától karácsonyig
kell elvégezni. Az első hal kifogásakor sok helyütt azt mondták,
hogy „apád-anyád ide jöjjön!”
A halászok közhite azt tartja, hogy déli 12 órakor nem jó tanyát
vetni. Ha – halászatra indulva – az ajtón kilépnek, s az első, akivel
találkoznak, asszony, ez rossz jel; de a zsidóval való találkozás szerencsét jelent.
Ha a csiviszvisz madár (nádiveréb, Sylvia turdoides) szól, akkor
áradás lesz.
Ha a káró katonája (kárakatna, Carbo cormoranus) fölfelé indul, akkor oda fönn nagy víz van, ha lefelé vonul, akkor lenn van a
nagy víz.
Ha sok a serincz (Acerina Schraitzer), kőhal (Gobio vulgaris)
és orsóhal (Aspro vulgaris), ez a halszűkét jelenti.
Ha burrog a ladik eleje, mikor fölfelé húzzák, bizonyosan árvíz
lesz.
Ha a leszúrt stánglira apró csigák másznak, bizonyos az árvíz.
(Herman Ottó 1887.)
VADÁSZAT
Hegyvidékeinket még a középkorban is hatalmas kiterjedésű
őserdők borították. Az erdők vadállománya a korabeli írások
szerint hihetetlenül gazdag volt; az őstulok, a bölény, a vadbivaly,
a barnamedve, a farkas, a hód, és még számos nagy- és apróvad
mind otthonosnak számított a Kárpát-medencében. Honfoglaló
őseink íjjal, nyíllal vadásztak a nagyvadakra, az apróvadat és a
madarakat sólyommal ejtették el.
A falurendszer kiépülése, a szántóföldi gazdálkodás növekedése együtt járt az erdők pusztulásával. 1895-ben az ország
erdőterülete már csak 27%-ot tett ki. A jobbágyfalvak parasztjai
közösen birtokolták a településükhöz tartozó erdőt, amelyből
telkük méretének arányában illette meg őket épület-, szerszám- és
tűzifa. Az uradalmi erdőkben az erdei legeltetést és gyűjtögetést
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(vadgyümölcsök, gomba, méz, gyógynövények) általában engedélyezték, de a vadászatot és a fakitermelést jelentősen korlátozták,
vagy egyenesen tiltották.
A honfoglaló magyarok még őstulokra, bölényre és hódra is
vadászhattak, mert a bölény csak a 18. század elején, a hód a 19.
század közepén pusztult ki. A honfoglalás idején még jelentékeny
szabad vadászat idővel erőteljesen korlátozódott. 1504-ben II.
Ulászló törvénybe iktatta, hogy a vadászat csak a nemes ember
joga. Ezt követő további rendelkezések nyomán a vadfogás és a
vadászat módja két irányba fejlődött. A nemesség a vadászatot
elsősorban sportként űzte, és ebben általános lett a lőfegyver
használata. (A puskával való vadászat első emléke 1509-ből maradt
fenn egy címerképen.) A jobbágyság viszont a titokban folytatható
vadfogást alkalmazta, amelynek számos ősi és primitív eszközét
örökítette tovább.
A 16. század közepéig a király, az egyház és a főurak szolgálatában álló vadászok önálló társadalmi réteget alkottak. A királyi bölényvadászok, solymárok, madár-, nyúl-, nyest- és hódfogók egyes területeken külön falvakban laktak. A vadásztársadalomhoz tartoztak a vadászkutyák nevelésével, gondozásával foglalkozó pecérek is. A királynak és a főuraknak a középkorban gondozott vadaskertjeik voltak. A királyi, főúri vadászatokon nagyszámú hajtó és számtalan vadászkutya (vizsla, agár, kopó) terelte a
vadat a résztvevő előkelőségek puskája elé.
A földművesek elsősorban az élelemszerzésért, vagyis húsért
vadásztak. Még az ürge, pele, borz, daru, túzok, császármadár húsát is fogyasztották. Az énekesmadarak fogása jövedelemszerző
foglalkozás volt; a léppel, hurokkal fogott rigóféléket a városok piacain árusították. Az élelemszerzésen túl a vad prémjéből ruhát
készítettek, az állat inát varrásra, ideg sodrására hasznosították.
A nagymadarak: kócsag, túzok, daru tolla – különösen a pásztorok
körében – megbecsült dísz volt. A kalap mellé tűzött értékes toll
rangot, tekintélyt kölcsönzött viselőjének.
A vadfogás módját és eszközeit két csoportba sorolhatjuk. Az
egyik az aktív, a másik a passzív vadászat.
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Az aktív vadászat során a vadász maga megy a vad után. A lőfegyver feltalálásáig kezdetleges eszközzel: nyíllal, hajítófával vadásztak. A hajítófa a bumeráng egyik formája, kb. 50–65 cm
hosszú, 3–4 cm átmérőjű, mindkét végén kihegyezett karó.
A pásztorok egy-egy tucat ilyen hajítófát kötélhurokban a vállukra
vetve hordtak, és ezeket dobálták a nyájat támadó farkasokra, vagy
a rájuk támadó ellenfeleikre. A mindkét végén hegyes fát olyan
módon és erővel hajították el, hogy az a célba vett állatba belefúródott.
A Hortobágy vidékén a madarász búgófa forgatásával csalta
magához a bíbiceket, és kereszt formájú hajítófát dobott közéjük,
amivel egyszerre többet is leteríthetett.

A hajítófa használata a pásztrok kezén. Benyovszky István akvarellje
(Magyar Mezőgazdasági Múzeum Képzőművészeti gyűjteménye ltsz. 53.215.1)

A vad megközelítése
A vadászó ember számára – a legrégebbi idők óta – nagy gondot jelentett a vad megközelítése. Noha a lőfegyverek használata
nagyon megkönnyítette a vadász dolgát, azonban az eltelt sok évszázad alatt a vadállomány is jelentősen megcsappant, és a puskás
vadászat sem űzhető eredményesen a vad becserkészése nélkül.
A vad megközelítésének ősidők óta számos és fortélyos módját
alkalmazták, amint arra a különböző természeti népek vadászata
nyomán következtethetünk. Pl. az egyes dél-amerikai indián tör36

zsek vadászai ágakból font takarót helyeznek maguk elé, és így
kúsznak a kiszemelt vad felé. Az afrikai busmanok struccbőrbe
bújnak, amikor ilyen madarat akarnak elejteni. A préri indiánok
szarvasbőr lepleket használtak vadászataikhoz. Számos európai
barlangrajzon láthatók vadászok lepelben. A különböző vadászkönyvek tanúsága szerint az elmúlt évszázadokban általánosan
gyakorolták a vad megközelítésének ezt a módját. A téli havas
időben a vadász fehér leplet borított magára, nyáron pedig zöld
ágakkal álcázta magát, és így közelítette meg vagy várta be a vadat.

Túzokvadászat lepellel. Feszty Árpád metszete.
(Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 7. kötet. Budapest,
1891:360.)

Egy 18. századi német vadászkönyv szerint lenyúzott tehénbőrt is használtak álcázásra a vadászatnál. A magukra borított tehénbőr alatt könnyebben férkőzhettek a vad közelébe. Szokás volt
az is, hogy a vadászok teheneket tereltek maguk előtt a vadak
megtévesztésére.
A Hortobágyon is gyakorolták az álcázó vadmegközelítést. A vadász lenyúzott kosbőrt terített magára, és így várta be az arra tartó
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daru- vagy túzokcsapatot. Más esetben nádból font nyalábot vett a
hátára, és e természetes takaró alatt kúszva igyekezett az éber madarak közelébe férkőzni. Közismert módszer volt az is, hogy a vadászok beálltak a gulya, ménes közé, fegyverüket a bundájuk alá rejtették, és az állatokkal együtt közelítették meg a vadlibákat, a túzokvagy darucsapatokat. Egyes vadászok disznókondát, juhnyájat tereltek maguk előtt, hogy a túzokok közelébe kerülhessenek. Ezeknek a
rendkívül óvatos madaraknak az éberségét különböző módon igyekeztek kijátszani.
Egy 19. század közepi leírás a következőképpen emlékezik meg
erről:
„A túzok a mezőn, hol tanyázik, megszokja azon ökörszekereket, melyeknek hajtói reá sem ügyelve nyugodtan hordják be gabonáikat,
maga mellett bocsátja el a már megszokott fogatokat, sőt néha elmerülni látszik a kerekek lassú forgásában. A vadászok tehát – kik ezt
tudják – ily szekeret használnak czéljok kivitelére, melyek oldalára
néhány kéve zsúpszalmát állítanak, magok pedig a szekérbe lekukorodnak, s így a szalmától fedezve sikerül a túzokok közelébe jönniök,
hogy azokból a kívánt zsákmányt kilőhessék.”

Túzokvadászat (Prónay Gábor 1855:37.)
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A szintén rendkívül elővigyázatos darucsapatot az Alföldön
olykor úgy közelítették meg, hogy a vadász szekérkereket görgetett
maga mellett, és a mögé húzódva lopakodott a madarak felé. A kerék forgása annyira lekötötte az őrdaru figyelmét, hogy nem vette
észre a veszedelmet, és csak megkésve tudott szárnyra kapni a madárfalka, mikor a vadász már biztos zsákmányt ejthetett közülük.
Az álcázott vadmegközelítésnek számos leleményes formáját
alkalmazták mind a fegyveres vadászatban, mind a népi vadfogásban. A vadászatnak ez az ősi eleme szinte napjainkig megőrizte jelentőségét.
Csalivadászat
A vadászatnak és a népi vadfogásnak alig van olyan válfaja,
amelyik nélkülözné a vad csalogatásának valamilyen formáját.
A fegyveres vadászatban, pl. különböző csalogató sípokkal utánozzák a madarak vagy a vadak hangját, ennek révén csalja a vadász
rejtekhelye közelébe a vadat, ahonnan puskavégre keríti. De főképpen csapdákkal és vermekkel ejtették el az állatokat, amelyekbe
csalétket helyeztek, ugyanis az éhes vadak ennivalóval csalhatók
legkönnyebben tőrbe. A különböző hurkok és horgok is egyedül a
csalétek révén válhattak hatékony eszközzé a vadfogásban.
Meglehetősen régóta ismeretes és széles körben elterjedt volt a
csalimadárral űzött vadászat. A vízimadarak elejtéséhez használták
ezt az eljárást, amelyet Európa-szerte ismertek és gyakoroltak. Ennek lényege abból áll, hogy a vadász egy fából kifaragott madáralakot a vízre helyez, majd alkalmas helyen elrejtőzik. Egy idő múltán
a kíváncsi vízimadarak leereszkednek a csalimadár közelébe, és körülötte úszkálnak, így a vadász könnyűszerrel zsákmányhoz juthat.
Csalimadárként kitömött vadkacsát is használtak, amelyet szintén a
vízre tettek. A régi vadászkönyvekben arról olvashatunk, hogy a
házi kacsa, vagy a korábban foglyul ejtett vadkacsa nőstényét a víz
közelében alkalmas helyre kikötötték, és az a hápogásával magá-
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hoz vonzotta a vadrucákat, ezáltal a lesben álló vadászok könnyen
puskavégre kaphatták őket.
Pák Dienes 19. század eleji vadászkönyvéből tudjuk, hogy a nagy
fülesbaglyot is használták csalimadárként. A vadász rejtekhelye közelében kikötött bagolyra a varjak, szarkák, vércsék csapatostól támadtak rá, gazdag zsákmányt kínálva az élelmes vadásznak.

Vadkacsafogás tökhéj maszkkal (Ecsedi István 1933:67.)

A fegyver nélküli madárfogásnak egy érdekes módját alkalmazták a Bodrogközben, de a Nagysárrét hajdani mocsaraiban is.
A pákászok sokfelé éltek azzal a ravaszsággal, hogy nyakig elmerültek a vízben, a fejükre egy félbevágott tökhéjat húztak, amelyre
a szemüknek megfelelő helyen két kis nyílást vágtak. A vízimadarak kíváncsiságát felkeltette a vízben lebegő tök, és a közelébe úsztak. A pákász alkalmas pillanatban a túl közel merészkedő madár
lábát elkapta, és villámgyorsan lerántotta a víz alá, ahol kitekerte a
nyakát, majd az övébe akasztotta. Az ügyes pákász egész falka vízimadarat összefogdoshatott egyazon álló helyében, csak arra kellett ügyelnie, hogy minél gyorsabban némítsa el áldozatát, hogy a
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többi madár ne rebbenjen szét. Ezt a különleges madárfogást
nemcsak a hazai lápok ügyes kezű ismerői és pákászai gyakorolták,
hanem az egykori Kínában éppúgy ismerték, mint az amerikai indiánok.
Nyestezés
Hazánk erdős területeinek jellegzetes apró ragadozója a nyest,
amelyet az utóbbi időben egész évre kiterjedő vadászati tilalom
véd a kipusztulástól. Ezt a kecses, kb. fél méter hosszú, macskanagyságú állatkát évezredek óta vadászták Közép-Európában finom, selymes tapintású, gesztenyeszínű bundájáért. Vadászatának
nagy múltjáról tanúskodik, hogy már a 11. század óta Szlavóniában és másutt is szokásos volt a nyestadó, szláv nevén kuna.
Amint Zolnay Lászlótól tudjuk, „ezt az adónemet – és vele a nyestezés művészetét – mind az ősidők óta itt lakó népek, mind a magyarok elei egyaránt űzték. Az 1222. évi Aranybulla is Kálmán király idejére, azaz a 11–12. század fordulójára vezeti vissza a nyestadót.” A nyestprémnek mindig nagy értéke volt, mert ebből készítették a felsőruhák, kesztyűk és főképpen süvegek prémjét.
Mivel a középkorban a
nyestadózás a jobbágyi szolgáltatások között is szerepelt,
joggal feltételezhetjük, hogy a
népi vadfogásban a közelmúltig kedvelt nyestezés sok ősi
hagyományos eljárást őrzött
meg. Ennek emlékeivel elsősorban a hegyvidéki területeken lehet találkozni, ahol még
a 20. század elején is gyakorolták elejtésének egyik sajáNyest. Kókay Szabolcs akvarellje
tos módját: a nyestnyomozást,
vagy más néven nyestezést.
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A nyestezést Bakonyból, az egyik legrégebbi vadászterületről
Vajkai Aurél a következőképpen írta le a Vasi Szemle 1938. évi
egyik számában:
„Régimódi vadfogó eljárás a nyestezés. Nagy szakértelmet, tapasztalatot, természetismeretet követel meg, de főleg kitartást, vadászszenvedélyt. Csak télen nyesteznek, amikor el lehet csapázni,
vagyis a nyest nyomát a hóban követni lehet. A jó nyestező pontosan
felismeri és egyéb állattól meg tudja különböztetni a nyest lábnyomát.
Ha a nyestező a nyest csapájára ráakad, követni kezdi óvatosan, amíg
el nem tűnik a nyom, ami azt jelenti, hogy az állat fölszaladt a fára.
Ezt a fát akkor a nyestező megkeríti, vagyis körbejárja, és ha távolabb
sem bukkan a nyomára, az odvas fában megkeresi az állat tanyáját.
Ha megtalálta, hosszú póznát vág le, és azt alulról beletűzi a lyukba,
nehogy a nyest onnan kijöjjön. Ezután felmászik a fára, a fát baltanyéllel jól megzaklatja, és a lyukon keresztül a nyestet bőrkesztyűs kezével kihúzza, fához csapja.”

Nyestcsapda, Erdély (Gunda Béla 1979:66. nyomán)

A nyestnyomozást az Ormányságban is ismerték egy-két emberöltővel ezelőtt. Amint az ormánysági öregek visszaemlékezései
nyomán Gunda Béla említette (Nép és Nyelv, 1942), ha észrevették a havon a nyest nyomát, az állatot belenyomasztották a fába, azaz
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hosszú kilométereken át nyomon követték. Olykor 16–20 kilómétert is megtettek a nyestet követve.
Fogták a nyestet csapdákkal is, kiváltképp akkor, amikor nem
esett hó. Havas időben inkább nyomon keresték. A nyestcsapda két
darab 2–3 méter hosszú fahasáb, amelynek egyikét a másik fölött
felpöckölték. A nehéz csapdát sok találékonysággal az élő fák ágai
közé rejtették el. A pöcökre a nyest kedvenc csemegéjét: mátyásmadarat, mókust húztak csalétekül. A torkos állatot a lecsapódó fahasáb agyonnyomta. A felpöckölt fatörzsekből készített hasonló csapdák használata Észak-Európában, a Balkánon és a szibériai népeknél is előfordul, ahol szintén prémes állatokat fogtak vele.
Solymászat
Az aktív vadászat ősi kedvelt formája a solymászat. A középkorban főleg a nemesség foglalkozott vele, de éltek solymászok a
földművelők és a pákászok körében is. A magyar solymászat olyan
híres volt, hogy a középkorban magyar solymászmester „tankönyvéből” igyekeztek a nyugatiak elsajátítani ezt a tudományt.
Nem véletlen, hogy az Árpádok eredetmondájában is központi
helyen áll a kerecsensólyom, a turul. A magyar vadászsólymok nagyon keresettek voltak Európában. A középkor végén Lengyelországba, Belgiumba, de a török szultán udvarába is szállították a
kitűnően betanított vadászsólymokat.
A solymász bőrkesztyűvel védett alkarján tartja a madarat, és
hogy nyugton maradjon, a fejére bőrsapkát húz, majd az áldozatul
kiszemelt madarat vagy vadat megpillantva leveszi a sólyom fejéről
a sapkát és fölröpteti, amely a magasban körözve az észrevett
áldozatára zuhanórepülésben lecsap, karmaival megragadja, és éles
csőrével eltöri a nyakát. A betanított madár a zsákmányt átengedi
gazdájának, aki ajándékkal, rendszerint nyers húsdarabbal jutalmazza segítőjét.
A főúri solymászatról egy korabeli vadászati munkában a következő szemléletes leírást olvashatjuk:
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„Midőn solymászni mentek, az egész társaság lóháton vadászott.
A solymárok vagy a vadászúr vagy az úrasszony a karján vitte
sólymát. Ezeknek fejére karmazsinsapka volt húzva, hogy ne legyenek szórakozottak. A vizslákat előrebocsátva megkezdődött a
vadászat. A gém felszállott, a sólyom fejéről levették a sapkát, és
utána dobták a repülő vadnak. A gém menekülni próbált, de a föléje
kerekedett sólyom levágta és prédájával aláhullott. A lovasok a
harczot vágtatva követték. Az elejtett vadat galambhússal hálálták
meg, mire a sólyom ismét az ökölre szállott. Bal kezén a solymász
erős szarvasbőrből készült kesztyűt viselt, hogy a sólyom éles
karmaival meg ne sértse, oldalán tarsoly lógott, melyben húsdarabkákat, élő galambot és egyéb készséget hordtak. A solymár bal
csípője fölött álmadár lógott. Ez apró gömbölyű fadarab volt, bőrrel
bevonva, galambszárnyakkal. Ezt földobták, hogy a repkedő sólymot
ökölre kerítsék.”

A passzív vadászat a vad természetének alapos ismeretére épül.
Ennél ugyanis a vadász helyett az általa felállított különböző
vadfogó eszközök ejtik el az állatot. A passzív vadászat éppen
ezen személytelen jellege miatt terjedt el és játszott fontos szerepet
az elmúlt évszázadokban a nép körében.
Vadfogás veremmel
A vadászatnak és a vadfogásnak talán a legősibb és egyben
napjainkig nélkülözhetetlen tartozéka a verem. A verem használatára utaló középkori okleveles adatok Európa számos területéről
maradtak fenn. A későbbi időkben is gyakran alkalmazták a vermet a főúri vadászatokon. I. Rákóczi György egy 1643-ban kelt levelében arról intézkedik, hogy a csíki és gyergyói havasokban rendezendő bölényvadászaton veremásók is jelenjenek meg. A csíki hegyekben a nép még ma is számon tartja azokat a nagy mélyedéseket, amelyek a hagyomány szerint bölényvermek voltak. A hatalmas
termetű bölény a 18. században pusztult ki hazánk területéről.
Utolsó példányát 1814-ben ejtették el Udvarhelyszéken.
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A farkasvadászatban szintén fontos szerepe volt a veremnek.
Csík vármegye 1729-ben nagyszámú farkasverem ásását rendelte el
a hegyekben a fölöttébb elszaporodott ragadozók megfékezésére.
Az egykori farkasvermek emlékét, pl. Kalotaszeg határában közel
tíz dűlő- és határnév őrzi. De másutt is találkozhatunk helyneveink
között a farkasverem, vadverem, farkasgödör megnevezéssel.

Farkasverem, Nagyalföld
(Balassa Iván – Ortutay Gyula 1979:103. ábra nyomán)

A verem lefelé szűkülő, kerek vagy négyszögletes alakú, 2–3 m
mély gödör. Tetejét könnyen billenő deszkával, ágakkal, gazzal,
fűvel fedik le, és arra teszik a csalétket. Szükséges a verem borítását minél természethűbbé alakítani. Némely esetben a verem fene45

kére kihegyezett karókat vernek, hogy a belezuhanó farkas, róka
felnyársalódjék. Készítettek olyan vermet is, amelynek a közepébe
magas oszlopot állítottak, és annak a tetejére kosárban élő birkát,
ludat helyeztek el. A csalétekül kitett lekötözött állat ugyan biztonságban volt, de kétségbeesett zajongásával magára vonta az éhes
ragadozó figyelmét. Amint a farkas egy ugrással meg akarta kaparintani áldozatát, menthetetlenül a verembe huppant.
A verembe esett farkas viselkedéséről Pák Dienes, az első magyar vadászati szakkönyv írója két évszázaddal ezelőtt a következőket írta: „Az odasiető emberek által körülvett farkas szerfelett
gyáva s félénk lesz, mert ahelyett, hogy a hozzá behányt s rá félénkségből agyarkodó kutyákat szokása szerint torkolná (azaz a
nyakánál megragadná) vagy csak a legkevésbé bántaná; magát a
földbe ásni, s a nézők elől mintegy elrejtekezni igyekszik.”
A verem a medvevadászatban is szerepet kapott. Ez esetben a
verem közepén álló oszlop tetejére nem élő állatot, hanem mézzel
bekent méhkast állítottak. A vermet pedig olyan ajtószerű deszkaborítékkal fedték le, amely csak lefelé nyílott, hogy a torkos medve
ne tudjon kimászni. A medvét elsősorban bundája miatt vadászták, amely kitűnő takaró, kocsipokróc volt. A veremmel fogott
medvebocsokat egykor mutatványosoknak, medvetáncoltatóknak
adták el.
A népi vadfogásban a vaddisznónak és a nyúlnak is készítettek
vermet, főképpen a táplálékban szűkös téli időszakban. A veremmel való vadászat legjelesebb művelői egykor a lápok között élő
pákászok közül kerültek ki, akik bámulatos természetismeretük révén a primitív vadfogó eszközeikkel a legjobb fegyveres vadászokat is felülmúlták.
Csapdaállítás
A népi vadfogásban nagy szerepet kaptak az önműködő vadfogó eszközök is: a különböző csapdák, hurkok. Egyik legarchaikusabb csapdatípus emlékét őrizte meg azon ismert szólásunk, hogy
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„ordít, mint a fába szorult féreg”. Ennek a finneknél még a közelmúltban is széltében gyakorolt vadfogásnak az a lényege, hogy
egy földbe ásott oszlop felső végét háromágúra behasították, majd
a legmagasabb hegyére tűzték a csalétket. Amikor a farkas – népi
nevén toportyánféreg, vagy csak egyszerűen féreg – felugrott a csalétekért, mellső lábai beleszorultak a hasítékokba. Mivel az állatot a
tömege lehúzta, mellső lábainál fogva mintegy felakasztotta magát,
és tehetetlen kínjában kétségbeesetten ordított. Ezt a kegyetlen
vadfogó eszközt hazánk területén évszázadok óta az egyéb csapdaformák teljesen felváltották.

Zúzócsapda. Inaktelke, Kalotaszeg (Gunda Béla 1979:75. nyomán)

Az ősi mechanikai szerkezetű zúzócsapda alapformája szerint
két, egymásra helyezett fatörzsből állt. A felső fatörzset az egyik
végénél villa alakú ággal felpeckelték, és a pecek egyik szárára tették a csalétket. Amikor a ragadozó meg akarta kaparintani a könynyű zsákmányt, a támasztékot elmozdította, mire a fatörzsek közé
szorult. Az Ormánságban és a székelyeknél még a 20. század elején is használták ezt a súlyos csapdát a nyest fogására. A zúzó47

csapda elve alapján működött a ládacsapda, ékcsapda, amellyel rókát,
nyestet, görényt fogtak. A deszkából vagy kivájt fatörzsből készített tok felső nyílásán át ék formájú szeges fatuskó zuhant az állatra, ha az a tokban elhelyezett csalétekhez akart jutni. A súlyos éket
ugyanis a tok belsejében pálcikák támasztották alá, amelyek bármelyikének elmozdítása működésbe hozta a lecsapódó éket.
Az Alföldön és a Dunántúl keleti részén nyíl alakú íjas csapdát is
használtak a népi vadfogásban. A fatokban mozgó szeges végű
nyílvesszőt az íj felhúzása után egy pecekkel rögzítették, majd a
csapdát ráhelyezték az ürgelyukra. A kifelé igyekvő állat az útjában
lévő pecket elmozdította, aminek következtében a szeges végű nyíl
a fatokhoz szorította.

Medvefogó vastőr. Erdély (Györffy István 1934:39.)

Hegyes vidéken a nagyvadat, főképpen a vaddisznót lépőcsapdával ejtették fogságba. Ez az eszköz tulajdonképpen egy méternyi
hosszú fa, amelynek közepébe lefelé nyíló kétszárnyú ajtóhoz hasonló deszkalemezt rögzítettek. A csapdát fához, földbevert cövekhez pányvázták, majd száraz falevelekkel eltakarták, és tetejébe,
környékére kukoricacsöveket szórtak. Ha a vaddisznó a csalétek
lakmározása közben rálépett az ajtószerű lemezekre, lába a lefelé
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nyíló szárnyak közé szorult. Minél jobban húzta vissza a lábát, a
deszkaszárnyak annál jobban szorították.
Mindmáig legismertebb és legelterjedtebb csapdaformának a
csapóvasat, a vastőrt tekinthetjük, amelyet rugalmas acélszalag hoz
működésbe. Az általában kör alakú, ritkábban szögletes nyeles
vascsapda szétfeszített káváit kis vaskampók szorítják le. A csapda
legkisebb mozgatására a peckek kioldódnak, és az összecsapódó
kávák maguk közé szorítják áldozatukat. A csapóvasnak – feladatköréből eredően – rendkívül sokféle méretével és formájával találkozhatunk, mert a madarakon, rágcsálókon kívül vidrát, hódot,
vadmacskát, rókát, farkast, őzet, de még medvét is fogtak vele.
A különböző csapdák Európa nagy területén ősi idők óta alkalmazott vadfogó eszközök, amelyek számos archaikus elemének
megőrzéséhez, továbbörökítéséhez a magyarság is hozzájárult.
Hurokvetés
Madárfogáshoz főként lószőrből készült hurkokat használtak.
A ló farkából kihúzott két-három szál szőrt összefonták, és a hurok méretének megfelelő méretű gömbölyű fára feltekerték. Forró
vízben áztatták, majd két-három napig szárították. Az így készített
hurok szélnek, esőnek hosszú ideig ellenállt. A nagyobb vadak fogására erős zsinegből, hajlékony drótból állítottak hurkot. A hurok
méretének és működésének rendkívüli változatossága miatt szinte
minden állat elejtésére alkalmas.
A földbevert karóhoz, bokorhoz, fához, kerítéshez kötött egyszerű drót- vagy lószőrhurokkal fácánt, foglyot, varjút, rigóféléket,
ritkábban rókát, de leginkább nyulat fogtak. A hurkot főleg télen
vetették meg, amikor az állatok, madarak az éhségtől legyengülve
kevésbé óvatosak. Csalétekül a madaraknak gabonamagvakat, a
nyulaknak szénát, káposztát, répát tettek a hurok köré. A népi tapasztalat szerint biztosabb fogásúak azok a hurkok, amelyek ágra,
bokorra kötve lefelé függnek úgy, hogy a hurokszem felül van.
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A hurokvetés eredményességének feltétele az alapos terepismeret és a vad természetének, tulajdonságainak kiismerése. A népi
vadász előbb jól megfigyeli a vad járását, mozgásának idejét és helyét. A hurkot minden esetben az elejtendő állat méretéhez, tulajdonságaihoz alkalmazkodva veti meg. Őz, szarvas fogására a vadjárásos helyen kiválasztott egy jó erős fiatal fát, és ív alakban meghajlította, majd a felső végét egy földbe vert cövek kampójába
akasztotta, vagy szalmakötéllel rögzítette. Ezután a meghajlított fa
közepére erősítette a hurkot, és megfelelő tágra igazította. Amikor
a vad a szokott útján elhaladt, beleakadt a hurokba, kapálózni kezdett, erre a hurok összeszorult. A további rángatás következtében
a rögzítés kioldódott, a lehajlított rugalmas fa felcsapódott, és magával rántotta a hurokba szorult őzet, szarvast. Hasonló megoldást
használtak az ürgefogásra is, annyi különbséggel, hogy a hurkot az
ürgelyukra helyezték, és amikor az állatka előbújt, a hurokba beleakadt, amire a pecek kioldódott, és felrántotta áldozatát.

Ürgefogás hurokkal. Csikós Tóth András rajza (Néprajzi Múzeum, R. 4887.)

A vízimadarak fogásánál különösen a huroksort kedvelték. A káka, sás, nád között a vadkacsa, szárcsa közlekedő útjainak két oldalán leszúrt karókra dohányzsineget feszítettek ki, amelyről egymás
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mellett sűrűn fonott drót- vagy lószőrhurkokat lógattak a víztükör
fölé. A huroksor olyan magasságban függött, hogy a gyanútlanul
úszkáló vízimadár a fejénél fogva beleakadhatott. A kisebb madarakat deszkalapra sűrűn elhelyezett lószőrhurokkal fogták. A hurkok közé szórt magvak után kapkodó madár előbb-utóbb beleakadt valamelyikbe. A madarak által látogatott bokrokra, fákra
ugyancsak kötöttek hurkokat. Sokhelyütt pedig karóra tűzött kukoricacsővel fogtak madarakat úgy, hogy a kukoricacsőre több lószőrhurkot kötöttek.
A madarakat hálóval, hurokkal és léppel egyaránt fogták.
Vadméhvadászat
Az erdők közelében élő emberek az erdei gyűjtögetésen kívül
méhészkedéssel is foglalkoztak. A méhészek saját tenyésztésű méhcsaládjaikat az erdőbe telepítették. A megfelelő helyre felállított
polcos épületfélébe, a kelencébe, méhesbe helyezték el a vesszőből,
szalmából font kasokat, vagy a fatörzsből vájt köpüket. A kasokat
agyagos sárral betapasztották, hogy megvédjék a méheket a hideg
ellen. A mézszerzésnek viszont legegyszerűbb módja az odvas
fákból a vadméhek kifüstölése és a mézeslépek elrablása volt.
Különösen a székelyek értettek ehhez a régi zsákmányoló tevékenységhez. A Királyhágótól Belényesig terjedő roppant erdőség
még 20. század elején is a legjelentősebb színtere volt a méhvadászatnak. A vadméhek ugyanis az öreg fák odvaiban élnek, oda
gyűjtik téli tápláléknak a mézet.
A vadméh odújának felkutatásához kevesen értettek, és ők is titokban tartották tudományukat, amely apáról fiúra öröklődött.
Egy 19. század közepi leírás szerint a Székelyföldön „rajzás idején:
augusztus utolsó és szeptember első napjaiban, föllegtelen időben
kimegy a méhvadász a helységtől távoli tágas térségre, a földbe cövekel egy öles rudat, arra tányért helyez, amin friss mézzel teli lépdarab van, és a közelben diófaredvet kezd égetni, amelynek füstjéről azt tartja, hogy kedvelik a méhek. Majd várakozik, míg a lépre
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méh ereszkedik, amely teleszíván hólyagocskáját, útjára megy, s ha
nem falubeli, azaz szelíd méh, csakhamar társaságban tér vissza.
Ezen társaság a lépnek esik, a vadász pedig a lakmározókat liszttel
vagy finom hamuval beporozza. Aztán a vadász bal térdére ereszkedve, jobb szemére tenyeréből látcsőt alkalmaz, s a távozók röptét a levegőben hihetetlen távolba elkíséri, majd a csalétket fazekába rejti, baltáját bal karjára akasztja, és azon táj felé indul, melyet
megbélyegzett méhei maguk elé vettek. Többször sikerül az odúban a zsákmány fölfedezése, és néha évenkint 10–15 ily tanyát kutat ki a vadász, melyeket jól megjegyezvén, kisasszonynapkor végre birtokába ejti.”
A korabeli leírások szerint
az erdélyi méhvadásznak bámulatos tájékozódó képessége
volt, „rendkívüli gyakorlottságú szemeivel hegyen át, völgyön át, tüskön-bokron keresztül kíséri a hazatérő egyes
méheket.”
A Zempléni hegyvidéken
éppen úgy, mint a Bükkben
vagy a Börzsönyben a méhkeresők néhány száz méterenként ismételten a földre tették
a mézesedényt, hogy az újra
rászálló méhek nyomát biztosabban tudják követni. Az erdei méhkereséshez sok helyütt
méhcsapdát is használtak, amelynek számos változatáról és
használatáról tudunk. A csapMézrablás. Domaháza.
da tulajdonképpen egy zárhaCsikós Tóth András rajza
tó, kisméretű cserép- vagy
(Néprajzi Múzeum, R. 19026.)
üvegedény volt. Az edény aljára mézet vagy mézes vizet
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töltöttek, majd a méhek által járt helyre tették, vagy lépet égettek a
közelében, hogy odacsalják a méheket. Amikor elegendő méh mászott bele a csapdába, a méhvadász elzárta a nyílást, majd egyenként kiengedve biztonsággal követhette az odúig a „lépre csalt”
vadméheket.
A méhkeresés ideje általában a kora őszi időszak, mert azt tartják, hogy tavasszal és nyáron a virágok illata erősebb, mint a mézé,
és a méhek inkább a virágra szállnak. Azonban ősszel, különösen
az első dér megjelenése után a virágok elvesztik illatukat, és a csalétekül kitett mézre szívesen gyűlnek a méhek. Néhol többen öszszefogva nyomozták a méhek búvóhelyét. Az erdélyi Lápos völgyében például egy-egy méhvadász társaság gyakran kettő-négy
tagból állt, akik a méhes fák megtalálása után a méz elrablásánál
segítettek egymásnak, amin egyenlően osztoztak.
A hivatásos méhvadász sohasem pusztította el a felkutatott
méhcsaládokat, hanem csak a felhalmozott mézet dézsmálta meg.
A megtalált fatörzset fejszéjével mindig megjelölte, sajátjának tekintette, és évről évre visszajárt a mézért. A fára rótt tulajdonjegyét a többi méhvadász tiszteletben tartotta, és ahhoz, mint idegen
jószághoz nem nyúlt.
Madárfogás lépezéssel
Még a 20. század elején is a városi piacok képéhez hozzátartozott a népi madarász, akinél fogyasztásra és kalitkába való erdei
énekesmadarat egyaránt lehetett vásárolni. Hurokkal és léppel elejtett madaraikkal a felvidéki szlovákok a 19. századi Budapest és
Bécs utcáin is feltűntek. A Vas megyei Alsóőrségben a legutóbbi
időkig fogták a fenyőrigót, amelyet a környező városokban adtak
el. Az erdős vidékeken élő földművelő egykor fontos jövedelemkiegészítő foglalkozása volt a madarászat.
Az erdei énekesmadarak, főképpen a rigófélék fogásának
legkedveltebb módja a lépezés volt. A lépet a tölgyfáról nyár végén
szedett fagyöngybogyókból főzték. A leszemelt bogyókat vízzel és
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gyantával lassú tűzön főzték mindaddig, míg enyvhez hasonlóvá
vált. A ragadós lépet felhasználás előtt lenolajjal hígították, és
hosszúkás bőrtáskába töltötték. Ebbe rakták bele a 25–30 cm
hosszú vesszőket. A lép elkészítésének megvolt a maga tudománya. Híres lépkészítők voltak a 19–20. század fordulóján például a kiskundorozsmaiak, akiktől a szegedi, hódmezővásárhelyi és
makói madarászok is vásárolták a lépet.

A lépvessző használata (Ecsedi István 1933:73.)

A lépezésnek több módját ismerték. Az őrségi vend vidéken –
amint azt Pável Ágoston leírásából tudjuk (Néprajzi Értesítő,
1942) – mesterségesen készített rigászófát használtak madárfogásra.
Több fiatal gyertyánfát kivágtak, ágaikat megcsonkolták, és azok
végére erősítették a lépesvesszőket. Az így elkészített rigászófákat
az erdő széléhez közel eső tisztásra állították fel egymás közelében. Mindegyik fára négy-öt kalitkát akasztottak, ezekbe egy-egy
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madarat zártak. A madarász a közelben emelt vesszősátorban rejtőzött el. A csalimadarak fütyörészésére, zajongására egyre több
rigó gyűlt a felállított fákhoz. Egy részük óhatatlanul a lépesvesszőkre telepedett, amely nyomban odaragasztotta őket. Hiába
csapkodtak, vergődtek, végül is fogva maradtak. Amikor a madarász elegendőnek tartotta a zsákmányt, előbújt a rejtekhelyéből, a
fákat ledöntötte és összeszedte a madarakat. Egy-egy fával olykor
húsz rigót is fogott.
Másutt élő bokrokra, alacsonyabb fákra rakták a lépesvesszőket. Az ágak végeit levagdosták, majd behasították, és a hasítékokba csíptették a lépvesszőt. Csalimadár helyett gyakorta síp
hangjával csalták lépre az óvatlan madarakat. A közelben rejtőzködő madarász mindig szemmel tartotta a lépesfákat, mert ha ritkább madár akadt a lépvesszőre, azt azonnal levette, és hamuval
gondosan megtisztogatta a ráragadt léptől, majd kalitkába tette.
Ugyanis, ha a madár a tollain maradt lépből bármilyen keveset lenyelt, bizonyosan elpusztult.
A lépezést nagyobb madarak fogására is használták. Ennek érdekes példáit idézte fel Pák Dienes 19. század eleji vadászkönyvében. A kender- és szőlőskerteket ezres csapatokban ellepő seregélyek elriasztására 2–3 méter hosszú zsineget léppel jól megkentek.
A ragadós zsineg végeit egy-egy befogott seregély lábára kötötték,
majd a seregélycsapat közelében egyszerre elengedték őket. Azok a
tömegben repülő társaik közé vegyültek. A lábukról lelógó lépes
zsinegbe viszont egyre több madár keveredett, mígnem mindanynyian a földre estek.
Papírsüveggel, papírtekerccse fogtak seregélyt, varjút is. A madarak által látogatott kaszálón, legelőn kis lyukakat ástak, amibe
tölcsérszerűen összesodort, belső felén léppel bekent papírlapokat
dugdostak. Ezeknek közepébe gilisztát vagy kukoricaszemet raktak. Amint olvashatjuk, a madarász „különös gyönyörködéssel
szemlélheti, mint ragad a gilisztát kivenni akaró seregély fejére a
tekercs, midőn az magasra repülvén csakhamar leesik s könnyen
megfogathatik” (Györffy István 1934: 32). A téli időszakban a
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madarak által látogatott helyekre léppel megkent búza- vagy árpakalászokat szórta ki, amelyek foglyul ejtették a hozzájuk ragadt
éhes madarakat.

Varjúfogás paírsüveggel, Nagyalföld (Györffy István 1934: 32.)

A mára szinte teljesen feledésbe merült egykori népi vadfogásban főképpen az egyéni leleményesség, találékonyság és természetismeret játszott meghatározó szerepet.
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RIDEG ÁLLATTARTÁS –
SZILAJ PÁSZTOROK

A Duna és a Tisza szabályozása, a nagyméretű árvízmentesítések előtt a hatalmas kiterjedésű ártéri réteket rideg nyájak ezrei népesítették be, az alföldi városlakó gazdák nem holdakban, hanem
az állatállományuk szerint számolták vagyonukat. Ugyanis a 19.
század közepéig az Alföld végtelen kiterjedésű vízjárta rétjei, lápvidékei csak az állattartást tették lehetővé. Csapadékban gazdagabb időjárás volt akkor, a szabályozatlan folyók árvizei minden
tavasszal tengerré változtatták a határt, és elvonulva rengeteg vadvizet hagytak maguk után, ami kedvezett a kövér füves réteknek.
A Kis- és Nagykunság vidékén terpeszkedtek a legdúsabb legelők.
A mezővárosok gazdag polgárai igyekeztek is minél nagyobb állatállományra szert tenni, amit fogadott pásztorok gondjaira bíztak.
A rengeteg gulya, ménes, juhnyáj és disznókonda egész évben a
lakott helyektől távoli réteken legelt, és a legkeményebb téli időt is
a szabadban töltötte. Ezért nevezték az időjárás viszontagságait jól
tűrő, szinte teljesen elvadult, elsősorban a szaporulatáért tartott állatokat ridegnek, szilajnak. Nemcsak az állatokat, hanem őrzőiket is
ezzel a jelzővel illették, akiknek Györffy István állított emléket
A szilaj pásztorok című írásában.
A mostoha természeti adottságok ellenére a középkorban meglehetősen sok kisebb-nagyobb település, szórvány tarkította a szárazulatokat. Itt éltek a 13. században betelepült kunok, jászok, míg
a török háborúk jobbára elnéptelenítették az Alföldet, csak a nagyobb mezővárosok, hajdútelepülések élték túl az oszmán hódítást. A törökök által elpusztított falvak népe a környező nagyobb
városokban talált menedéket. Leszármazottaik a törökök kiűzése
után sem költöztek vissza egykori falvaikba, hanem városlakókká
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lettek. A sok elhagyott és elpusztult falu hatalmas méretűre duzzasztotta az alföldi mezővárosok határát. Ezeknek a végeláthatatlan pusztáknak hasznosítására egyetlen mód kínálkozott: az állattartás, mert a 15. századtól különösen nagy keresletnek örvendett
a magyar szürkemarha. Nemcsak az alföldi nagyvárosok kereskedői, a tőzsérek, hanem főuraink is nagyarányú kereskedést folytattak a szürkemarhával, amelynek ezreit hajtották a nyugat-európai
nagyvárosok vásáraira, de hasonlóképpen Dél-Itáliába is. A korabeli közbiztonságról ad képet, hogy egy-egy csordát nagyszámú
hajdú, fegyveres marhahajcsár kísért, hogy az értékes áru épségben
megérkezhessen Bécsbe, Nürnbergbe vagy éppenséggel Velencébe, ugyanis sok szegénylegény leste az utakat, hogy elragadjon egyegy „hústartó” marhát.
A marhakereskedelem hasznából viselt győzedelmes háborút a Habsburg uralkodóval
szemben Bocskai István, aki a
seregeibe fogadott hajdúknak
1606-ban letelepedést és kollektív nemességet adott. A hajdúvárosok lakói szintén nagyszámú állatot tartottak, ugyanis a folytonos katonai szolgálatra kötelezett hajdúk számára ez volt a legmegfelelőbb
gazdálkodási forma. Tehát
nemcsak a Kunság, hanem a
Hajdúság terjedelmes határát
is nagyszámú állatállomány
lepte el egészen a napóleoni
háborúkig, az 1800-as évek
elejéig. Ez időtől viszont,
Alföldi marhapásztor, 18. századi metszet
amikor a katonaság élelmezé(Néprajzi Múzeum, Ny. 8932)
se miatt jóval nagyobb szükség lett a gabonára, de a vá58

rosi étkezésben is a tésztafélék kezdtek teret hódítani, a hatalmas
kiterjedésű legelőket felszántották, és áttértek a búzatermesztésre.
A 19. század közepére a nagy pusztaságok, mint a Hortobágy vagy
Bugac kivételével egyre kevesebb összefüggő legelő, rét maradt a
hagyományos külterjes állattartás számára. Fokozatosan áttértek a
fajtaváltással együtt járó istállózó tartásmódra, vagyis az állatokat
télen fedett helyre hajtották: istállóban, hodályban tartották és takarmányozták.
MAGYAR TÁJFAJTÁK
A hagyományos állattartás idején tenyésztett állatok jelentősen
különböztek a maiaktól. Napjainkban csak az állatkertekben láthatunk egy-két példányt a régi tájfajtákból, nagyobb számban pedig a
nemzeti parkokban, Bugacon, Hortobágyon.

Magyar bika. Benyovszky István tollrajza (Györffy István 1928:2. ábra)

A legnagyobb számban a magyar szürkemarha fordult elő. Ezt a
magyar földön kitenyésztett, és a 15. században elterjedt állatot a
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húsa miatt tartották. Az európai társaihoz képest nagytermetű,
szokatlanul erős, a viszontagságokat jól tűrő fajta legszembeötlőbb
jellemzője a hatalmas, kétfelé álló ún. címeres szarva, valamint szürkésfehér szőre. Különösen impozáns külsejű volt a bika, amelynek
hatalmas nyaka idősebb korára csaknem fekete színűvé vált, innen
kapta a kedvelt „Kormos” nevet. A szürkemarhát általában több
százas gulyákban legeltették, és a felügyeletükről öt-hat pásztor
gondoskodott. Egy-egy gulya lehetett egy tulajdonosé, de rendszerint több gazda állataiból állt össze, amelyhez még a pásztorok saját tulajdonú állataik is tartoztak. Az állatcsordát a gulyások lóháton
terelték, valamint hatalmas termetű pásztorkutyák, komondorok
és kuvaszok segítségével tartották együtt őket.

Gulyások, Hortobágy. Sterio Károly litográfiája (Prónay Gábor 1855:19.)

A lótartás főként a Hortobágyon volt egykor jelentős. A ménesek régen kistermetű parlagi magyar lovakból álltak, melyeket szintén vagyonként tartottak, ritkán használták őket fogatolásra. A ménesek legeltetésével a csikósok foglalkoztak, akik lóhátról karikás
ostort pattogtatva hajtották, terelték a teljesen vad állatokat. A ménesből pányvával, hurorkbban végződő erős kötéllel fogták ki a
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gazda által kiválasztott lovat vagy csikót. A pányva, vagy a Kiskunságban elterjedt neve szerint árkány feltekerve a ló nyakában lógott,
hogy mindig a pásztor keze ügyében legyen. A csikós elmaradhatatlan eszköze, egyben mesterségének büszkén viselt címere, ékessége
a karikás. A közönséges ostorral szemben ennek „kígyóhátra”, azaz
kockásan fűzött vagy font hosszú szíját nem hurokkal, hanem rézkarikával rögzítették a rövid nyélre, aminek cifra változatát csonttal,
ónnal, sárgaréz szegekkel, háromszögű csipkézett bőrpillangókkal
díszítették. Az ostor legvégét, a csapóját kutyairhából hasították. Ha
az ostor jól szólt, azzal ugratták a gazdáját, hogy „azért, mert mind a
két végén kutya van”. Újabban cirokból is fontak csapót. Az ostor a
pásztor nyakában, vállán hevert, vagy a karjára akasztotta, onnan
kapta kézre, és megkanyarult, suhintgatott, zúgatott, csörgetett, pattogtatott vagy éppen kongatott vele. Ilyesféle volt az ostor szava.
Ostorral különösen a csikós meg a kanász járt.

Ménes terelése karikással. Vezényi Elemér tollrajza (Néprajzi Múzeum, R. 19864)

Nagy becsben tartották egykor a juhokat is. A 18. század végéig pusztáinkon ismeretlen volt a manapság megszokott göndörgyapjas merinói juh. Helyette a villogó szemű, csavart szarvú fehér
vagy fekete hosszú gyapjat viselő rackajuh népesítette be a legelőket. Kicsinyének fémesen csillogott a szőre, innen van a népmesékben előforduló „aranyszőrű bárány” megnevezés. A magyar
racka jellegzetessége, hogy nemcsak a hím, hanem a nőstény állatnak is van szarva, amely nyitott ollóhoz hasonlóan V alakban állt.
A harcias állatok miatt nem volt könnyű dolga az egykori juhász61

nak a vad nyájjal. Ebben az időben nem is a jellegzetes juhászkampót használta, hanem a marhapásztorokéhoz hasonló ólmos

„Magyar juhok”, rackák. Greguss János metszete
(Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 3. kötet.
Budapest, 1888:417.)

Juhász birkanyájjal és pulival. Vezényi Elemér tollrajza (Néprajzi Múzeum, R. 14861)
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fejű nehéz botot, amivel jobb belátásra tudta bírni az okvetetlenkedő állatokat. A 18. század végén a dús és nagy gyapja miatt a
merinói juh behozatala mindinkább háttérbe szorította a régi fajtát. A népnyelv meg is különböztette a kétfajta állatot. A nyugodt,
könnyen kezelhető nyugati fajtát a birka, a rackát pedig a korábban
is használt juh megnevezéssel illette. A juhász nyírta a nyájról a
gyapjat áprilisban, amikor a nagy bundára már nem volt szükségük
az állatoknak, valamint fejte a juhokat, és készítette a sajtot.

Bakonyi kondások. Sterio Károly litográfiája (Prónay Gábor 1855:23.)

Egészen más volt egykor a sertés is. A fekete sörtéjű bakonyi
sertést kizárólag makkon tartották, a vöröses-barna színű szalontai
sertés viszont az alföldi mocsarakat kedvelte. Az előbbit általában a
dunántúli erdőségekben legeltették, míg a szalontai a rétekben túrta a gyökereket, ette a bogyókat. Mindkettő jobbára a vaddisznóra
hasonlított, és teljesen vad volt. A régi disznót inkább a húsáért,
mint a zsírjáért tartották, amíg azután a 19. században az igazi zsírsertés, a nehéz testű, hízékony, ugyanakkor könnyebben kezelhető
mangalica átvette a helyét. A régi disznópásztorról úgy tartották,
hogy mindig mérges, mert a vad, izgékony falkája mellett alig volt
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alkalma nyugalomra, szemlélődésre. A kanászok, kondások nagy falkákban hajtották a sertések számára elkülönülő határrészeken, illetve a lápokban, mocsaras területeken a rájuk bízott állatokat. Sajátos és jellegzetes eszközük a kanászbalta volt. A pásztorok oly
módon is versengtek egymással, hogy ki tudja egy dobással fültövön találni a malacot. Így aztán gyakran került friss hús a bográcsukba. De a régieknek gyakorta kellett használni a karikásukat is
az egymással acsarkodó, verekedő kanok szétválasztására.
A Dél-Dunántúlon, de főképpen az erdélyi Mezőségen tartottak
nagyobb számban bivalyokat, jobbára az uradalmakban. Főképpen
igavonó erejük miatt használták ezeket a jellegzetes háziállatokat, a
parasztgazdaságokban fejték is, tejét a nagy zsírtartalma miatt jobban kedvelték, mint a tehénét. Nagyobb méretű elterjedésüket akadályozta, hogy a hidegre és melegre egyaránt érzékenyek voltak.
Ökörigába fogták őket, és hatalmas terheket szállítottak velük. Az
uradalmakban, ahol nagyobb létszámú bivalyt tartottak, gondozásuk és legeltetésük a bivalyosok feladata volt. Általában vízparton,
pocsolyás réteken legeltették, ahol kedvükre dagonyázhattak a sárban, vízben. A bivalyokat nem tarthatták szilaj módra érzékenységük miatt, ezért a bivalyosok minden nap kihajtottak a legelőre,
majd estére beterelték a bivalycsordát az uradalmi istállóba.
A PÁSZTOROK
A szilaj vagy rideg szó egykor nőtlenséget is jelentett. Rideg
pásztornak senki sem született, hanem magától lett az, akár jószántából, akár kényszerből. A régi időkben többnyire a török elől
menekülők, vagy éppen a kunok ivadékai adták a fejüket erre a
foglalkozásra, mert szabad emberek lehettek. Nem parancsolt nekik sem a város, sem az uraság, egyedül a számadótól függtek, az ő
parancsaihoz kellett igazodniuk. Családot nem alapítottak. A számadók vagyonos emberek közül kerültek ki, nagyszámú állat volt a
tulajdonukban, ugyanis teljes anyagi felelősséggel tartoztak a rájuk
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bízott jószágokért, és ha kár esett, a tulajdonosok az ő állataikból
kárpótolták magukat.
A legelőre kerülő lábasjószágot pontosan számba vették. Mielőtt a közös nyájba terelték, mindegyik állat bőrébe bélyegzővassal
mindenki beleégette a saját tulajdonjegyét. A lovaknak a tomporára, a marháknak a nyakára tették a jelet, ami monogram, betű vagy
valamilyen sajátos, egyedi jel volt. A birkákat és a disznókat a fülükön ejtett bevágás alapján azonosították. A számontartás másik
eszköze a rovás vagy más néven rováspálca volt, hosszában kettéhasított bot vagy léc, amelynek az oldalára annyi vonást vagy sajátos
jelet véstek, ahány állatot a gazda átadott a pásztornak. A létszám
felrovása után szétválasztották a botot, egyik a gazdánál, másik a
számadónál maradt. Amelyik állat időközben elhullott, a bőrét
megőrizték, és a rováspálca túlsó oldalára ennek megfelelő vonást
húztak. Ezt nevezték dögrovásnak. Amikor a gazda fölkereste a nyájat, a rováspálca összeillesztése alapján számolt el a pásztor a rábízott állománnyal.
A rideg pásztorok egész esztendőn át együtt éltek a gondjaikra
bízott jószággal a rétségekben és a lápokon. Az állatok terelésének
régóta használt hatékony eszköze volt a karikásostor, amelyet erős
szíjból fontak, és irgalmatlan hangosan pattogtatták. Rövid nyelét
gyakran kicifrázták. Noha leginkább a csikósok kézbelije volt, a
többi pásztor is jó hasznát vette, különösen a kondás nem nélkülözhette.
A szilaj ménest, gulyát, juhnyájat vagy kondát télire sem „verték szét”, azaz nem hajtották haza. Gazdáik azért tartották, hogy
vagyonként szaporodjanak, ezért sem tejükkel, sem gyapjukkal
vagy egyéb hasznukkal nem számoltak. Ha szüksége volt a gazdának a jószágra eladás vagy levágás céljából, kiment a távoli legelőre, és a szilaj pásztorok „kiszakították”, kifogták számára a teljesen
elvadult jószágát; vagy pedig „rovásra vették” és a többihez hajtották az újonnan hozott állatokat. Az egész gulya, ménes azonban
sohasem jött ki a rétből. Voltak olyan pásztorok, akik évekig vagy
évtizedekig sem mentek be a faluba vagy a városba. Maguk is szilajok lettek, akár a gondjukra bízott állatok. Többségük szinte gye65

rekként került az állatok mellé, s rendszerint nőtlen legény maradt
mindvégig.

A csikó kifogása a ménesből. Csikós Tóth András rajza. (Néprajzi Múzeum, R. 7121)

A pásztorok között a gulyás meg a csikós számított a legtekintélyesebbnek. Mindkét foglalkozást űzők lóháton jártak, míg a juhászok régi idő óta gyalog terelgették nyájaikat, legfeljebb szamarat
használtak holmijuk szállítására, a szamárra néha maguk is felültek.
A pásztorok rangsorának végén a sáros-mocskos disznókkal foglalkozó kondás állt. Bozótos erdőkben, lápos-mocsaras rétben,
pocsolyában gyalog vándorolt a kondával. A régi pásztorok azonban nemcsak az állatfajta szerint tettek különbséget. A szilaj pásztorok maguknál alábbvalóknak tekintették a naponta kihajtó, a falvak környékén legeltető csordást és csürhést.
A régi idők szokása szerint a pásztorok rangsora, megbecsülése
és tekintélye az őrzött állatok fajtája szerint alakult ki, mégpedig
aszerint, hogy az országnak azon a területén melyik állat volt gazdaságilag a legjelentősebb. Az Alföldön a nagyállattartás révén a
gulyások és a csikósok álltak a rangsor élén. A Hortobágyon például a csikósok számították magukat a legfontosabbnak, míg a
Kecskemét környéki Bugaci pusztaságon a gulyások birtokolták a
legtekintélyesebb helyet, megelőzve a csikósokat. A gazdák egyébként a gulyásokat mindig fontosabbaknak tartották a rájuk bízott
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nagy értékű állatállomány miatt. Ezen a vidéken csak ezek után
következett a juhász, majd a sor végén a disznópásztor, a kondás.
Erről egy hortobágyi pásztornóta a következőképpen szól:
„Csikóslegény vagyok,
Hortobágy eleje.
Gulyás, ha nyalka is,
Utánam van helye.
Kampós juhászokkal
Ritkán parolázok.
Sáros kondásokkal
Még csak szót sem váltok.
(Balassa Iván – Ortutay Gyula 1979: 471)

A Dunántúlon és az északi hegyvidékeken a korábbi időkben
különösen a juhtartásnak volt kiemelkedő szerepe. A hatalmas birkanyájakat őrző juhászok általában maguk is tehetős emberek voltak, jelentős méretű saját nyájjal is rendelkeztek. Ebből következett, hogy ezeken a vidékeken a juhászok számítottak a legrangosabbnak a pásztorok körében. Igyekeztek is tekintélyüket gondosan fönntartani, pl. annak híresztelésével, hogy a kanásznak állandóan ügyelnie kell az állataira, a gulyásnak a botjára támaszkodva
is mindig szemmel kell tartania a csordát, a csikósnak egész nap
vizet kell húznia a lovak itatásához, ezzel szemben a juhász ott heveredhet le, ahol csak a kedve tartja. Ezt azonban csak a 19. század elejétől, közepétől a rendkívül jámbor természetű merinói birkák pásztorai állíthatták magukról, akik lenézték a régi fajtájú rackajuhok pásztorait is. Ugyanis az utóbbiaknak szintén akadt tennivalójuk a csavart szarvú, villogó szemű nyugtalan, vad természetű
állatok együtt tartása miatt.
A Bakonyban, a sertésmakkoltatás területén viszont a kondásoké volt a főszerep, ők cifrálkodtak a legjobban cifraszűrjeik viselésével, és egyben ők voltak a leghíresebb verekedők is.
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A számadó és bojtárjai
A nagy rideg nyájat mindig több pásztor őrizte. Egy pásztorra
átlagosan száz állatot számoltak. Az általában félezer állatból álló
nyájakhoz legalább öt-hat pásztor kellett, de volt, ahol ennél is
többen őrködtek. A nyáj pásztorainak feje a számadó volt, akit
rangban az öregbojtár vagy elsőbojtár követett. A többi bojtár az életkora szerint követte egymást a rangsorban. A legfiatalabb volt a
kisbojtár, az ő dolga a pásztorkunyhó körüli teendők ellátása, főzés,
rendtartás, éjszaka pedig a nyáj nyugalmára való ügyelés. Nehéz
sora volt, mert mindenki parancsolt neki, étkezéskor utolsónak
meríthetett a bográcsból.
Aki számadóságra vállalkozott, annak nemcsak a nevével, azaz
becsületével, hanem teljes vagyonával is felelnie kellett a kezére
adott jószágért, amely sokszor az ezer darabot is meghaladta.
Ezért nem lehetett akármilyen szegény pásztorember számadógazda. A számadónak kellett gondoskodnia az egész évi legeltetéshez szükséges felszerelésről, a taligáról, az edényekről és a szerszámokról. Az őrzéshez és vándorláshoz szükséges lovak, ökrök
vagy szamarak, kutyák, továbbá a bojtárok eltartása költséges volt.
A számadótól nemcsak a jószág gondos legeltetését, megőrzését, hanem annak állandó gondozását, betegségben ápolását, gyógyítását is elvárták. Ha egy állat elhullott, a bőrével el kellett számolnia. A számadópásztortól a saját jelentős állatállományán túl a
józan és erkölcsös életmódot is megkövetelték.
A számadógazda nagy felelősségének tudatában teljes hatalmat
gyakorolt a keze alatt szolgáló bojtárok fölött, akik benne nemcsak
gazdájukat, hanem bírájukat is látták. A pusztázó életet csak erős
kézzel lehetett irányítani. Erről egy korabeli gulyásnóta így szól:
Kis királyság így is állapotom,
Igazgató törvény bunkós botom,
Országom az egész baromjárás,
Nagy potentát egy számadógulyás.
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A bojtárok a számadó
mellett szolgasorban éltek, a
bojtárság volt a számadópásztor „végrehajtó szervezete”,
amelyért teljes felelősséget viselt. A bojtárságnak is megvolt a szigorú sorrendje. Az
életkor, de leginkább a rátermettség szerint a rangsor élén
az öregbojtár állt, őt követte a
második, harmadik, negyedik
bojtár, míg a sor legvégén a
kisbojtár vagy a tanyás állt, akinek mindenkit ki kellett szolgálnia, és rendben tartania a
Számadó gulyás. Benyovszky István tollrajza
pásztorszállást. Ennek a sor(Györffy István 1928:III. tábla)
rendnek megfelelően meríthették a hosszúnyelű kanalukat a közös bográcsba, mégpedig abban a tempóban, ahogyan a számadó diktálta, ugyanis amikor az
ételhez nyúlt, a többiek kanala már nem eshetett az útjába.
Az öregbojtár volt rendesen a legidősebb vagy legügyesebb, ő
helyettesítette a számadót, ha az nem volt a jószág mellett vagy a
tanyánál. Ilyenkor ő parancsolt a többieknek is. Ő kezelte a rováspálcát, amire a jószág mennyisége a gazdák sorrendjében fel volt
róva. A számadó nyerges lovát is egyedül ő használhatta.
A többi bojtárnak a legeltetésen, itatáson, őrzésen kívül a pásztortanya körüli munkákat is el kellett végeznie: a tűzrevaló szedését, vízhordást, a nyerges lovak gondozását, szerszámok javítását,
bocskorok készítését, csizmák, gúnyák tisztítását. Minden pásztortanyához tartozott egy tanyás vagy lakos, pusztai szakácsféle, aki a
gazdaasszony feladatkörét töltötte be. A tanyás legfőbb feladata
volt, hogy a tűz ne aludjon ki. Ő főzött, fejte a pásztorok ellátására
tartott teheneket, rendben tartotta a pásztortanyát, és rendszerint a
tanyás járt be az élelmiszeres taligával a gazdákhoz átvenni a heti
eleséget.
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Fizetést, ellátást a bojtárok a számadótól kaptak, aki megbecsülte
őket, ha beváltak, de bunkósbottal fizetett, ha nem boldogult velük.
Az engedelmességet és tisztességtudást katonásan megkövetelte. Az
őrzésért járó díjazás és az ellátás mindenkor a számadópásztor és a
gazda vagy a legeltető közösség megállapodása alapján történt. Régi
szokás szerint a számadót teljes egészében vagy részben marhával
fizették ki. A fizetésnek ez az egyszerű módja idővel teljesen megszűnt, helyébe a pénzbeli megegyezés lépett.
A ridegnyájak őrzése
Azokban a régi időkben, amikor a hatalmas kiterjedésű legelőkön szinte korlátlanul kóborolhattak a rideg, vad nyájak, amelyeket
terelni is alig lehetett, és ott „vertek” maguknak éjszakai állást,
ahol rájuk esteledett, a pásztorok állandó kunyhót nem építhettek,
legfeljebb valami ideiglenes enyhelyet rögtönöztek, de ezt is csak
télen, egyébként a szabad ég alatt háltak, subáikba burkolózva.
Amint Györffy István A szilaj pásztorok című írásából megtudhatjuk, nehéz soruk lehetett a természet szabad fiainak: „Mert bizony sok kárt vallott a pásztor, akárhogy vigyázott. Mikor a tél beköszöntött, a rónák, tiszták, derekak, fenekek befagytak, a hó elkezdett csendesen szitálni, az ordasok kibújtak rejtekhelyeikből és
kerülgetni kezdték a nyájat. A bojtárok éjjel-nappal a nyáj mellett
strázsáltak, amelyik lefeküdt is, nyitott szemmel aludt, mint a nyúl.
Ropogtak a nádból rakott pásztortüzek, felcsapódó lángjukból a
szikrák az égig kígyóztak. A nádi farkasok csorgó nyállal, zölden
csillogó üveges szemekkel nézték a pihenő gulyát, ménest. Ha a
nádkéve tüze hamvadásnak indult, a csikaszok toporogni kezdtek,
majd rettentő üvöltésbe fogtak. A pásztor hirtelen felérzett szendergéséből és botra kapott. Többi társai is felpattantak a szomszédos pásztortüzek mellől. A borjúnagyságú, szeges örvű komondorok vonítva és nyüszítve keringtek a nyáj és a pásztorok között.
A marhák megtorpanva, reszkető inakkal, meredt szemmel, nagyokat fújva várták a bekövetkezőket.
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– Eriggy csak te! Elébe csak! Hajrá! – kiáltások hangzottak.
A komondorok vinnyogva mérlegelték az ellenség erejét, s ha túlerőben érezték magukat, megszalajtották az ordasokat. De jaj volt,
ha elmérték a farkukat! A farkasok egy perc alatt széttépték a szegény hű állatot, s berontottak a nyáj közé. A marhák fejvesztetten,
öklelőzve, bőgve keringtek fel és alá, s mire a pásztorok megakadályozhatták volna, egész falkát leontott belőlük a vad. A ménest
is szívesen támadták. A ló okosabb állat lévén, tüstént védelmi állásba helyezkedett. A csikókat közrekapták, magok is összeszorultak, s egy perc sem telt belé, az egész ménes farral kifelé állott,
jobban mondva rugdosott. Jaj volt annak az ordasnak, amelyet a
pata eltalált! De annak a lónak is, melynek a horpaszába kaphatott
a farkas! Kutyák, farkasok egymást tépték. A ridegek kezebelije
szörnyű káromkodások között rettenetes csapásokat mért az ordasokra. Amelyik megsebezve feladta a küzdelmet és a nádas felé elinalt, az is halálfia lett, vére szagán felindult társai széttépték.
A farkas pocsékolásáért is a számadó számolt.”

Küzdelem a farkasokkal. Benyovszky István akvarellje
(Györffy István 1928:IV. tábla)
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Az Alföldön hajdan a csikósok ügyességének legfőbb próbája a
farkasvadászat volt. A hozzáértő pásztorok a rövid nyelű ostort
úgy készítették elő, hogy a szíj végére vékony drótot fontak, ehhez
pedig ólomnehezéket erősítettek. Ha a karikás szíjának a vége a
farkas nyakára tekeredett, a nehezék és a drót nem engedte kioldódni az ostorszíjat.
Amikor a Tisza áradásai miatt a réti farkasok kiszorultak a tengerré vált nádasokból, lápi búvóhelyeikről, és a pusztai legelőkön
kényszerültek meghúzni magukat, a csikósok felhajtották rejtekhelyeiket. Általában gyaloghajtók riasztották fel a füves, bozótos területeken a „veres fülű toportyán”-t. Ennek – mihelyt kijött a sík területre – néhány lovas elvágta az útját, a többi pedig szilaj vágtával
üldözőbe vette a menekülő ragadozókat. Ha több farkas került a
hajtásba, a csikósok is több csoportra oszlottak. Hamarosan körülkapták a vadat. Az ólmos végű karikások suhogni kezdtek a levegőben, a lovak horkolva hátráltak a vicsorgó ordas elől. Ám a legények erősen megülték a lovak nyeregtelen hátát! Az üldözők köre
végül olyan szorosra zárult, hogy a farkas – ha menekülni akart –
rákényszerült a támadásra. Ebben a pillanatban kellett közvetlen
közelről lecsapnia annak a jól irányzott karikásnak, amelynek vége
aztán hurokba szorította a ragadozó nyakát. A csikós ekkor gyors
vágtára fogta a lovát, és mindaddig maga után húzta az ostor végére akadt kapálódzó farkast, amíg az ki nem adta a páráját.
A népi farkasvadászatnak ez a jellegzetes módja a pásztorvirtusok
sorába tartozott, mert a testi erőn kívül nagy bátorság, ügyesség és
lélekjelenlét kellett hozzá. A karikással ugyanis csak testközelből lehetett elejteni a farkast, miközben a lovasnak úrrá kellett lennie a
ragadozótól ösztönösen borzadó lovon, és jól időzítve kellett lesújtania ostorával. Hajdani pásztoraink gyakorolták is magukat ebben
a nyers küzdelemben, hiszen az – számos más megpróbáltatással
együtt – elmaradhatatlan eleme volt a szilaj pásztorok életének.
Nemcsak az ordasok és a téli zord időjárás nehezítették meg a
régi pásztorok életét, hanem a pusztákon, mocsarakban egykor
nagy számban bujdosó emberek és nem utolsó sorban a betyárok.
Ezek között sok volt a katonaság elől megszökött, vagy földönfu72

tóvá lett szegénylegény, akik bandákba verődve lopásból, rablásból
tartották fönn magukat. Különösen a ménesekre és gulyákra támadtak rá időnként, hogy lovakat szerezzenek maguknak, vagy a
rabolt állatokat távoli vásárokon tegyék pénzzé. Nem volt könnyű
a pásztoroknak időnként szép szóval, olykor tettlegességgel elhárítani a betyárok látogatását. A régiek tudtak arról, hogy ha a kalap
belső karimájáról összekapart zsírt a pipa parazsára tették, akkor
annak a szagától az állatok úgy megvadultak, hogy százfelé szaladtak, és a rablók szabad prédájául estek. Meglehetősen nagy fáradtságba és jó időbe tellett, amíg a pásztorok összeterelhették a szétszaladt állatokat, és számvetést tehettek a hiányról, amit a magukéból kellett kipótolni. Előfordult, hogy némelyik pásztor lepaktált
a betyárokkal, és maga is lopásra adta a fejét. Különösen a juhászok között volt szokásban, hogy egymás állatai közül eloroztak
néhányat, amit egyenesen virtusnak tartottak. Időnként nagy csárdabeli verekedések, fokosok, ólmosbotok összeakasztása volt ilyen
ügyek miatt!
A 18. század végétől, a 19. század elejétől, amikor a lakosság
gyarapodása miatt a rétek, legelők, árterek rovására mind nagyobb
területet műveltek meg, egyre szűkösebbé vált a hagyományos
pásztorkodás létfeltétele. Még a nagy pusztaságokon is takarékosabban kellett bánni a legeltetéssel, vagyis kialakult annak a sajátos
rendje. E szerint először a szarvasmarhát és a lovat engedték a legelőkre. Majd csak ezek után következhettek a juhok, amelyek tövig rágták a füvet. A disznókat sohasem engedték a jó legelőkre,
mert feltúrták és tönkretették azt, egyébként is jobban szerették a
mocsaras, vizes helyeket, a kedvükre való pocsolyákat, alföldi szóval élve, a bányákat. Tehát minden nyájnak, gulyának, ménesnek
megvolt a maga legelőterülete, amint a Hortobágyon mondták, járása. Ha bővében voltak a dús legelőnek, akkor szétterülve legeltették az állatokat, ha szűkösebben adódott, akkor összébb szorítva terelték a nyájat. A jó számadó megfelelően beosztotta a számára kijelölt nagy területet, hogyha ismét visszatért az előző helyre,
addigra kizöldült legelő várja a nyájat. Ha nem zavarta semmi,
nyugodtan haladt előre a jószág, de nem lehetett magára hagyni.
73

A terelés, őrzés munkájában egykor a nagytestű komondorok és
kuvaszok segítették a pásztorokat. Az ebek nyakát szögekkel kivert
bőrnyakörv, vagy kovács által készített szöges vasgyűrű védte a
farkasok harapása ellen. Gyakran előfordult, hogy a kutyák nyakába láncon lógó fadarabot, koloncot akasztottak, hogy a lábát ütögesse, ha vad után volna kedve messzire elkóborolni; nyulat, fácánt vagy egyéb vadat űzőbe venni. A 19. század elejétől, különösen a birkapásztorok az eleven mozgású, kiváló terelőkutyát, a pulit
honosították meg, amely hamarosan a nagyállatok terelésében is
mind több szerepet kapott. Ugyanis a nagytestű komondorok és
kuvaszok inkább a védelemre és őrzésre voltak alkalmasak, mintsem a terelésre.

Gulyaitatás a gémeskutaknál, Hortobágy (Néprajzi Múzeum, F. 157241)

A legeltetéssel együtt járt az itatás, ami a régi időben jóval egyszerűbb volt, mert a szomjas állatokat a mocsaras, lápos vidéken a
vízjárásokhoz terelték, ahol kedvükre ihattak. Viszont a pusztai legelőkön, ahol még a legelőjárás is kötött volt, gémeskutaknál itatták az állatokat. Fárasztó munka volt több száz vödör vizet felhúzni, és a kút mellett álló vályúkba önteni, különösen, ha belegondolunk, hogy a marhákat naponta négy-öt alkalommal kellett
itatniuk a bojtároknak. A delelést általában a kút körül töltötték,
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ahol leheveredve kérődztek a marhák. A lovak kevesebb itatást
igényeltek, azonban kényesebbek voltak, csak a friss vizet itták,
míg a szarvasmarháknak a vályúban maradt állott víz is megfelelt.
A juhokat nem kellett sűrűn itatni, viszont már virradatkor indultak legelni, dél körül jobbára pihentek, majd délutántól késő estig
újra legeltek. A juhászok naponta kétszer fejtek, a tejet azonnal
földolgozták sajtnak.
Az állatok őrzését kolomp vagy csengő is segítette. 30–40 öszszeszokott állat közül egyre akasztották, hogy annak hangja együtt
tartsa a csapatot. A kóborló hajlamú csikó vagy tehén nyakára is
kolomp került, hogyha éjszaka elkalandozik, hallják, merre jár, és a
kutyákkal azonnal visszaterelhessék.
Emberpróbáló feladatot jelentett az elsőbbségért egymással
megküzdő hatalmas termetű bikák szétválasztása is, mielőtt kárt
tettek volna egymásban. Hasonló okokból a kosok és a kandisznók is adtak időnként elfoglaltságot a pásztoroknak. Ugyanis a régi
nagy nyájakban együtt tartották a hím és nőstény állatokat, valamint a növendékeket, ami gyakori torzsalkodást váltott ki az állatok között.
ENYHELYEK
A rossz idő, de főként a szelek ellen az alföldi pásztorok szárnyékot emeltek. Ez földbe ásott, erősen egymáshoz kötözött nádkötegekből állt, aminek három vagy négy szárnyát alakították ki,
hogy a változó szélirány ellen mindig oltalmat találjanak az állatok.
Amikor azonban a tél beköszöntött, gondoskodni kellett a jószág
védelméről. Ilyenkor egy-egy nagyobb szárazulaton karámot készítettek, amelyben a nyáj kitelelt. Ez nem volt más, mint nádból rótt
egyszerű fal, amin széles bejáratot hagytak. A karám bejáratát éjszakára nád- vagy vesszőfonattal zárták el. Az erős korccal font
nádfal oltalmat nyújtott a havat hordó éles szelek ellen. A pásztorok minden nap kihajtottak, a jószág a hó alól kaparta ki az avarfüvet. Amikor az állatok a kemény fagy miatt már nem tudták élel75

müket megszerezni, a nyárszakán imitt-amott kaszált füvet szórták
ki nekik, de ez szinte sohasem volt elegendő. A magyar szarvasmarha és a rackajuh bírta is ezt a tartásmódot. Bármennyire lesoványodott, tavasszal megint húst szedett magára. Természetesen a
különösen kegyetlen, hosszan tartó telek erősen megtizedelték a
rideg állatállományt.

Gulyaszárnyék, Túrkeve-Ecsegpuszta. Csikós Tóth András tollrajza
(Néprajzi Múzeum, R. 9060)

A pásztorok nádkunyhóban teleltek ki, amelyet a karámmal
szemben állítottak fel. Akkora volt egy-egy ilyen sátorszerű nádépítmény, hogy a számadó és bojtárjai kényelmesen elfértek benne. Fekhelyük a fal mellé terített nádkévékből állt. A kunyhó közepén rakott szabad tűznél melegedtek és főztek. Felül szénakötéllel körülcsavarták a nádkunyhó kontyát, itt alakították ki a füstlyukat. A kontyon átszúrt rúdon függött a horgasfa, amelyre a bográcsot akasztották. A tűz körül ló- vagy marhakoponyákon, illetve
zsombékszékeken ültek. A nádból rakott tűz szünet nélkül égett,
de vigyázni kellett, hogy nagyon fel ne csapjon, mert különben a
kunyhó – habár belül marhatrágyával ki volt tapasztva – hamar
lángot fogott.
A kunyhó mellett, amely elsőrendűen téli szállás volt, a kecskeméti határban a magas nádfalból készített szögletes oldalú cserényben, a Hortobágyon viszont a vasaló néven ismert patkó alakú
nádfalú építményben laktak. A nyári melegben árnyékot adott, itt
főztek a középre állított szolgafára akasztott bográcsban, a fal mellett helyezték el a pásztorok ruhásládáikat, a nádfal korcába tűzték
evőeszközeiket és egyéb személyes tárgyaikat. A pásztortanya elmaradhatatlan kísérője volt az eleséges taliga, kétkerekű jármű,
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amellyel a kisbojtár hetente egyszer felkereste a soros gazdát a
megállapodásban kialkudott élelmiszerért. Ez többnyire néhány
vekni kenyérből, szalonnából, száraztésztából és kásafélékből állt.

Kontyos kunyhó. Túrkeve -Ecsegpuszta. Koszkol Jenő akvarellje
(Néprajzi Múzeum, R. 4901)

Bugaci cserény őrfával. Nécsey István tollrajza (Néprajzi Múzeum, R. 14865)

Minden pásztorszálláshoz tartozott látófa, más néven őrfa, amelyről a pásztorok kémlelhették a környéket, tájékozódhattak a többi
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nyáj mozgásáról. A palókát, ami vagy falemez, vagy szögekkel kivert kantár volt, a nagyobb borjú orrára akasztották, hogy leszoktassák a szopásról. A lyukas közepű alacsony evőszéken állt a bogrács, ezt lókoponyán, zsombékszéken vagy háromlábú széken körülülve, rangsor szerinti sorrendben merítették belőle az ételt a
pásztorok. Az ivóvizet agyagkorsóban vagy a fadongás csobolyóban
tartották, amelyben még nyáron is hűvös maradt a víz.
A pásztorok táplálkozása sok hagyományt őrzött meg. Legfontosabb eledelük a tarhonya és a köleskása volt, amelyet szolgafára
akasztott bográcsban kevés vízzel és sok szalonnával ízletesre főztek. Az utóbbit „fordított kásának” is mondták, mert akkor volt
kész, ha a bográcsban megfordíthatták, majd egy subára borították, és onnan kanalazták fel. Kedvelt és gyakori ételnek számított
az öregkása vagy slambuc is, amit lebbencsből és tarhonyából szalonnával pirítottak és főztek, olykor krumpli is került közé. A húsról és a tejről maguk gondoskodtak. Minden pásztortanya körül
tartottak néhány fejőstehenet, amelyek tejéből tarhót, híg aludttejet
készítettek, és jobbára ezt itták. A legtöbb számadó tiltotta az alkoholfogyasztást a pásztortanyán. Húshoz egy-egy növendékállat
levágásával jutottak. A kutyákat elhullott állatok húsával etették,
amelynek egy részét napon szárították a pásztortanyán álló karók
ágaira tűzve.
PÁSZTORVISELET
A szilaj pásztorok nem tartoztak a vallásos emberek közé,
templomba sohasem jártak, a harang hangját is messziről hallották.
A káromkodáshoz viszont mód nélkül értettek. A pásztorok világlátása jobbára kimerült a vásári alkalmakban és a csárdabeli virtuskodásban. Egész életüket a maguk fajtája között élték le, egyedül
az állatokkal való bánást tanulták meg, életük értelme a rájuk bízott jószág megőrzése volt, saját épségük veszélyeztetése árán is.
Értettek az állatok gyógyításához, a bőr kikészítéséhez, ruhaneműik varráshoz. Viseletükre régen nem sokat adtak. „Ingük dereka
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köldökig sem ért: hasukat, hátukat kordován színűre égette a nyári
nap, kicserezte a kemény hideg és a havas, szeles eső. Gatyájuk félig bő, lábszárközépen alul érő volt, amelynek szárát télen térden
alul lábszíjjal bekötötték. Lábbelijük a szőrös bőrből maguk készítette bocskor volt, amely olyan könnyen kieresztette a vizet, amilyen könnyen bevette. Csizmát nem hordtak. Felső ruhájuk a kacagány vagy hátibőr volt, amit farkasbőrből vagy még egyszerűbb,
de melegebb juhbőrből maguk készítettek. Némelyik kettőt is
hordott a hátibőrből, egyiket elöl, másikat hátul, és a bőr lábait a
vállán és a derekán összekötötte. Hosszú, zsírtól csepegő, több ágra befont hajat viseltek, fejük tetején pedig másfél arasznyi magas,
csákóra vágott karimájú kun süveg ékeskedett. Ruházatuk legfontosabb darabja azonban a nagybundának nevezett ujjatlan suba volt,
amelyet 12–24 juhbőrből készíttettek a juhászokkal. Azért, hogy a
víz, nedvesség, eső ne járja, hájjal kenegették. Alsóneműjüket pedig
mindjárt új korában juhtejjel kevert hamuba taposták, aztán szalonnával kifényesítették, hogy víz- és féregmentes legyen. Mosdani,
fürödni nem szoktak, de nem is volt rá szükség. Bőrük olyan volt a
zsíros alsóneműtől, mint a patyolat. Egyébként naponta hússzor is
megfordultak a vízben terelés közben, miért kellett volna akkor
még külön fürödni is?” – írta róluk Györffy István.
A 19. század közepe táján viszont a pásztorok viseletében egyre nagyobb szerepet kapott a cifrálkodás. Amint egy korabeli leírásból tudjuk:
„a bornyúszájú ingről, a sűrű ráncba szedett széles gatyáról, a magas
sarkú egyenes szárú csizmáról, a hegyes, nagykarimájú kalapról, a
vendéggombos mándliról, a nehéz subáról vagy galléros, bekötött ujjú cifraszűrről, a kalap alól kinyomakodó, garádicsra vágott hosszú
hajról, a vékony, hegyes pödrött bajuszról, egyébként borotvált arcról, az egyenes testtartásról, a kemény lépésről, a sűrű szemöldök alól
szúrósan kitekintő szemekről, a kurta beszédről, amely talpraesett feleletekben nyilvánul meg; a szájból elmaradhatatlan tornyos kupakú,
hattyúnyakú tajtékpipáról, a suba alól kilógó bunkós meggyfa botról,
juhászkampóról vagy a nyakba akasztott karikásostorról messziről
megösmerni a pásztort”.
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A régies viselethez tartozott a pásztorkészség, amely különösen a hortobágyi gulyások körében volt elmaradhatatlan. Ez finoman kikészített
bőrből varrt, színes selyemfonallal hímzett sallangos zacskó volt, amelyben a taplót és
a kovát, a gyufa feltalálása
előtti tűzszerszámot tartották,
a szikra vetésére alkalmas
hosszúkás vasat; az acélt külön függesztették fel, mellőlük
nem hiányozhatott a szintén
hímzett dohányzacskó és a
bicskát tartó bőrtok. Az Alföldön ezt a rézkarikára fűzött és a gatyakorcra vagy a
Hortobágyi gulyás. Pollak S. metszete, 1888
derékszíjra akasztott készsé(Néprajzi Múzeum, Ny. 5968)
get pásztorerszény néven ismerték.
A pásztoroknak a falusiaktól eltérő, különös élete, zárt világa a
folklórnak is kedvelt témát jelentett. Számos dal, pásztornóta,
anekdota, monda és babonás történet fűződött személyükhöz,
mint ahogyan a népmeséknek is kedvelt alakjai voltak a pásztorok.
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A BÚZÁTÓL A KENYÉRIG –
JÁMBOR FÖLDMŰVELŐK

A földművelő népek évezredek óta termesztik a különböző gabonanövényeket, amelyek a mindennapi táplálékot jelentik. A hajdina, tönköly, alakor, vótér szinte a közelmúltig végigkísérte az európai paraszti gazdálkodást. A régi gabonafélék között a köles is fontos szerepet kapott, az ókori római kultúrában a tömegtáplálkozás
erre épült, de a középkori Európa népeinek is nélkülözhetetlen kásanövénye volt.
A kenyér mai formájában csak néhány évszázados múltra tekinthet vissza; tulajdonképpen az újkor teremtette meg a városiasodás, a polgárosodás idején. A búza- vagy rozslisztből dagasztott,
kelesztett kenyér a túlnépesedő nagyvárosokban tömegélelmet jelentett. A parasztság körében az önellátó gazdálkodás keretében a
megélhetés alapja volt, amely a megtermelésétől az elkészítéséig,
vagyis a búzától a kenyérig a falusi ember kétkezi munkáját dicsérte. Mindennek a munkának sajátos története, nemzedékről nemzedékre öröklődő hagyománya van. – Tekintsük végig azt a munkafolyamatot, hogy miként lett a búzából kenyér a magyar parasztember kezén!
A Kárpát-medence éghajlati és vízrajzi adottságai egykor lényegesen eltértek a maitól. Amíg a hegyvidéken és Erdélyben a sűrűn
lakott települések kis határaiban elsősorban kenyérgabonát termesztettek, addig az Alföldnek és a Duna-Tisza közének hatalmas
kiterjedésű árterei nem tették lehetővé a talaj rendszeres megmunkálását, egyedül az állatok legeltetésének kedveztek. Az alföldi lápok, mocsarak szárazulatain folytatott rideg állattartás adott elsődleges megélhetést az itt élő embereknek, akik az élelmüket a vizek
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halászatával, a mocsárvilágban végzett gyűjtögetéssel szerezték
meg, a szükséges gabonához viszont a vásárokban jutottak hozzá.
Alapvetően megváltozott a helyzet a 19. század közepétől megindított folyószabályozások és a lápok lecsapolása következtében.
Hatalmas kiterjedésű árterületek szabadultak fel és váltak alkalmassá a földművelésre. A földek méretéhez viszonyítva a lakosság
jóval kisebb létszámú volt, ezért sajátos gazdálkodást folytatott: a
kenyérgabonát is úgy termesztette és aratta le, mint a szénát vagy a
takarmányt. A török pusztítás után elnéptelenedett Alföldön egymástól meglehetősen nagy távolságra létrejött nagyhatárú települések lakosai csak úgy tudták távol eső földjeiket megművelni, ha ott
ideiglenes vagy később állandó épületet, tanyát emeltek, ahová kezdetben csak a munkák idejére, később viszont véglegesen kiköltöztek. A síkvidéki tájakon jóval nagyobb területen termesztették a
gabonát, mint a hegyvidéki, erdélyi kishatárú településeken. Ebből
következően a hagyományos aratás és betakarítás módja is különbözött egymástól. Amint a 19. századi gazdasági írásokból tudjuk,
a nyugat-európai típusú gazdálkodással szemben az Alföldön ázsiai jellegű földművelést folytattak.
A 18–19. században kizárólag a nemesített búza és rozs számított kenyérgabonának. A hűvösebb, csapadékosabb hegyvidéki és
erdélyi területeken inkább a rozst, a melegebb éghajlatú alföldi,
síkvidéki területeken főképpen a búzát vagy a kétszerest (a búza és
a rozs keverékét) termesztették. A kenyérgabona egykor elsősorban az önellátást, a család megélhetését biztosította, ezért egyetlen
parasztgazdaság sem nélkülözhette. Bármilyen csekély földje is
volt valakinek, elsőként kenyérgabonával vetette be, és csak azt
követően került sor minden más terményre (kukorica, burgonya,
takarmány), ha még maradt bevethető parcella a szántóföldjén.
SZÁNTÁS
A szántóföld megmunkálásának mindmáig nélkülözhetetlen
eszköze az eke. A korábbi évszázadokban nagyméretű faekéket
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használtak, amelyeknek csak két alkatrésze készült kovácsoltvasból: a talpra húzott ekepapucs a föld feltörésére, valamint az eke húzórúdjáról, a gerendelyről lenyúló csoroszlya, egy hosszú, éles vasnyél, ami a nagyobb rögöket aprította. Ennek a nehézkes és meglehetősen sekély barázdát húzó eszköznek jellegzetessége volt a
hosszúkás kormánydeszka, amely a feltört földet elfordította az ekétől, valamint a talppal egybeépített természetes ívhajlású ekeszarv,
amelyet munka közben két kézzel fogott a szántást végző személy.

Faeke. Schnöller Magda rajza (Néprajzi Múzeum, R. 14649)

A 19. század első felében jelentek meg a jóval hatékonyabb és
termelékenyebb félvasekék, amelyek gyári előállításuk révén hamarosan háttérbe szorították a régi ekéket. Hazánkban elsőként a
Vidacs Ekegyár az 1840-es évektől mind nagyobb mértékben járult hozzá a növekvő kereslet kielégítéséhez a külföldi (osztrák,
német) gyári termékek mellett.
Az újabb ekéknek jóval nagyobb felületű, és egyben szabályozható, állítható ekevasa lényegesen mélyebben szántott. A 19. század végén már a teljesen vasból készült gyári ekéket használták.
Ezeknek elmaradhatatlan tartozéka volt az ösztöke, egy rövid nyélre
húzott kis kovácsoltvas lemez. Ezzel tisztították meg az ekevasat a
rátapadt sártól, egyben a lusta állatot is nógathatták vele.
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A régi nehéz faekék elé gyakorta hat ökröt is fogtak. Különösen az uradalmakban volt szokásban, hogy több fogat haladt egymás nyomában, egyszerre nagyobb földfelületet felhasítva.

Szántás vasekével, Keszthely (Néprajzi Múzeum, F. 155708)

A könnyebb félvasekéket kettő vagy négy ökörrel húzatták; a
kisebb gazdaságokban pedig két ökörrel vagy két lóval végezték a
szántást. Az állatokat vezetni kellett, ezért az egyik ember az ökröket hajtotta, a másik az eke szarvát fogta. Gyakori volt, hogy az
apa és fia egymást váltva, hol az ekeszarvát fogva, hol az állatok
előtt haladt. Az Alföldön, ahol nagyobb távolságokat kellett megtenni, inkább lovakat használtak a szántáshoz.
Az őszi gabona alá általában háromszor szántottak. Sokfelé,
amint a tarlóról letakarították a gabonát, már következett az első,
sekély szántás, majd néhány hét múlva a második szántásra került
sor, végül az ún. vetőszántást végezték el, ekkor eresztették legmélyebbre az ekevasat, amit már a vetés követett. Mivel a megszántott föld rendszerint göröngyös, egyenetlen volt, fogasboronával elsimították. Ennek régebbi, nehézkes, négyszögletes formáját a 19.
század végén a háromszögletűek váltották fel.
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Fogasborona, Kispalád, Szatmár megye. Schnöller Magda rajza
(Néprajzi Múzeum, R. 14655)

Ugyancsak a 19. század végén terjedt el az istállótrágya használata, amit általában késő ősszel vagy tél elején terítettek el a parlagon hagyott földeken, majd a tavaszi szántással beleforgatták a talajba. A frissen trágyázott földbe tavasszal kukoricát, ill. takarmánynövényt vetettek, ezt követte ősszel a búza vagy rozs vetése
ugyanabba a földbe.
VETÉS
A kenyérgabonát évszázadok óta kézzel vetették, mégpedig
egykor a felszántatlan földre szórták el, és azt követően szántották
bele a talajba. Ez a régmúltat idéző gyakorlat azonban egyre inkább háttérbe szorult, mert a vetés egyenetlenül kelt ki, és rendszerint kevés termést hozott. Ezt a vetésmódot, ami a hegyvidéki
területeken még a 19. században is szórványosan előfordult, alávetés néven tartották számon. A 19. századtól azonban már sokkal
inkább a fölülvetés terjedt el, amikor a megszántott földre a szántás
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és a boronálás után kézzel szórták el a magot. A vetés mindig a
férfiak dolga volt, mert folyamatosabban tudták végezni a munkát,
mint a nők.
Az ország nagy területén a vetést nyakba akasztott vetőabroszból, vagy a derekukra kötött zsákból, kötényből végezték. A vető
ember a bal kezével fogta a vetőabrosz felső végét, jobb kézzel belemarkolt a gabonába, és széles karmozdulattal nyitott marokból
szórta félkörívben maga előtt a vetnivalót. Minden egyes lépésnél
a szétnyíló tenyeréből maga előtt hintette el a magot, jobb lábbal
lépve jobb felé, bal lábbal lépve bal felé szórta a szemeket. A jól
végzett munkánál a mag egyenletesen kelt ki; ha hiányos lett, utólag pótolták, amint mondták, az ilyen földdarabot bepergették, becsorgatták. Némelyik vidéken csak egy lábra vetettek, vagyis a vető mindig csak egyszer szórta el maga előtt széles körívben a magot, amikor a jobb lábával lépett. Ez valamivel szaporátlanabb munkát jelentett, de úgy tartották, hogy egyenletesebb volt.

Vetés és boronálás tövisboronával. Jantyik Mátyás rajza
(Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 7. kötet. Budapest,
1891:443.)

86

A nagyobb területű föld bevetésénél a vető után haladt a zsákhordó, aki a vetőmagot tartalmazó zsákkal követte a vetést végző
gazdát, hogy amikor annak a vetőabroszából kifogyott a szem, pótolhassák. A kísérő személynek az is feladata volt, hogy a vető
előtt haladjon, így a vetést végző látta, hogy meddig ér a szórás távolsága, ezért a már elvetett pászta, a maggal beterített földsáv szélén kellett haladnia. Ilyen módon nem maradt ki üres felület, és
nem került túl sok szem egy helyre. Az elvetett magot be kellett
takarni, ezért vetés után fogas- vagy tövisboronával ismét végighúzatták a földet.
A vetést számos hiedelem kísérte, hiszen az évi termés a vetés
sikerétől is függött. Sok helyütt ezért a karácsonyi abroszból vetettek, és vetés előtt a nyelvük alá egy búzaszemet tettek. A szótlan
vetésnek az volt a célja, hogy a madarak és kártevők ne szerezhessenek tudomást a vetésről, és ne tegyenek majd benne kárt. Egykor az üszögösödés, a magházat ellepő gombabetegség elhárítása
miatt is gyakorolták a némán végzett munkát.

Búzaszentelés Göcsejben. Jantyik Mátyás metszete
(Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 13. kötet. Budapest,
1896:215.)
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Hajdan a vetések megáldásának szertartása szorosan hozzátartozott a paraszti ünnepek sorához. A katolikus egyház Szent Márk
napján, április 25-én tartott körmenetet. Gyakori volt, hogy a szertartást kint a földeken tartották. A néphit a megszentelt búzaszálaknak különös erőt tulajdonított. Ilyenkor szokásban volt, hogy a
templomi zászlókra és a körmeneti keresztekre a még zöld búzából koszorút kötöttek. A megszentelt és hazavitt búzaszálakat az
állatoknak adták, hogy megóvja őket az elhullástól. Az északi
hegyvidéken a búzaszenteléskor végigvitt körmeneti zászlókra tűzött búzakoszorúból mindenki húzott ki egy-két szálat, amit az
asszonyok az imakönyvükbe préseltek, a férfiak pedig a kalapjuk
mellé tűztek, hogy megoltalmazza őket a betegségtől.
Annak ellenére, hogy a búza vetésének és a vetések szertartásokkal kísért oltalmának biztosítására egykor oly sok gondot fordítottak, az aratásig alig tettek valamiféle munkát is a gabonaföldeken. Várták a gabona érését, és amikor arról a hagyományosan bevált módszer szerint megállapították, hogy alkalmas a levágásra,
megkezdődött a paraszti munka legnehezebb, de legszebbnek tartott időszakasza: az aratás.
ARATÁS
A legtöbb helyen a színéről, vagy pedig a foguk között szétharapott mag keménységéről állapították meg, hogy érett már a gabona. Rendszerint azonos időben igyekezett mindenki a maga gabonáját betakarítani, így az aratás általánosan elterjedt ideje június
vége, július eleje volt. Sok helyütt azt tartották, hogy Péter-Pálkor
(június 29.) már lehetett kezdeni az aratást. Természetesen a hűvösebb éghajlatú hegyvidéki területeken két-három héttel később
kezdődött ez a munka, mint az Alföldön.
A 19. század végéig kizárólag kézzel arattak. A kézi aratás legrégebbi eszköze a sarló, ami az ókorban széltében elterjedt volt,
használatát a hegyvidéki területeken egészen a 19. század végéig
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megőrizték. Az Alföldön viszont már a 17–18. századtól a kasza
teljesen kiszorította a sarlót a gabona aratásából.
Sarlóval az asszonyok arattak. Egykor a cigánykovácsok által
készített fogazott élű aratósarlóval vágták le a gabonaszálakat. Pontosabban inkább fűrészelték a szárat, mert a sarlóval nem ütötték,
hanem húzó és toló mozdulattal igyekeztek elkerülni a mag kipergését okozó ütést. Az arató asszony egy maréknyi gabonaszálat
egyik kezével összefogott, másikkal pedig a sarlóval elvágta, majd
az ölébe húzta, és következő maroknyit vágott hozzá. Amikor
megtelt a karja gabonával, az előre elkészített és a közelébe elterített szalmakötélre fektette. Az asszonyokat követő kévekötöző
férfiak hatalmas méretű kévéket kötöttek, amit kévekötőfával szorítottak össze. Az aratásnak ez a fáradtságos módja ugyan jóval kisebb szemveszteséggel járt minden más aratásmódnál, de nagyon
lassú volt, ezért az alföldi nagybirtokokon, ahol naponta legalább
egy holdnyi területet kellett levágnia egy aratómunkásnak, nem alkalmazták.

Kaszás aratás. Bábolna, Komárom megye (Néprajzi Múzeum, F. 155780)
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A kaszás aratás főszereplői a férfiak voltak. A 80–90 cm hoszszú kaszapenge teljes szélességében levágott gabonát a fennállónak
döntötték neki, amit rávágásnak mondtak. A kaszás a gabonaszálakat a tövük közelében egyetlen suhintással metszette el, és a kaszanyélre erősített csapó, vagy gereblyeszerű takaróval a fennállónak
döntötte. Így az utána haladó marokszedő asszony kézzel, sarlóval
vagy fakampóval a kb. 45-os szögben a fennállónak támaszkodó
szálakat az ölébe húzta, majd a közelébe leterített kötélre fektette.
Egy kötélre kétmaroknyi, azaz két kaszavágásnyi gabonaszálat tettek, amit a marokszedő után haladó kévekötöző férfi azonnal bekötött.
Az Alföldön a kaszás aratás legrégebbi munkaformája a
rendrevágás volt. Ennél a kaszás a levágott gabonát az ellenkező
irányba döntötte, vagyis a fűvágáshoz hasonlóan a tarlóra fektette.
Ilyen módon a levágott rend teljesen elfeküdt a földön. A kaszásokat fagereblyével követő asszonyok a tarlóra döntött gabonaszálakat kévényi mennyiségekbe húzták össze, és kötelet terítettek alájuk. Majd ennél is a kévekötöző férfi dolga volt a kévék bekötése.
Egykor viszont a tarlóra terített gabonaszálakat nem is kötötték
kévébe, hanem szabadon hagyva favillával összehányták nagyobb
halmokba, és kis kocsikon vagy kötéllel körülkötve vontatták a
szemnyerés színhelyére.
A 19. században a kaszás aratásnak jellegzetes munkaformája
alakult ki és terjedt el a nagybirtokokon: az aratóbandák, a részes
aratók alkalmazása. A bandagazda vezetésével 24–60 fős csapatok
alakultak, amelyek az egyes uradalmak nagy gabonatábláinak levágását elvállalták. Az aratóbandák meghatározott munkarend szerint dolgoztak: élen haladt az első kaszás, majd a többiek egymástól
három-négy lépéssel hátrább követték, mintegy ferde libasorban
haladva a gabonatábla teljes szélességében. A kaszás után egészen
közel háttal ment a saját marokszedője, akinek ügyelnie kellett,
hogy a markot minél hamarabb húzza össze a fennálló gabonáról,
mert a következő kaszás már ezt vágta le. A csoportos munka ütemét az első kaszás diktálta. A többiek hozzá igazodtak, még a gabonavágás közben gyakori kaszapenge élesítéssel is. Az egymásra
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figyelő fegyelmezettség elengedhetetlen feltétele volt a közös munkának. Az aratóbandák hetekig végezték az aratás fáradtságos munkáját az egyes uradalmakban, ahol ellátást és szállást kaptak. A
munkabérük általában a levágott gabona egytized részét tette ki. Az
aratáson kívül egyéb mezőgazdasági munkát is végeztettek velük.
Az aratómunkásokat az aratógazda szedte össze, aki rendszerint
néhány holdas kisgazda volt. Az aratógazdának jártasnak kellett
lennie a hivatalos ügyekben. Ő gondoskodott minden tavasszal az
aratószerződés megkötéséről. Megállapodott az uradalom tiszttartójával a munkafeltételekben és bérezésben, amit írásban rögzítettek. A szerződést a kaszálást végző férfiak is mind aláírták. Az aratógazda a munkában nem volt köteles részt venni, azonban ezzel a
lehetőséggel ritkán élt. Amint mondták, ha a gazda is aratott, jobban kapott embereket a munkacsoportjába. Az aratóbanda tagjait
a saját falujából gyűjtötte össze. Kiválasztásuknál az ügyességet és
a testi erőt vette figyelembe. A kaszások életkora döntő mértékben
18–26 év volt. Harminc év fölöttit már nem szívesen fogadtak
maguk közé, mert nehezen tudott lépést tartani a többivel.
Az aratóbanda tagjait párban számolták. Minden kaszásnak
magának kellett gondoskodnia a marokszedőjéről. A marokszedő
mindig nő volt, jobbára lány vagy fiatalasszony. Gyakran családtag,
az aratómunkás lánytestvére vagy felesége. Ha a családból nem került ki marokszedő, akkor a kaszás bérért fogadott falubeli lányt
maga mellé.
Az aratóbanda létszáma helységenként változott, a 20. század
elején általában 18, 21 vagy 24 párból álló csoportban dolgoztak.
A munkában részt vevő aratópárok száma sajátos megkötöttséget
mutatott, annyinak kellett lennie, hogy hárommal osztható legyen.
Ennek gyakorlati jelentősége volt, ugyanis az aratásban az aratóbanda 3-3 párból álló kisebb egységekre tagolódott. Ezeket a 6
fős: 3 kaszásból és 3 marokszedőből álló csoportokat kaszásbandáknak, hármas bandáknak nevezték. Ezeken belül a munkamegosztás a következő rendet követte: a 3 kaszás közül egyszerre kettő vágta a gabonát, marokszedőik szedték a markot; a harmadik
kaszás kötözte a kévéket, annak marokszedője pedig készítette és
91

teregette a szalmakötelet, amelybe a marokszedők helyezték az
összeszedett gabonát. Tehát pl. a 18 kaszásból álló aratóbandában
egyszerre csak 12 kaszás vágta a gabonát, 6 kötözte a kévéket. Naponként váltották egymást, vagyis mindegyik kaszás harmadnaponként kévét kötött.

Aratóbanda. Karcsa, Zemplén megye. Vajkai Aurél felvétele, 1938
(Néprajzi Múzeum, F. 78748)

Az aratáshoz emlékezet szerint a következőképpen álltak fel:
egy-egy gabonatáblát elfoglaltak, ami negyven hold is megvolt. Elöl, a gabonatábla szélén ment az első kaszás, a többi sorban utána,
mint a vadludak. Minden kaszás után haladt a saját marokszedője.
A kaszások kaszavágásnyi távolságban követték egymást, és igyekeztek – az első kaszáshoz igazodva – a sort tartani. Minden két
kaszás után középre a kötélcsináló fektette le a szalmakötelet,
amelybe a kéve került. A marokszedő sarlóval vagy kézzel szedte
fel a levágott gabonát és a kötélre fektette. Az utánuk haladó kötöző kévekötőfával kötötte be a kévét.
Minél összehangoltabb volt az egyes csoportok munkája, annál
eredményesebb volt az aratóbanda. A maga egységén belül mindenkinek pontosan meghatározott feladata és helye volt, amit nem
hagyhatott el. Az aratást hajnaltól este 6 óráig végezték, utána a
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kepélés következett, a kévék keresztekbe és sorokba való összerakása. Csak éjjel 10–11 órakor térhettek nyugovóra. Pirkadatkor már
talpon kellett lenniük, mert az aratás megkezdése előtt nagygereblyékkel feltakarították az előző nap levágott gabonatábla tarlóját.
Az uradalmi aratás átlagosan négy hétig tartott. Egy aratómunkás napi teljesítménye megközelítően egy hold terület levágása
volt. Az aratóbanda a levágott és kepébe rakott gabona egy tized
részét kapta meg, vagyis a tizedibe aratott. Egy kaszás aratási idényre
eső keresete 10–13 mázsa gabonát tett ki, amelyből a fogadott marokszedő 2–3 mázsa illetményét ő fizette.
A bekötött kévéket a napi aratás során vagy annak végeztével
keresztekbe rakták. A tarlóra négy kévét kereszt alakban kalászos fejükkel egymásra fektettek, hogy a tövük kifelé állt. Majd erre hasonló módon további három-négy sort helyeztek. A tetejére végül
egy kévét lejtősen terítettek, ami eső idején védte az alatta lévő kalászokat. Ennek a neve legtöbb helyen papkéve volt. A keresztekbe
rakott kévék száma tájanként 13–21 volt. A kereszteket sorokba
rakták, egy-egy szekérrakománynak megfelelően csoportosítva,
amit kalangya névvel illettek.
A napi munka végeztével a tarlót nagyméretű gereblyével, bőgővel feltakarították. Több asszony egymás mellett haladva húzta
össze a kévekötés és keresztrakás közben elhullott gabonaszálakat.
Az így összegyűjtött kuszát a keresztek tövébe helyezték. A kisgazdaságokban a tarló feltakarításához a kisebb méretű szénahúzó
fagereblyéket használták. A régi parasztemberek munkamorálját
jellemzi, hogy sohasem hagyták a tarlót feltakarítatlanul, bármilyen
későig is tartott a munka, noha másnap hajnalban ismét talpon
kellett lenniük. Az aratás idején általában napi 14–16 órát dolgoztak az aratómunkások.
Az aratás befejezését egykor az uradalmakban és a nagyobb parasztgazdaságokban mindenütt megünnepelték. Amikor az uraság
vagy a gazda először kiment megnézni a béraratókat, az asszonyok
és a lányok szalmakötéllel körülfonták a lábát vagy a karját, és csak
akkor engedték szabadon, ha pénzt adott, vagy bort és élelmet
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ígért. Azt tartották, ha ezt elmulasztjuk, nem lesz jó a következő
évi termés.
A részesaratók a munka végén szándékosan lábon hagytak egy
kevés gabonát, és azt csak másnap vágták le. Ebből az ügyes kezű
marokszedők változatos formájú aratókoszorút fontak, amit a lányok és legények botra akasztva hangos nótaszóval vittek az uraság vagy a gazda udvarába. A gazdaasszony néhány csepp vizet
hintett rá, hogy a következő évben se legyen üszögös a termés,
közben az aratógazda versben köszöntötte a ház urát. A koszorút
a mestergerendára akasztották, majd a gazda megvendégelte az
aratókat. Az uradalmakban ezután következett az arató- vagy kepebál, ami sokszor másnap hajnalig tartott. Az aratókoszorút sok helyen karácsonyig őrizték, és akkor a madaraknak adták, míg máshol a legszebb darabokat a templomban helyezték el, vagy az útszéli Krisztus-keresztre akasztották.

Aratók a gazda házánál. Cégénydányád, Szatmár megye.
Gönyey Ébner Sándor felvétele, 1927. (Néprajzi Múzeum, F. 57972)

A learatott és kévébe kötött gabonát szekereken hordták be a
cséplés színhelyére. A vendégoldallal szélesített, gabonakévékkel
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magasan megrakott szekerek látványa egykor elmaradhatatlan volt
falvaink képétől.
A behordott gabona tárolásának kétféle módja volt szokásban,
amely tájanként jól elkülönült egymástól. Az Alföldön és az uradalmakban a szántóföld szélére, ill. a majorságban vagy a tanyán
álló tágas rakodóhelyre hordták a gabonát, ahol hatalmas méretű
asztagokat raktak a gabonakévékből, és igyekeztek a cséplést mielőbb elvégezni. A Dunántúlon, a hegyvidéki területeken és Erdélyben viszont a parasztgazdaságokban a gabonakévéket egy gazdasági épületben, a csűrben vagy pajtában tárolták, és az épület középső szabad területén a télbe nyúlóan apránként csépelték el a
gabonát.
SZEMNYERÉS
A gabonakévéket elterítették a gondosan ledöngölt és sárral tapasztott szérűn, amit a gazdasági épület alá vagy az udvar alkalmas
helyén készítettek el, majd a két sorban elfektetett kévék fejét a
cséppel végigverték. A cséplés eszköze a meglehetősen hosszú
nyélhez bőrkápával rögzített rövidebb hadaróból állt, amely úgy
volt a nyélhez erősítve, hogy azon körbeforoghatott.
A cséppel ritmikusan sújtottak le a kalászokra. A cséplést egyszerre többen végezték, általában négyen-hatan álltak egymással
szemben, és felváltva ütötték le a cséphadarót. Amikor a gabonakalászokat jól elverték, a csép nyelével átfordították a kévéket, és a
másik oldalukat is elverték. Ezt a műveletet agyalásnak mondták, és
az ekkor kihullott legérettebb, legértékesebb szemeket felszedték
vetőmagnak, majd a kévéket kibontották, és többszöri átforgatással kicsépelték. A kipergett szemekről csépnyéllel felszedték az
üres kalászú szárakat, majd kirázták, és az így előállt zsúpszalmát
kévébe kötötték. Ezt tetőfedésre használták, vagy sok helyütt az
ilyen rozsszalmából fontak a következő aratáshoz a búzakévék bekötésére alkalmas kötelet.
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Gabonacséplés. Csikós Tóth András rajza (Néprajzi Múzeum, R. 4923)

A hagyományos gazdálkodás idején a kizárólag kézzel végzett
aratás és cséplés nemcsak az uradalmak és a paraszti nagygazdaságok számára tette szükségessé a bérmunkások alkalmazását, hanem gyakran a kisebb gazdák is rákényszerültek részesaratók és
bércséplők fogadására. Amíg azonban a nagybirtokokon az aratóbandák írásbeli szerződésben foglaltak szerint vállaltak munkát, a
kisebb gazdák többnyire szóban alkudtak meg a néhány bérmunkásukkal.
A kézicséplést felvállaló bérmunkások a 19. század közepén
ugyanazon feltételek mellett hasonló bérezést kaptak, mint a
részesaratók. Néhány év múlva már a bércséplés is belekerült az
aratómunkásokkal évenként kötött szerződésbe, amint pl. egy Balaton-felvidéki középgazdaságban kötött 1860. évi egyezségben
szerepel, hogy „Aratás végeztével egy napi nyugvás után a betakarított gabonára reá ütni, s folyvást, míg el nem fogy, csépelni tartozunk”.
A kézicséplés legcélszerűbb módjához három ember kellett,
ezért ragaszkodott a munkaadó gazda az aratásban három férfierő
alkalmazásához; noha csak ketten kaszáltak, a harmadik kévét kötözött. Amint az 1865-ös szerződésben ezt külön ki is kötötték:
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„A cséplést pedig harmadmagunkkal az aratás után tüstént megkezdeni s bevégezni köteleztetünk a magunk kosztján, bérünk fejében
minden tizedik mertzét nyerjük, úgy a zsúpból is a tizediket.”

Itt már lényeges változás következett be a korábbi gyakorlathoz
képest, mert a bércséplők kiharcolták a tizedén történő munkát,
noha ellátás nélkül, de a kicsépelt gabona egytized részét kapták
meg fizetségül. Amint a későbbi munkaszerződések is tanúsítják, a
tizenegyedik részért arató kaszások a kézi cséplést már tizedében
vállalták fel.
A 19–20. század fordulója után teret hódító gépi cséplés alapvetően megváltoztatta a szemnyerés munkatechnikáját és munkaszervezeti formáját, azonban sajátos módon átörökítette a részesmunka hagyományát. Még az 1920-as évekből is fennmaradtak
olyan cséplési szerződések, amelyekben a cséplőgép tulajdonosa a
tizenegyedik vagy tizedik részért csépelte el a gazdák gabonáját.
A kézicséplés meglehetősen lassú munka volt, valamint egyszerre kevés gabonát lehetett elcsépelni. Ezért az alföldi nagy gabonatermelő tájakon az elmúlt évszázadokban a nyomtatás volt az
uralkodó szemnyerési munkaforma. A szérűn több rétegben elterített gabonakévéket kioldották, és az így kialakított ágyásra vezették
a lovakat. A nagyobb gazdaságokban többnyire 4–6 lóval nyomtattak. A lovakat az ágyáson körbe-körbe vezették, hogy a patáikkal
mindenütt kiverjék a kalászokból a szemet. A lovakat rendszerint
gyerek vagy asszony vezette. Nyomtatás közben a férfiak a széttiport szalmát nagy favillákkal felszedték, és bedobálták az ágyás
közepébe.
Amikor a lovak jól megtaposták az ágyást, levezették őket, a
villások megforgatták a szálas gabonát, majd visszavezették a lovakat, és tovább tapostatták velük az ágyást. Két-háromszori fordítás után a búzaszemek kiváltak, ekkor végleg levezették a lovakat, majd a szalmát nagy görbefogú rugdalógereblyével felszedték, és
a szemet különálló halmokba, garmadába tolták össze. Egy nap
alatt kétszer-háromszor tudtak ugyanarra a helyre ágyást készíteni.
Az uradalmakban is csaknem mindenütt a nyomtatást alkalmazták,
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annak gyorsasága és termelékenysége miatt, amit azzal növeltek,
hogy egyszerre több ágyáson járatták a lovakat.
A nyomtatás ugyan jóval termelékenyebb volt, mint a
kézicséplés, azonban sokkal jobban összetörte a szemet, valamint
kevésbé volt tiszta munka. Noha igyekeztek megakadályozni, hogy
az állatok összepiszkítsák a gabonát, ezért időnként levezették
őket az ágyásról, és a lóganét összeszedték. Ezt sok helyen körtézésnek, körteszedésnek mondták, amit a munka körül lábatlankodó
gyerekek nagy örömmel végeztek.
A parasztgazdaságokban legtöbb esetben két lovat járattak, de
a nagyobb gazdák három-négy lóval is nyomtattak egyszerre. A lovakat párosával kötötték össze, a kötőféket a hajtó, azaz a kocsis
tartotta. A kocsisnak állandóan mozognia kellett, a lovakkal együtt
forgolódott. A lovak kis köröket tettek meg a hajtó körül, aki
időnként tovább lépett, hogy a lovak patái mindenfelé érjék a gabonát. Amint mondták, a lovak kis karikákba mentek, körülkarikára.

Nyomtatás. Greguss János metszete
(Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 3. kötet.
Budapest, 1888:439.)
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A lovakat már a nyomtatás előtti hetekben felkészítették a nehéz munkára. Az udvaron körbe járatták őket, és bőségesen abrakoltatták. Ezért is mondták, hogy a „nyomtató lónak nincs bekötve a szája”. Nem bánták, ha a gabonából nagyokat harapott. Öthat fordulás után úgyis annyira letaposta, hogy nem tudott hozzáférni.
Az ágyáson a lovak mindig bal kéz felé köröztek. Úgy szokta
meg a ló, nem is tudott volna másként menni. Taposás közben az
ágyás sarkait – ahova nem értek a lovak –, az emberek favillával
középre dobálták. A nyomtatást végzők nagy szalmakalapot viseltek, hogy a törek ne menjen a hajuk közé. Nyomtatás közben
gondosan ügyeltek arra, hogy a lovak ne piszkítsák össze a gabonát. Amikor látták, hogy valamelyik ló vizelni akar, azonnal levezették. Ha pedig „ganajolt”, vesszőkosarat, szakajtót vagy jobb híján kalapot tartottak alá. De ha ezzel elkéstek, a kocsis megállította
a lovakat, és beküldték a gyerekeket az ágyásra „körtét szedni”.
Amikor a lovak megfelelően összetaposták az elterített gabonát, levezették őket az ágyásról, enni, inni kaptak. Közben két ember egymással szemben haladva háromágú favillával átforgatta az
ágyást, így a gabona feje az ellenkező irányba került. Majd visszavezették a lovakat, és folytatták a munkát. A harmadik fordítás
után már nagyfogú gereblyével szedték fel a szalmát, jól kirázták és
félrehordták. A visszamaradt gabonaszemet pedig garmadába tolták. Egy nap alatt két-három ágyást tudtak elnyomtatni.
Mivel a nyomtatásnál legalább négy-öt férfi munkaerejére volt
szükség, a szemnyerésnek ez a jellegzetes formája a parasztságnál
oly jelentős szerepet játszó társasmunkák körébe tartozott.
A szalma felszedése után a kinyomtatott gabonaszemet nagy
halmokba, ún. garmadákba tolták össze. A szabadban végzett
munka miatt a nyomtatók ki voltak téve az időjárás szeszélyének.
Nem egyszer előfordult, hogy – amint mondták – medvét fogtak,
vagyis a hirtelen támadt nyári zápor elverte az ágyást vagy a garmadát. Ez nagy gondot okozott, mert utána napokig szárogathatták a termést.

99

A szabad ég alatti szérűn a halmokba összehúzott gabonaszemet a szél segítségével tisztították meg, amit a munka jellege miatt
szórásnak neveztek. Amikor megfelelő erősségű szél fújt, hosszúnyelű falapáttal a széllel szembe feldobták a gabonaszemet. A legnehezebb, legérettebb mag hullott legmesszebbre, míg az ocsú, törek és a pelyva a munkát végzők közelébe sodródott. A lapáttal
munkálkodókon kívül rendszerint még egy ember segédkezett, aki
széles vesszősöprűvel hajtotta el a mag fölül az odahulló apró
törmeléket. A szórásnak jellegzetes munkarendje alakult ki, amit
négy-öt ember végzett egyszerre. Ezt a nehézkes munkát a 19.
század közepétől a nagygazdaságokban már felváltották a jóval hatékonyabb és tisztább munkát végző szelelőrosták, szórógépek.
A 19. század végén, a 20. század elején az uradalmakban és a
nagyobb parasztgazdaságokban a gőzgéppel hajtott cséplőgéppel
dolgoztak. A gőzkazánt lovakkal vagy ökrökkel vontatták a cséplés
színhelyére, a cséplődobot rákötötték, és a 15–20 fős munkacsapat
látta el a gépet. A lendkerék-áttételes masina működési elve később sem változott, idővel viszont a gőzgép helyébe a benzinnel
működő traktor lépett.

Cséplés gőzgéppel. Hódmezővásárhely. Plohn József felvétele
(Néprajzi Múzeum, F. 8191)
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A cséplőgép kiszolgálásához nagy létszámú munkaerőre volt
szükség: a gépészen, zsákolón, adagolón kívül a kéveadogatókra,
akik a géphez hordták a kévéket, a kévemetszőre, aki a gépen elvágta a kévék kötését, majd az etetőre, aki a cséplőgép dobba eregette (etette) a kibontott kévéket, valamint négy-öt szalmahordóra,
pelyvázóra, akik a kihulló szalmát és törmeléket takarították el a
gép közeléből. A géppel végzett munka fáradalmát és veszélyeit
népballada is megörökítette.
Farkas Julcsa
(A cséplőgépbe esett lány)
Telepesen megindult a masina,
Farkas Julcsát felküldték az asztalra,
Farkas Julcsa fel is ment az asztalra,
Véletlenül beleesett a dobba.
Az etető lekiált a gépésznek,
– Gépész uram, álljon meg a masina,
Gépész uram, álljon meg a masina,
Mert a húgom beleesett a dobba! –
Feltették a Farkas Julcsát szekérre,
Elvitték a Király orvos elébe.
Király orvos megvizsgálta, azt mondta:
– Ennek csak a jó Isten az orvosa.
Farkaséknál meggyulladt a mécsvilág,
Ugyis talán Farkas Julcsát virrasztják.
Farkas Julcsa körül virágkoszoru,
Mellette van édesanyja, szomoru.
Farkas bácsi, ha bemegy a szobába,
Ráborul a diófa asztalára,
– Én Istenem, de megvertél engemet,
– Hogy elvetted egyetlen gyermekemet!
A gépész is kimegy a temetőbe,
Leborul a nagy keresztfa elébe,
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– Én Istenem, vedd hozzád a lelkemet,
– Ha elvetted a kedves szeretőmet!
(Rédics, Zala megye.
Balassa Iván – Ortutay Gyula 1979: 514.)

LISZTKÉSZÍTÉS
Az elcsépelt gabonát egykor kézimalmokon őrölték meg, és a
korpával vegyes durva lisztből készítették a kását, kenyeret egyaránt.
A festői szépségű Zempléni hegyvidék falvait járva némelyik
udvarban még manapság is láthatunk kézimalmokat, vagy ahogyan
errefelé mondják, malmocskákat. Ezek a tárgyak egy nagymúltú
gazdasági eszköz utolsó képviselői, amelyet a gyárilag készült kukoricadarálók teljesen feledésbe borítottak. Pedig alig fél évszázada
még a nemzedékről nemzedékre öröklődő kézimalom megbecsült
tartozéka volt a falusi háztartásnak.
A Zempléni hegyvidék hagyományos kézimalmai megközelítően egységes formát mutatnak. Asztalra emlékeztető négylábú tőkén van elhelyezve az eszköz lelkét jelentő két malomkő. A 35–40
cm átmérőjű lapos kövek egymáson fekszenek, oly módon, hogy
az alsót a tőkébe rögzítették, és ezen forog a felső kő. A köveket
fából készült tengely központosítja, amely a felső követ közepénél
támasztja alá. A tengely alsó vége az állvány lábai között lévő keresztfán nyugszik, amelyet egy ékkel lehet mozgatni. Ezzel tudják
változtatni a kövek távolságát, ezáltal befolyásolni az őrlemény
minőségét. Minél beljebb ütik az éket, annál jobban távolodik a
két kő egymástól, és egyre durvább lesz az őrlemény. A felső követ hosszú hajtókarral forgatják, amelynek alsó vége egyszerűen a
kő felületén lévő lyukba van akasztva, felső vége pedig a tőkére állított kerethez kapcsolódik. A darálást végző személy egyik kezével
a követ forgatja, a másikkal időközönként a felső kő középső nyílásába, a garatba tölt egy-egy maroknyi darálnivalót. A hajtókar 20–
25 körbeforgatása után újra kell tölteni a garatot, mégpedig úgy,
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hogy közben nem állnak meg a forgatással, és a mag sem hullhat
szét. Ezért is szolgált hajdan a darálás a házhoz került fiatal menyecske ügyességének megállapítására, amit a legtöbb anyós nem
is mulasztott el megtenni.
A kézimalmokat házilag
állították elő. A köveket
többnyire a sárospataki malomkőgyárból szerezték be,
ritkábban a környéken lakó
kőfaragókkal készíttették el.
A malmocska többi alkatrészét a gazda saját maga faragta ki, de voltak specialistái
is ennek a munkának, mint
pl. a Háromhutákban. Készítésükkel az 1960-as évekre teljesen felhagytak, mert az életkörülmények javulása nyomán
korszerű eszközökkel cserélKukoricadarálás kézimalommal.
ték fel őket.
Háromhuta, Zemplén megye.
A visszaemlékezések szeUjváry Zoltán felvétele
rint egykor csaknem minden
ötödik-tizedik háznál volt malmocska. Ezen darálták a kukoricát a
kiscsirkéknek, a sertésnek, de ételkészítésre is. Régebben kősót,
búzát és árpát is őröltek rajta. A malmocskát nemcsak a házbeliek,
hanem a szomszédok is használták, akiknek nem volt ilyen eszközük. Ezért tartották a malmocskát a nyitott fészer vagy az eresz
alatt, hogy bármikor hozzáférjenek a rászorulók. Az eszköz használatáért nem kértek semmit, azonban általános szokás volt, hogy
a darálnivalóból mindig hagytak ott egy-két maroknyit vámnak. Aki
ezt elmulasztotta, azt megszólták.
A malmocskán egyszerre csak egy szakajtónyi, 4–5 liter kukoricát szoktak darálni. Ez a szerény mennyiség közel egy órát vett
igénybe folyamatos hajtás mellett, ami meglehetősen fárasztó
munka volt. A kukoricából nem is lehetett többet darálni, mert a
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kukoricaliszt hamar megkeseredett. A közkedvelt pépesételt: a búza- és kukoricazsámiskát pedig mindig friss darából készítették. Sok
helyütt a legutóbbi időkig éppen e miatt ragaszkodtak a malmocskához, mert amint mondták: „Jobb ízű a dara a kőrűl, mint a
vasrúl”, vagyis annál, amit az elektromos darálóval készítettek.
Még ha így is van, a kásaételek manapság mind ritkábban kerülnek az asztalra, és az idősek nosztalgiája aligha tarthatja vissza
az enyészettől ezt a sok verejtéket kívánó jellegzetes eszközt.
A középkorban egyre jobban elszaporodó vízi- és szélmalmok
hamarosan átvették a kézieszközök szerepét. A 16. századtól már
szitákat is alkalmaztak malmaink. Eleinte csak a lisztet és a korpát
elválasztó egyszerű szitát használtak, a 18. századtól viszont egyre
bonyolultabb szitarendszerrel dolgoztak. A hengerszék feltalálása
után pedig a századfordulótól a kisebb teljesítményű falusi malmokat is igyekeztek korszerűsíteni. Napjainkra alig maradt néhány
ősi berendezésű malom múzeumi emléknek.

Szárazmalom, Kecskemét. Benyovszky István akvarellje
(Néprajzi Múzeum, R. 5855)
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A régi malmok meglehetősen változatos formájúak voltak a
hajtóenergiától függően. Egészen más külsőt mutatott, és működésében is különbözött egymástól a nagyobb folyókra állított lomha hajómalom, a gyorsodrú patakok mellé telepített vízimalom, az
állati erővel hajtott szárazmalom, vagy a széljárta alföldi tájakon álló szélmalom. Természetesen az egyes malomtípusokon belül is
számos változat létezett, amint azt a földrajzi adottság, a malomépítő hagyomány vagy a malom funkciója megszabta. A sokféle
malomforma között mégis legjelentősebbnek számíthatjuk az Alföldön elterjedt szárazmalmokat és a hegyvidékeket uraló patakmalmokat.
A 19. század közepéig alföldi településeink arculatának szinte
meghatározó elemét alkották az utak mentén terpeszkedő szárazmalmok. A jellegzetesen sátorszerű fedél alatt helyezkedett el a
malom hatalmas méretű hajtókereke, amelyet egy-két lóval forgattak. A fogaskerék-áttétel hajtotta meg az őrlőberendezést. A gabonájukat őrlető parasztemberek saját lovaikat fogták be a malomba,
így takarítván meg az őrletés költségének egy részét.
Teljesen más formát mutattak a gyors sodrú patakok által hajtott vízimalmok, amelyek általában közönséges lakóházra emlékeztettek, csupán az épület végéhez csatlakozó nagyméretű vízikerék
bizonykodott az épület sajátos feladatáról. A patakmalmok annyiban is eltértek a szárazmalmoktól, hogy jobbára a lakott településektől távolabb helyezkedtek el, ahol a víz esése a legkedvezőbbnek mutatkozott. Gyakran 8–10 malom is követte egymást egyazon patakszakaszon.
A molnár vékával öntötte fel a garatra a búzát, amit az egymáson forgó malomkövek lisztté őröltek. A kövek alól kihulló liszt
különböző szitákon haladt át, amíg a lisztesládába jutott. A malmokban a munka díját terményben szedték, általában tizedrészért
dolgoztak. A vámot a molnár a gabonából vette ki.
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KENYÉRSÜTÉS
A mai ember szemében a kenyérsütés különálló mesterség. Pedig
egykor minden parasztasszony értett hozzá, nagy szégyennek számított egy falusi lány esetében, ha nem tudott szép magas, foszlós
kenyeret sütni. Ez volt az egyik mércéje az asszonyi erénynek.
Természetesen a kenyérsütéshez minden parasztportán megvolt a
szükséges felszerelés, és az évszázados gyakorlat során kipróbált
tárgykészlet. Vagyis a házbeli vagy udvari kemence, valamint a kovászvetéshez és dagasztáshoz szükséges jellegzetes állványos teknő
és egyéb eszközök.
Egykor a kenyérsütéshez nem élesztőt használtak, hanem különböző erjesztőszereket, amit korpából és komlóból készítették.
Általában két hétre való, 5-6 nagyméretű kenyeret sütöttek egyszerre. A gazdaasszony a kenyérsütés előtti nap kovászt készített.
Egy edényben a korpaélesztőre vizet töltött, és meleg helyen hagyta megkelni. Ezt követően a dagasztóteknőbe a szükséges mennyiségű rozslisztet átszitálta, hogy ez is kellően átmelegedjen. Majd
öt-hat óra múlva a lisztet a teknő egyik végébe húzta, a másik végébe töltötte az egész erjesztő masszát, és apránként annyi lisztet
kevert hozzá, hogy jó sűrű kovász lett belőle. Ezután a tetejét jól
meglisztezte, és a kovászfát a teknőre keresztbe téve letakarta a
kenyérsütő abrosszal. Télen még egy vánkost is tettek a tetejére,
hogy a kovász meg ne fázzon, mert akkor nem kelt meg a kenyér.
Egész éjjel így pihent a teknőben a kovász és a liszt, reggelre
majdnem tele lett a teknővége a megkelt kovásszal. Reggel korán
került sor a kenyérdagasztásra. A gazdaasszony először a szokásos
mennyiségű sót ráhintette a liszt tetejére, a lisztbe nagy lyukat vájt
és ebbe meleg vizet töltött, majd a lisztet a vízzel összegyúrta, utána a kovásszal összevegyítve dagasztani kezdte. A dagasztás rendkívül fáradtságos munka volt, egy-másfél óráig is eltartott, míg
megfelelő állagúra és homogénre sikerült elkészíteni. Végül is a
dagasztáson múlott a kenyér minősége. A gyakorlott gazdaasszony
a tapintásból érezte, hogy mikor jó a tészta. Akkor liszttel meghintette, és késsel egy kenyérnek megfelelő darabot kivágott, amit
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gyors mozdulatokkal kerekre formált, és ruhával bélelt szakajtókosárba helyezett. A szokásnak és a család igényének megfelelően 2–
4 kg-os kenyereket szakasztottak. A sütőlapátra borított kenyértésztát késsel bemetszették, amitől a kenyér tetején jellegzetes forradás keletkezett, és vízzel megkenték, hogy szép fényes legyen.
A jól felfűtött és gondosan kisepert kemencébe sütőlapáttal
tolták be a nyers kenyeret, ezt a műveletet bevetésnek mondták.
A bezárt szájú kemencében három óra alatt sült meg a kenyér.
Egyszerre 5–6 kenyeret és néhány cipót sütöttek. Rendszerint két
hétre való kenyérről gondoskodtak, amit kenyértartó rácsokra helyezve tároltak az éléskamrában. A szellős helyen hetekig megőrizte frissességét a gondosan elkészített házikenyér.
A kenyérsütés nagy eseménynek számított, minden alkalommal
a háziasszony szereplését jelentette.
A kenyér megszegése ünnepélyes aktusnak számított, egykor
többnyire a családfő feladata volt, aki a felszelt kenyeret a családtagok között érdemük szerinti sorrendben osztotta szét. A katolikus vidéken a kenyérszegő először keresztet rajzolt a kés hegyével
a kenyér aljára. A kenyér az egykori nagycsalád valóságos szimbóluma volt, ugyanis amíg „egy kenyéren éltek”, vagyis közösen gazdálkodtak, addig ez összetartó kapocsként szolgált. Nem véletlen
az sem, hogy a kenyérhez számos hiedelem, mágikus tevékenység
kapcsolódott. A kenyér a termékenység szimbóluma volt. Ezt a jelentőségét a magyar paraszti társadalomban szinte a legutóbbi időkig megőrizte. Mivel alapvető tápláléknak számított, megbecsülését belenevelték az egymást követő generációkba.
A kenyér a parasztember szemében az élet jelképe volt, amely
mindannak a sokféle fáradtságos munkának megérdemelt jutalmát
jelentette, amit egész évben látástól vakulásig, az elvetett búzától a
kenyér megszegésének ünnepélyes pillanatáig végeznie kellett. Verejtékes munkáját becsülte meg a kenyér tiszteletével.
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EGYKORI MESTERSÉGEK
ÉS FOGLALKOZÁSOK

ERDÉLYI MAGYAR SÓVÁGÓK
A Kárpát-medence sóban gazdag lelőhelyei Erdélyben és Máramarosban találhatók, ahol már a római időkben is számottevő
bányaművelés folyt. A honfoglalás után a magyarság hamarosan
kiterjesztette fennhatóságát az erdélyi sóbányákra. A sóbányák
kezdettől királyi birtokok voltak: a só kitermelését, elosztását és értékesítését az államhatalom központilag irányította.
A sóbányászokat a régi magyar nyelvhasználat sóvágó néven ismeri. A történeti források egyértelműen arról tanúskodnak, hogy a
sóvágók – szemben más bányászat művelőivel – Erdélyben és Máramarosban mindig magyarok voltak. A sóbányák művelésmódjának műszavai, a munkaeljárások és eszközök elnevezései mind
magyar eredetűek. A sóvágók a középkorban kialakult szakmai
szókincsükkel együtt megőrizték hagyományos munkaszervezetüket is. Sajátos önkormányzatuk volt: legtöbb helyen maguk által
választott bírójuk, aknabírájuk és dékánjuk volt. E jogaikat a 15.
században kapott királyi kiváltságlevelek alapján gyakorolhatták.
A sóbányák középkori hagyományú, szigorú munkaszervezéssel dolgoztak. Minden bányának külön sóhivatala volt, amelynek
élén a bányanagy vagy régi nevén a kamaraispán állt. A bánya tisztikarának nagyobb részét a különböző ellenőrök alkották.
A sóvágóknak már a 15. században is két csoportját különböztették meg: az egyiket posztós sóvágó, a másikat vendégvágó néven tartják számon a korabeli iratok. Az előbbiek nemcsak sót, hanem
pénzt és posztót is kaptak munkájukért, míg a vendégvágókat csak
sóval fizették. A 17. századi összeírások szerint még szálláshelyük
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is külön volt a kétféle sóvágóknak. A 19. században összeírt és önkéntes sóvágókat tartottak számon. Fizetésük ugyan egyforma volt,
de az előbbiek időskori ellátást kaptak, míg az utóbbiak nem részesültek ebben a kedvezményben. A sóbányászok fizetségének
nagyobb részét a legutóbbi időkig a természetbeni juttatás tette ki,
ami a kibányászott sómennyiség egytized részét is megközelítette.
A napi munkateljesítményt a 19. században kb. tíz mázsányi kősótömb kivágásában határozták meg.
A sóvágók a sófejtés mellett a só felkutatását, a bánya karbantartását, vízvédelmét, új aknák kiépítését, de a szükséges munkaeszközök és felszerelések elkészítését is maguk végezték, amelyért külön
fizetést kaptak. A sóvágóbíró, akit kapitány néven is említenek a 15–16.
századi iratok, mindezen munkákban irányítóként vett részt.
A 17. században a kivágott kősótömböket a millyések, kerekesek
rakták bőrtömlőkbe vagy kosarakba, amelyeket aztán a gépelyesek, a
lovak által működtetett felvonószerkezet kezelői vontattak fel a
napvilágra. Külön sóhordók is voltak, akik a bányaaknából felhúzott
sót a pajtákba, a raktárépületekbe cipelték. A felszínre hozott
sótömbök számlálását a máglások végezték. Feladatkörüknek megfelelően a későbbi időben kontra, illetve ellenőr nevet kaptak. Ezek
helyébe a 19. század közepétől a mázsatisztek és felőrök, valamint a
bányaőrök léptek. A sóvágók munkáját segítette a bányakovács, aki a
szerszámokat tartotta rendben.
Az erdélyi sóbányák középkori eredetű sajátos művelési technikáját és munkaszervezeti formáját – a trianoni békeszerződés
után – a román államigazgatás teljesen átszervezte.
Kősóbányászat
Az egykor nagy jelentőségű erdélyi magyar kősóbányászat általános módja a mélyművelés volt, ahol a szálban álló, nagy tisztaságú
sót kézzel fejtették ki. A felkutatott sótömeget függőlegesen vágott
aknákban tárták fel. Rétegesen lefelé haladva mind jobban szélesítették a bányateret, olyan módon, hogy a kősórétegek önboltozó109

dásuk révén szilárd falazatú, hatalmas csarnokot képeztek. A régebbi sóbányák metszete tölcsér vagy harang alakú volt, csak a 18.
század végétől kezdték a koporsóidomot követő vágásmódot alkalmazni. A lefelé folyamatosan mélyített aknát a felszínnel kürtő
alakú szűk nyílás, a torok kötötte össze. A régi sóbányáknak mindig
két torkuk volt. Amint egy 1657-ből származó összeírásban olvashatjuk: az egyik a köteles, a másik a lajtorjás nevet viselte, mert az
egyiken a kivágott sót vontatták fel bőrtömlőkben, míg a másikat
csak lejárónak használták, amelyben létrákon ereszkedtek le az
emberek. A torok felett álló bányaépületben helyezték el a lóval
működtetett csörlős felvonószerkezetet, régi nevén a kerekes
millyehajtót. Ehhez kapcsolódott a karvastagságú kötélre erősített
kötélkosár vagy bőrtömlő, amellyel a kivágott sót emelték a felszínre,
illetve a bányászok is ezzel közlekedtek. A kosárszerűen kialakított
bőrtömlőt jobbára bivalybőrből készítették. A máramarosi Aknaszlatinán a 19. század elején medvebőrtömlőket is alkalmaztak a
dótömbök és az embrek szállítására egyránt.

A Kinga-sóakna, 1853. Aknaszlatina, Máramaros megye (Vahot Imre 1853:152.)
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A torok alatt, a bányacsarnok felső részénél karzatszerű kiképzés helyezkedett el. Ezen a sóból vágott járószegélyen nemcsak közlekedtek, hanem onnan verték le időnként a bánya bolthajtásos
mennyezetén képződő sóvirágokat. A bányacsarnok két szemközti
falán a karzattól a fenékig sóból vágott lépcsőkön vagy fából készített karfás létrán, grádicson lehetett lejutni.
A sót a bánya fenekén hasáb alakú tömbökben fejtették ki. Az
egymással párhuzamosan futó padozatszerű vágások méretét először kijelölték, majd csákánnyal sűrűn lyukakat, ún. szemeket vágtak a sótömb oldalába és aljába. A mélyedéseket verőcsákánnyal
mindig erőteljesebben sorba ütögették, amíg a só úgy nem szólt,
mint a fazék. Akkor középen nagyobb lyukat vágtak a rugtatóvas részére, és azzal feszítették az egyenesen, szálban repedő sótömböt.
Ezt a munkát Tordán szemhajtásnak nevezték. Marosújváron a csákánnyal körülvágott sópad külső alját nagy pörölyökkel egész
hosszában addig ütötték, amíg az el nem vált az aljától – amint azt
Orbán Balázs leírásában olvashatjuk. A kivágott sógerendát feldarabolták olyan méretűre, hogy az egyes kockák az előírt mennyiségnek megfeleljenek. A 19. században 70–100 fontnak, azaz 35–
50 kg körülinek kellett lennie egy kősótömbnek. A sóvágó minden
egyes kockára csákánnyal rámetszette a saját jegyét, ami többnyire
különböző alakzatban elhelyezkedő pontokból és vonalakból állt.
A több mázsás sógerendák kivágása és feldarabolása sok törmelékkel járt. Általában a kivágott só egyötöde aprósó, porsó lett,
aminek csak a tisztáját értékesítették. A sóvágók a sötét bányacsarnokban maguk mellé állított gyertyával vagy olajmécsessel világították meg a munkaterüket.
A korabeli leírások különös élményként számolnak be a nagy
mélységben félmeztelenül dolgozó bányászok munkájáról, akiknek
a „csákányütéseitől szétlövellt sópor fénye a mécs világánál tűzesőként csillog”. Az Ország tükre 1864. évi egyik lapszámának beszámolója szerint
„a népmonda ezen tündérpalotákat itt lakó láthatatlan alvilági szellemek légi alakjaival, a gnómok, az akna törpéinek rajongó seregével
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népesíti be, kiknek fejedelme Sogur kristályöltönyt és sókoronát visel,
s legfőbb hatalommal őrködik az aknák kincsei fölött, s kik mindenféle alakot ölthetnek magukra, majd széppé, majd rúttá válhatnak, s
lidérczi lebegő lángokban is fel szoktak tünedezni, bosszantva és faggatva, de leginkább jótételekkel árasztva el a világukba behatoló embereket.”

Az erdélyi magyar kősóbányászat középkori eredetű művelési
technikáját, eszközkészletét és sajátos munkaszervezését hosszú
évszázadokon keresztül megőrizte minden lényeges változtatás
nélkül. Az első világháború után bevezetett robbantásos termelési
mód azonban végleg felszámolta ezt a nagy múltú, hagyományos
bányaművelési ágat.
A CELLÉREK
Az etimológiai szótár szerint a cellér megnevezés erdélyi tájszó,
ami a régi okleveleinkben gyakorta felbukkan. Középkori eredetű
jelentése: ’sószállító hajós’, illetve ’sóhajó csináló’. Ez a furcsa foglalkozás egykor rendkívül fontos volt, és különösen az állami kincstár
számára volt nélkülözhetetlen.
A 19. századig ugyanis a sóbányászat és a só értékesítése a királyi jövedelem alapját képezte, ezért a kincstár tartotta kézben a só
forgalmazását is. Az erdélyi és a máramarosi sóbányákból hajókon
és szekereken szállították a szabványos méretre vágott kősótömböket a magyarországi nagyvárosok sóházaiba. Ezek a sóhivatalok
gondoskodtak aztán a só raktározásáról és további forgalmazásáról.
A sófuvarozás már az Árpád-korban jelentős méreteket öltött,
amit a 13. század óta társaságokba, céhekbe szerveződött sószállítók, korabeli szóhasználat szerint cellérek bonyolítottak. A dési
sóhajósok például régóta meglévő kiváltságlevelét a városi tanács
1500-ban megerősítette, majd 1591-ben Báthory Zsigmond erdélyi
fejedelem új artikulusokkal kibővítette. A „Só cellér céh” nevet viselő testület – érdekei védelmében – többek között megtiltotta,
hogy idegen hajó kiköthessen Désnél, valamint a fuvarozásért járó
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természetbeni juttatás, a kősó mellett már pénzbeli fizetséget is kieszközölt tagjai részére a kincstártól.
A történeti adatok tanúsága szerint a Maroson II. András uralkodása óta egészen a 18. század elejéig a céhes sószállítás megszakítás nélkül folyt. A cellérek saját hajóikon nemcsak a király sóját
fuvarozták a különböző lerakodóhelyekre, hanem a sajátjukat is,
amivel szabad kereskedést űztek. A fizetségül járó kősójukat gyakran a bányákban vásárolt sóval is kiegészítették kereskedés, eladás
céljából. E tevékenységükhöz gyakran még királyi támogatást is élveztek. Amint pl. 1491-ből tudjuk, II. Ulászló személyesen utasította a máramarosi kamaraispánt, hogy a sóval kereskedő désieket,
akik Szikszó, Poroszló és Lőcse sóházaiban eladott sójuk árán vasat és rezet kívánnak vásárolni, ebben a szándékukban ne háborgassa.

Hajóvontatás lovakkal. Greguss János metszete
(Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 13. kötet.
Budapest, 1896:273.)

Az erdélyi sóbányák kedvező fekvésüket a Maros közelségének
köszönhették. A folyón főképpen Szegedre és Szolnokra szállították a kősót. A 18. század végén a kincstár a marosújvári sóbánya
rakodóhelyén, a Portuson hajóépítő üzemet létesített, ahol havonta öt-hat sószállító bárkát készítettek. Ez időben 300 sóhajó is
horgonyzott itt, amelyek mindegyike 600 db kősót vett fel. Az
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egykor máglasónak vagy hajósónak nevezett szabályos hasáb alakú
kősótömbök darabonként 30–40 kg-ot nyomtak. Kedvező időjárás
mellett egy nyáron háromszor is megjárták a megrakott hajók Szegedet. Az uszályszerű sóhajókat a víz sodrása vitte le a folyón,
visszafelé vontatni kellett őket.
A sókereskedelem fontos központjának számított egykor Debrecen is, ahol már a 12. század óta működött sóraktár. Az Erdélyből szekerezett kősóval a debreceni kalmárok jelentős kereskedést
űztek, amit a városi tanács több ízben igyekezett szabályozni. 1648ban például előírták, hogy a „Só-cellerek mind a két részrül (mármint a helybeliek és az idegenek) mint az eladásban úgy a vevésben
tudgyák mihez alkalmazni magokat”, ezért hétfői és keddi napon
bonyolíthatják üzleteiket. Ez az adat azért is érdekes számunkra,
mert kitűnik belőle, hogy a cellér elnevezést a 17. században már a
hajósokon kívül a szekerező sókereskedőkre is használták.
A só egykori szabad értékesítéséhez az is nagyban hozzájárult,
hogy hajdan minden polgári, katonai és egyházi tisztségviselő fizetsége java részét kősóban kapta meg a kincstártól, amivel aztán
szabadon rendelkezhettek, és igyekeztek minél drágábban eladni a
sókereskedőknek. 1719-ben azonban a Habsburg udvar végleg
megszüntette a fizetést sóval, és mind szigorúbb megszorításokat
állított a cellérek szabad kereskedésének az útjába. A tilalmak
nyomán viszont megélénkült a sócsempészet és a feketekereskedés. Mivel az államhatalom a só árát mind magasabbra emelte, a
19. század elejétől a Romániából becsempészett olcsóbb sóval látta el magát a Székelyföld. A csíki szekeresek ezzel a sóval élénk kereskedést űztek, amit faluról falura hordtak, a boltokban kapható
hazai só árának feléért kínálták árujukat. Az 1848-49-es szabadságharc leverése után gyökeresen átszervezett sóértékesítési rendszer azonban egy csapásra véget vetett a sócsempészetnek, és egyúttal végleg feledésbe merült az egykor szabad sókereskedést űző
cellérek tevékenysége is.
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A sóhivatal
A mai ember számára a sóhivatal a teljesen felesleges, hiábavaló intézmény fogalmát jelenti, ha egyáltalán találkozik ezzel a megnevezéssel. Ma is gyakran lehet hallani, hogy „mehet a sóhivatalba”, ha valakinek megoldhatatlan problémája akad. Pedig egykor a
sóhivatalok nélkülözhetetlenek voltak, és bizony sokan és sokszor
megfordultak ott. Ugyanis ezek a hivatalok jelentették az országot
behálózó sókereskedelem lerakodó- és beváltóhelyeit, amelyek a
só értékesítését intéző állami hatóságként működtek.
A só ősi idők óta az egyik legfontosabb kereskedelmi árunak
számított. Bányászata és értékesítése mindenütt királyi tulajdonban
volt. A sókereskedelmet a kincstár szervezte meg. A fontosabb kereskedelmi utak mentén sóházakat, sóhivatalokat állítottak fel. A sóházak a kora középkor óta minden városban megtalálhatóak voltak, emlékük sok helyütt a legutóbbi időkig megőrződött.
A sóhivatalok működéséről a 12. század óta vannak történeti
adataink. Ez időben már mindegyik sóbányának saját sóhivatala
volt, amelynek feladata a termelés ellenőrzése és a kibányászott
kősótömbök forgalmazása volt. Az erdélyi és a máramarosi bányákból sószállító bárkák százai és szekerek ezrei fuvarozták évszázadokon keresztül értékes rakományukat az alföldi kereskedővárosok sóházaiba. A sóhajók és a tutajok egyik legjelentősebb lerakodóhelye Szeged városa volt, de nagy raktára és forgalma volt a
Tisza partján Tokaj és Szolnok városának is. Az erdélyi szekeresek
pedig elsősorban a debreceni sóhivatalt látták el nélkülözhetetlen
árujukkal. A történeti adatok szerint a debreceni sóraktár az 1330as években kezdte meg működését. A következő évszázadból több
kamaraispán nevét is ismerjük, mint pl. 1419-ből Zeleméri Lászlóét, 1420-ból Literáti Lászlóét.
A sóhivatalok valódi fontosságukat annak köszönhették, hogy
a középkorban a só fizetési eszköznek számított. Nemcsak a sóbányák alkalmazottjai, hanem a polgári, katonai és egyházi tisztségviselők is sóban kapták meg fizetésüket, amit a sóhivatalok osztottak
ki, illetve váltották át megfelelő készpénzre. Az 1600-as években
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például a dési papnak ezer, a kántornak hatszáz kősó járt évente.
De az állami és egyházi iskolák is kősóban kapták meg fenntartásuk fedezetét. Amint pl. 1671-ből tudjuk, a debreceni református
nagykollégium az erdélyi sóhivatal ispánjától kérte, hogy az iskola
sóját adassa el, és az árát fizesse be a református püspöknek. Ez az
általános érvényűnek tekinthető korabeli gyakorlat biztosította a
sóházak egzisztálását, forgalmának és feladatkörének jelentőségét.
A 17. század végén, I. Lipót uralkodása alatt a sóhivatalok régi
hagyományú működését átszervezték, jogkörüket erőteljesen megnyirbálták. Hamarosan elvesztették fizetőhely szerepüket is, csupán raktárakká váltak. Ebben a folyamatban számottevően közrejátszott az is, hogy a 18. századtól az állami alkalmazottak már kizárólag pénzben kapták fizetésüket, és a sókereskedelem egykori
szabad formáit a Habsburg-udvar megszüntette. A 19. század közepére a hajdan nélkülözhetetlen kincstári létesítményhálózat végképpen elvesztette létjogosultságát. Üresen tátongó épületei pedig
okkal váltak céltáblául a népi gúnyolódásnak.
SALÉTROMFŐZŐ JOBBÁGYOK
A 16. századtól a 19. század közepéig a puskaporgyártás alapja
a salétrom volt. A salétromfőzés módszerei a késő középkorban
alakultak ki, és alapjában változatlanul fennmaradtak az 1860-as
évekig, amikor a lőgyapot feltalálása a hagyományos munkaeljárásokat háttérbe szorította.
A salétrom elnevezésen egykor a nitrátsókat értették, amelyek a
talajban természetes úton nagy mennyiségben képződhetnek. A természetes nitrátsók közül legkeresettebb a kálisalétrom volt. A megfelelő adottságú tájakon ezért a mindenkori uralkodók (még a török
hódoltság idején is) megkövetelték a jobbágyoktól a salétromtermő
helyek, az ún. salétromszérűk gondozását és a félkész salétrom beszolgáltatását. Az összegyűjtött salétromot a katonai igazgatás alatt
álló salétromháznak kellett átadni, ahol a felvásárolt nyersanyagból
egész éven át bérmunkásokkal folyt a salétromfőzés.
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A salétromgyűjtés a parasztság részére keresetkiegészítő tevékenységet jelentett. A salétromfőzés elterjedését nagyban előmozdította, hogy általa a jobbágyok a ritkán látott pénzhez folyamatosan hozzájuthattak. Ezen túl a katonai szolgálat és a beszállásolás
terhei, valamint bizonyos adónemek alól is mentesültek. Hasonló
kedvezményeket még a törökök is adtak. 1627-ben például IV.
Murád szultán figyelmeztette a budai basát, hogy mivel Nagykőrös
város lakói salétromgyártásra vannak kötelezve, más közmunkákkal ne terheljék őket. De még a 19. század elején is rendelet volt
arra, hogy a salétromfőzők József naptól András napig, azaz március 19-től november 30-ig „a közmunkák alól kivétessenek”.

A salétromföld összegyűjtése, 1796 (Szathmáry László 1935:392.)

A magyar salétromosok túlnyomóan jobbágyok voltak, akik a
maguk jobbágyi földjén termelték a salétromot. Salétromfőzők, salétromosok, karámosok névvel illették őket. II. Rákóczi Ferenc salétromos gazdáknak nevezte a szabolcsi salétromfőzőket. A kuruc korban ugyanis a Nyírséget tekintették a legfontosabb magyar salétromtermelő vidéknek. A salétromgyűjtéssel foglalkozó jobbágyok
részére a salétromház – vagy korabeli hivatalos nevén salétromfőző
officia – megfelelő felszerelést, mindenekelőtt salétromfőző üstöt
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kölcsönzött. Ahol több jobbágy is főzött salétromot, ott a munka
irányítására karámbírót jelöltek ki, aki rendszeres fizetés fejében
összekötő szerepet látott el a feldolgozóhely és a salétromgyűjtéssel foglalkozók között.
A salétromtermő helyet
szérűnek, karámnak nevezték.
Többségük a szérűk kertjében
vagy a legelők szélein, vízjárta
helyeken feküdt. A szérűn kiütköző salétromot többnyire
seprűvel gyűjtötték fel, vagy
gereblyefejjel tolták össze.
Salétromfőző üst, 18. század vége
A nagyobb szérűkön lóval
(Nyárády Mihály 1958:175. nyomán)
húzatott kaparóvassal lazították fel a salétromréteget, amit ezután az asszonyok kis rakásokba,
ún. csirkékbe húztak össze. Az összesöpört salétromport a kertekben álló egyszerű épületekbe hordták, ahol a kifőzésig vagy a beszolgáltatásig tárolták. A nagyobb szérűkön kalyibák álltak szabad
kéménnyel és katlannal, amelyekben a salétromot előzetesen kifőzték. Az üstöt és a tüzelőanyagot az officia biztosította. A kisebb
szérűkön azonban csupán a seprést, más néven a porvonást végezték. A salétromházak főzetlen állapotban is átvették az összegyűjtött salétromot.
A szérűkön tavasszal, rendszerint májusban kezdték meg a salétrompor gyűjtését, és a mezőgazdasági munkák mellett alkalmanként szeptemberig foglalkoztak vele. A szérűkön folyó főzésre
rendszerint október-november hónapban került sor, majd az egyszer kifőzött nyers salétromot beszállították a salétromházba.
A főzéskor visszamaradt földet még ősszel szétterítették a szérűn,
hogy elősegítsék a további salétromosodást.
A megfelelő adottságú tájakon ezért az uralkodók megkövetelték a salétromtermő helyek, a salétromszérűk gondozását és a salétrom beszolgáltatását. Az összegyűjtött salétromport a katonai
igazgatás alatt álló salétromházaknak kellett átadni, ahol a felvásárolt
nyersanyagból egész évben folyt a főzés. Magyarország keleti terü118

lete mindvégig fedezte a salétromszükséglet túlnyomó részét.
A 16. században Nagykálló és Debrecen volt a legjelentősebb salétromfőző központ.

Salétromkészítés, 1550 (Agricola, G. 1985:277. ábra nyomán)

A feldolgozás első lépését a salétrompor kilúgozása jelentette.
A salétromport kádakba rakták, majd vízzel felöntötték. 10–12
órai áztatás után a sárgás színű lúgot leengedték. A nyers lúgot
először rézkazánba juttatták és 80 °C-on forralták. Közben fahamuból lúgot készítettek, és az ebből szükséges mennyiséget a salétromlúghoz töltötték, majd abbahagyták a tüzelést. Ezt a műveletet kiejtésnek nevezték. Ezután a lúgot fahombárokban 12 óráig
állni hagyták. A tiszta lúgot rézkazánba töltötték, és négy-öt napig
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folyamatosan tüzeltek alatta. Amikor a lúg elérte a 48–50%-os töménységet, a főzést befejezték. A sűrű lúgot állítókádakba merték,
ahol öt-hat óráig tartották, miközben az idegen rész kivált belőle.
Ezután kristályosító rézüstökbe merték, ahol teljesen kihűlt. A
nyers kristályokat kitördelték és összegyűjtötték, amit hasonlóan
még kétszer megtisztítottak. A kristályosító üstből végtermékként
nyert alakzatot salétromharangnak nevezték. Ezt fakalapáccsal összetörték, és napokig száradni hagyták. A tökéletesen kiszáradt fehér,
porszerű anyagot hordókba csomagolták, és mint kétszer tisztított
salétromot hozták forgalomba.
HAMUZSÍRÉGETŐK
A hamuzsír egykor nélkülözhetetlen vegyi anyaga volt az üveggyártásnak, a vászonfehérítésnek és a bőrcserzésnek. Az elégetett
fa hamujából lúgozással nyert anyag legfontosabb alkotóeleme a
káliumkarbonát volt. A 19. század közepétől a mesterséges szódagyártás felfedezése szinte teljesen háttérbe szorította a növényi kálisó előállítását.
A hamuzsírégetés – a technológia tekintetében – jellegzetesen
ipari tevékenység, amelynek nyersanyaga a fahamu. Fahamu egykor minden háztartásban felhalmozódhatott, mivel egyedül csak
fával tüzeltek. A hamuzsírfőzők felvásárolták a fahamut, a szentgáli árendások például 1788-ban a környékbeli lakosoktól kilogrammonként hét garasért. A nagyvázsonyi hamuzsírfőző gyár az
1840-es években pedig egyenesen a háztartási hamura támaszkodott. A hamuzsírfőzők magas oldalú, batárszerű szekérrel járták a
falvakat, ez időben 20 krajcárt fizettek 1 kg fahamuért.
A nagybani termeléshez azonban megfelelő kiterjedésű erdőre
volt szükség. Korabeli adatok szerint egy hamuzsírfőző huta működtetése 8–10 ezer holdnyi erdőterületet igényelt. A hamukészítés kezdetleges módja az odvas fák lábon való elégetése volt. Az
így meggyújtott fák néhány napig senyvedezve égtek, szárazság
idején felgyújtással fenyegetve az egész erdőt; esős időben pedig
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annak a veszélynek kitéve, hogy hamujuk elázik. Ezért biztonságosabb eljárásnak számított a gödrökben történő hamuégetés, amikor kővel kirakott vermek felett úgy hamvasztották el a közelből
összehordott fát, hogy a hamu a verembe hulljon. Amikor a verem
megtelt hamuval, zsákokban vagy szekereken a hamuházba szállították.
A hutáknál alkalmazott munkások zömét a hamuégetők alkották,
akik többnyire jobbágyok vagy nincstelenek voltak, és az uradalom
szerződésben kötelezte őket meghatározott mennyiségű fahamu
készítésére. A hutákhoz települők különböző kedvezményekben
részesültek: mentesültek a királyi, földesúri adóktól, a hamuégetés
fejében pedig szabadon irthattak maguknak erdőt, és irtásföldjeiket díjtalanul használhatták. A hamuzsírégetők szinte egész évben
dolgoztak, azonban igazi idényük a tél volt, amikor nem kellett tartaniuk a hirtelen esőktől. A hamut meghatározott helyeken álló
hamusházakban gyűjtötték össze, ahol a feldolgozásig tárolták.
Hamugyűjtő házak egykor nemcsak a feldolgozó telepeken, hanem
sokfelé az erdőkben és lakott településeken is álltak. Ennek emlékét őrzik a Hamuház, Potaház, Szalajkaház helyneveink.
Az erdei üveghuták szomszédságában mindenütt folyt hamuzsírfőzés, szalajkagyártás. Az egykori nagy erdővidékek földrajzi
nevei sok helyen megőrizték az erre a foglalkozásra utaló szalajka,
szalajkaház megnevezést. A kora középkortól a 19. század közepéig a fahamuból nyert szalajka (hamuzsír) számos iparág (üveg, papír, szappan, porcelán, textil) nélkülözhetetlen nyersanyagát jelentette, amíg használatát a jóval olcsóbb angol mesterséges szóda
háttérbe nem szorította. A szalajkagyártás rendkívül nagy erdőpusztítással járt. A korabeli számítások szerint egy mázsa tiszta
hamuzsír előállításához egy katasztrális hold erdőt kellett elégetni.
Elképzelhető a pusztítás mértéke, ha tudjuk, hogy egyetlen üveghuta működéséhez 8–10 ezer hold erdő fájára volt szükség. Parádon például 1820-ban 64 mázsa hamuzsírt állítottak elő. Egy
szalajkaház 20–30 évnél tovább nem tudott működni, mert addigra elfogyott az erdő körülötte.
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Hamuzsírfőzés a 16. században (Agricola, G. 1985:274. ábra nyomán)
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A hamuzsírkészítés üzemi szintű előállítása három szakaszból
állt: a hamu kilúgozásából, a lúg kifőzéséből és a nyers hamuzsír
fehérítéséből, azaz kalcinálásából. Ez a technológiai folyamat a 19.
század elején általánosan elterjedt módszerré vált. A száraz fahamut először nedvesítő ládákban vízzel meglocsolva állni hagyták,
majd többszöri átmosással kioldották a lúgot. Ehhez a művelethez
speciális kétfenekű hordókat használtak. A hordók felső feneke
sűrűn át volt lyuggatva, amire szalmát hintettek, hogy a hamu ne
hulljon az alsó részbe. A hordókból a két fenék közötti csapon át
lehetett a folyadékot az alattuk álló kádakba leereszteni. Rendszerint
26–32 hordó és ennek megfelelő kád állt egy sorban, amelyekhez
egy vályún át jutott el a víz. A hamuval megtömött hordóba vizet
vagy előző lúgot engedtek, hogy az ellepje a hamut. 24 órai állás
után a kioldott lúgot a kádakba eresztették. A feltöltést mindaddig
megismételték, amíg a lúgba tett tojás nem merült el. Az ilyen lúg
töménysége megközelítette a 20%-os hamuzsírtartalmat.
A sűrű lúgoldatot üstökben állandó keverés közben mindaddig
főzték, amíg a víz teljesen elpárolgott. A szárazra főzött sötét színű
sűrű masszát, a fekete hamuzsírt speciális kemencékben hevítve fehérítették ki. A jól kalcinált hamuzsír durva szemcsés, kékesfehér,
gipszszerű por lett, amit hordókba csomagolva értékesítettek.
MÉSZÁROSOK ÉS MÉSZÁRSZÉKEK
A magyarság körében már a honfoglalás előtti időkben kialakult az állatvágók szűk rétege, akik elkülönültek a pásztoroktól. A
legkorábbi nyelvemlékeinkben található vágó, húsos, ill. a török eredetű kaszab név erre a tevékenységre specializálódott önálló foglalkozásról tanúskodik. A 15. századtól a délszláv mészáros elnevezés átvette a régies alakú mesterségneveink helyét. Hosszú évszázadokon keresztül egyedül ezzel a terminológiával illették a hivatásos húsiparosokat. A foglalkozásnév első említését 1395-ből mezáros formában ismerjük.
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Mivel a 15. századtól városaink egyre inkább elvesztették
földművelő jellegüket, és lakosságuk nagy része a piacokról szerezte be élelmiszer-szükségletét, a város elöljárói rákényszerültek a
közellátás fejlesztésére. Mind több mészárszék nyílt meg középkori városaink szűk utcáiban. Pozsonyban már 1376-ban elrendelte
az elöljáróság, hogy 28 mészáros és ugyanannyi mészárszék működjön, noha még száz év múlva is csak feleannyit írtak össze. E
túlzott igények ellenére a 15. században számos városunkban figyelemre méltóan sok volt a mészárszék, Budán például 38, Bártfán 17, Sopronban 14, Eperjesen 10 mészárszék szerepelt a korabeli összeírásokban.
A mészárosok többsége a leggazdagabb iparosok közé tartozott. Vagyonszerzésük alapja a marhakereskedelem volt, amit különösen a 15–16. században űztek nagymértékben a hivatásos marhakereskedők, a tőzsérek mellett. Erről beszédesen tanúskodik egy
pozsonyi mészáros példája, aki 1457-ben 85 ökröt hajtott ki
Ausztriába eladásra. A mészárosok az állatok mellett egyéb áruval
is kereskedtek, mint pl. a debreceniek gyolccsal, szappannal. Ebből
következően a mészárosok felső rétege tulajdonképpen átmenetet
képezett a városi iparosság és a kereskedő patríciusok között. Másik részük föld- vagy szőlőbirtokok vásárlásával igyekezett vagyonát gyarapítani, és ennek révén a városi vezetőréteg sorába emelkedni.
A mészárosok tevékenységének középpontjában természetesen
a mészárszékek megfelelő működtetése állt. A mészárosmesternek
kellett gondoskodnia a vágóállatok beszerzéséről, leöléséről, feldolgozásáról és kiméréséről. A tehetősebb mesterek mészárszékeikben több kisegítőt és segédet tartottak. A vágólegények feladata
volt az állatok leölése és feldarabolása, a székálló legények pedig a
kimérést végezték.
A régi mészárosok kezdettől elsősorban marhavágással foglalkoztak, és ezt a jogot a legutóbbi időkig igyekeztek maguknak
fenntartani. Ezzel függ össze, hogy szaktudásuk jelképe, egyben
mesterremekük, az ökörvágás; cégérük címere, céhjelvényeik dísze,
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az ökörfő vagy a szarvasmarhavágás legfontosabb eszköze, a bárd. A 17. századból
fennmaradt céhemlékek különösen dekoratívan jelenítik
meg ezeket a jelképeket. A
régi mészárosmesterség tekintélyére is enged következtetni, például a tatai mészárosoknak a habán kézművesek
által 1674-ben készíttetett
reprezentatív céhkorsója vagy
a győri mészáros céh 1640-ből
származó céhládája, amelynek
gazdagon faragott díszítőelemei közül kiemelkedik a köA tatai mészároscéh korsója, 1674
(A Tiszáninneni Református
zépen elhelyezett a szarvasEgyházkerület Sárospataki Gyűjteménye,
marhafej.
Sárospatak)
A győri céhládán a hatalmas szarvú magyar szürkemarha látható, amely ez időben szinte
egész Európában keresett volt kitűnő húsa miatt. Nem véletlenül
került a 16. században épített észak-németországi nürnbergi vágóhíd főbejáratának oromdíszére a magyar szürkemarha alakja, mintegy bizonyságául a magyar marhakereskedelem és mészárosmesterség egykori nagy hírének.
Hajdani mészárszékek
A húsmérés joga egykor a földesurakat vagy a városokat illette
meg. Ők nyitottak megfelelő számú mészárszéket, amit általában
bérbe adtak a mészárosmestereknek – évente kialkudott árendáért.
A bérleti díj összege az épület felszereltségétől és a forgalom mértékétől függött. Szentgál elöljárósága például 1794-ben a mészárosoknak külön községi épületet emelt, hozzá istállót, szántóföldet,
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rétet és legeltetési jogot adott, a bérlet fejében azonban kikötötte,
hogy a hús, de különösen a faggyú csak limitált, azaz meghatározott áron mérhető ki.
A mészárszékek működését a székbíró rendszeresen ellenőrizte, akinek gondja volt
a súlyok, mérlegek használatára, az előírt árak betartására,
az árjegyzékek kifüggesztésére. Sopronban már 1601-től
megkövetelték, hogy a mészárosok táblát tegyenek ki,
amelyen feltüntetik a húsárakat.
Az elmúlt évszázadokban
bárminemű húst csakis a mészárszékekben lehetett kimérni, kis tételben árusítani.
Így a vaddal és hallal való kereskedés is a mészároscéh
kezében volt. Noha a hetipiacokon már a 16. század eleje
óta bárki árulhatott húst, de
azt csak kizárólag egészben
A marha letaglózásának ábrázolása
a debreceni mészároscéh behívótábláján, 1843
vagy félbe vágott formában,
(Déri Múzeum, Debrecen)
vagyis csak nagyobb tételben
adhatta el. Vonatkozott ez az ún. fehér árura is, amint azt Miskolc
város elöljáróságának 1745. évi rendelete példázza, mi szerint:
„szalonnát és hájat fontonként és polturánként csak a céhbeli mészárosok árulhatnak; a piaci árusok – vidékiek és városbeliek egyaránt – csak hetivásárokon árulhatják ezeket, de akkor is csak oldal-, illetve darabszámra.”
Annak ellenére, hogy a mészárszékek kimérési joga mindenféle
húsra kiterjedt, az elmúlt évszázadokban a városi mészárosok leginkább a marhahús és a faggyú eladásával foglalkoztak. A borjú-, bá126

rány- és sertéshús meglehetősen szerény hányadát tette ki árukészletüknek, amit számtalanszor nehezményeztek a városi elöljárók.
Azonban a limitált, rögzített árak és a beszerzési nehézségek miatt
a mészárosok ritkán kaptak kedvet a választék bővítésére.
A régi mészárszékek berendezése igen változatos. Az elárusító
helyiséghez többnyire húsvágó szoba és kamra is csatlakozott. A zsúfolt belvárosok szűk mészárszékei azonban egyetlen helyiségből
álltak, ahol a kiszolgálást megnehezítette a vásárlók tolongása.
Ezért is kérték a pesti belvárosi mészárosok a 19. század elején a
tanácstól, hogy az egyik húsvágó tőkét az üzlet előtti járdára állíthassák. Az egyetlen helyiségre korlátozódó mészárszék közepén
terpeszkedett a húsvágó tőke, mellette állt a terjedelmes mérőalkalmatosság, a leghűvösebb sarokban pedig a lécekből készített és
orgonatüllel bevont légyszekrény húzódott meg. Nyáron ebben óvták a nyers húst a legyektől. A kisebb mészárszékeknek, amelyek a
vásárlók befogadására sem voltak alkalmasak, utcára nyíló ablakuk
volt, amelyhez pultszerűen lenyitható tábla tartozott. A hús tartósítása jéggel csak a 19. század végén kezdték jéghűtéssel tartósítani.
Már a legkorábbi céhokmányok is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a mészárszékekben csak egészséges állat húsát árusíthassák. Ezért kezdettől kikötötték, hogy csak azt az állatot lehetett
kimérni, amelyet előzőleg a húslátó mester megtekintett és levágását
engedélyezte. Pozsonyban pl. 1376-ban két húslátó mester és egy
városi tanácsos ellenőrizte rendszeresen a levágásra kerülő lábasjószágot és egyben a mészárszékeket. Ha netán beteg marhát vágtak
le, nemcsak a mészárost, hanem a húslátó mestert is szigorúan
megbüntették. A 19. század közepétől a hatósági állatorvosok töltötték be az egykori húslátó mesterek feladatkörét. A 19–20. század fordulójától a mindinkább a komplex feldolgozó üzemmé bővült vágóhidak pedig az egyszerű elárusító üzletek sorába kényszerítették a hajdani mészárszékeket.
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Falusi mészárosok
A mesterségükre büszke hajdani városi mészárosok csupán a
marhahús kiméréséből jól megéltek. Kevésbé vonatkozott ugyanez
a falusi mészárosokra, akikről már a 15–16. századi városi céhiratokban és közigazgatási feljegyzésekben gyakran szó esik. Ezen
adatok szerint is a vidéki mészárosok hátrányosabb helyzetben éltek. Gondoljunk csak arra, hogy a többségében önellátó parasztgazdaságokban inkább a disznó- és baromfihúst fogyasztották,
mint a marhahúst. Csak a nagyobb mezőgazdasági munkák és ünnepek idején került marhahús az asztalra. Ezért a falusi mészárosok nemcsak helyben árusítottak, hanem a közeli városok piacain
is rendszeresen megjelentek. Amint pl. Győr város mészárosainak
1851. évi céhleveléből tudjuk, ez időben a vidéki mészárosoknak
csak kedden és szombaton volt szabad a városban húst árulniuk a
kijelölt helyen; de akkor is olcsóbban! Más városokban is hasonlóan igyekeztek a céhek korlátozni a többnyire céhen kívüli falusi
mészárosok tevékenységét. Ennek ellenére mégis veszélyes konkurensei voltak a széktartó városi mészárosoknak. A 16. század végén például Sopron város tanácsa szemrehányást tett a városi mészáros céhnek, hogy csak marhahúst mérnek, borjú- és bárányhúst
azonban nem árusítanak, pedig lenne rá igénye a városi lakosságnak. Azt is felrótták nekik, hogy a falvakban szebb húst lehet kapni. A városi mészárosok viszont állandóan elégedetlenkedtek a városi tanács által előírt olcsó húsárak miatt. Ezek a huzavonák leginkább a falusi mészárosoknak kedveztek.
A vidéki mészárosok vágóállataik nagyobb részét saját falujukban vásárolták fel, és a marha mellett sertést és juhot is vágtak,
szalonnát és tepertőt is árusítottak. Lakóházukat úgy alakították ki,
hogy az utca felőli részen helyezkedett el az elárusító helyiség.
A kevésbé tehetősek pedig egyszerűen az utcára néző széles ablakon át mérték ki a húst. Legtöbbjük lovat és kocsit tartott, amivel
a városi piacokra és vásárokra vitte áruját. A felvásárolt vágóállatot
saját istállójában, óljában tartotta, és a saját portáján vágta le, hogy
mindig friss húst mérhessen ki.
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A régi céhes világban oly sokat mellőzött falusi mészárosok tulajdonképpen előfutárai voltak a 19. század végére kialakuló, a fogyasztói igényekhez jobban alkalmazkodó – mai értelemben vett –
henteseknek.
HIMPELLÉREK
Annak ellenére, hogy a sertés vágásával és húsának értékesítésével foglalkozó hentesek csak a 19. században nyerték el a céhalapítás jogát, és így a mészárosokkal azonos rangra emelkedtek, tevékenységük mégis több évszázados viszontagságos múltra tekint
vissza. A sertésvágás mestersége ugyan már a 15. században különvált a mészárosságtól, és az elmúlt évszázadok alatt két változata alakult ki. Az egyiket a faluhelyen élő böllérek művelték, akik az
önellátó parasztgazdaságokban végezték idényjellegű munkájukat.
Ez az állat levágásából és feldarabolásából állt. A másik csoportot
a sertéshús értékesítésével foglalkozó tulajdonképpeni hentesek alkották, akik a legutóbbi időkig sem tudtak volna faluhelyen megélni, éppen ezért a városok húsellátásába kapcsolódtak be. Így a
hentességet is tulajdonképpen városi iparként tarthatjuk számon.
A foglalkozásnév legkorábban 1517-ben fordult elő Hendes
alakban, majd nem sokkal később, 1565-ből diznó hentes formában.
Ezzel az elnevezéssel mutat összefüggést a hentel, azaz ’disznót öl’
jelentésű régi szavunk. A nyelvtörténeti adatok szerint a hentes a
16. századtól a disznó leölésével, feldolgozásával és húsának árusításával foglalkozó iparos. Az, hogy történetileg mennyire nem
egyértelmű a hentesmesterség tartalma, arra Miskolc város tanácsának 1585-ből származó jegyzőkönyve nyújt bizonyságot, amely
henteseknek nevezi a céhen kívüli húsárusokat, akiknek a tanács
megengedte, hogy vásárokon és szerdai napokon nemcsak sertést,
hanem bárányt, juhot, sőt „öregbarmot”, azaz marhát is vághassanak. A győri mészárosok viszont 1676-ban egyenesen himpelléreknek mondják a céhen kívülieket, akik tanultság és hozzáértés nélkül végzik a húsárusítást.
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A hentesek, akiket középkori latinsággal hentelero, illetve németesen Hentler, Henteller – majd ebből eredően – himpellér névvel is illettek, eleinte valóban kontároknak számítottak. A környékbeli
falvakból jártak be a városi hetipiacokra váltakozó minőségű árukészletükkel. Noha a városi mészároscéhek igyekeztek állandóan
korlátozni a hentesek tevékenységét, a városok gyakran éppen a
piaci húsárusoknak nyújtott engedményekkel teremtettek konkurenciát, és ezzel javult a húsellátás. Az örökös ellentétek és presztízsharcok eredményeként a 18. században már egyre határozottabban kirajzolódott a munkamegosztás, amely szerint a mészárosok a marhahús, a hentesek viszont a sertéshús értékesítésével foglalkoztak. A hentesek azonban még ekkor is jóval hátrányosabb
helyzetben voltak, mert csak hetipiaci napokon árusíthattak. Szeged város tanácsa például 1733-ban ugyan három hentesüzlet
megnyitását engedélyezte a meglévő nyolc mészárszék mellett, de
bennük húst csak szerdán reggeltől délig és szombaton déltől estéig volt szabad mérni.

Lacikonyha Pesten. Sterio Károly litográfiája, 1855 (Prónay Gábor 1855:93.)
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A napóleoni háborúk után elmélyülő társadalmi válság, a városi
szegénység rohamos felduzzadása Európa-szerte lendületet adott a
hentesipar fejlődésének. A sertésvágással foglalkozók mind több
olcsó húskészítménnyel árasztották el már nemcsak a hetivásárok
húspiacait, hanem ideiglenes bódéikban, árusítópultjaikon a forgalmasabb utcákat, tereket. Különösen népszerűek voltak az egykori lacipecsenyések, akik nem hiányoztak egyetlen vásárból sem, de a
nagyobb városok hetipiacain is jeles forgalmat bonyolítottak le változatos húsáruikkal.
Nem véletlen, hogy az 1820-as években a városi hentesek, húsfüstölők, kolbászfőzők, pecsenyesütők Magyarországon is sorra
céhlevelet kaptak, ami megszüntette működésük korlátozását. A
hentesáru iránt növekvő kereslet pedig az egykori himpellérek
utódait: a városi henteseket mind sokoldalúbb, külföldi példákat is
átvevő, egyre bővebb választékkal jelentkező húsiparosokká tette,
akik méltó versenytársai lettek az egykor nagyhírű mészárosoknak.
SZAPPANFŐZŐK
A szappanfőző-mesterség jellegzetesen városi ipar, mert mind
a nyersanyag beszerzése, mind a késztermék értékesítése a városi
fogyasztás függvénye. A szappan legfontosabb alapanyagát jelentő
faggyút ugyanis nagyobb tételben csak a városi mészárosoktól szerezhették be a szappanfőzők, a mészárosok kezén felhalmozódó
faggyú mennyiségét pedig a marhahúsfogyasztás mértéke szabta
meg. Középkori városaink többsége a szappanfőző-mestereknek is
megélhetést nyújtott. Például Sopronban már 1379-től folyamatosan működött egy szappanos, aki a város ellátásáról gondoskodott.
Helyzete azonban a későbbi évszázadokban sem lehetett túl kedvező, mert 1598-ban a város felszólította a mészárosokat, hogy a
faggyút a polgárság rendelkezésére bocsássák, és ne a szappanfőzőnek adják el. Ezt azzal indokolták, hogy a szappanos minden
zsiradékot felvásárol, így drágítja annak az árát, ugyanakkor a gyertyamártók sem jutnak faggyúhoz, pedig az ő portékájuk előbbre
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való a szappannál. Végül is a tanács kötelezte a szappanfőzőt,
hogy másutt vegye a faggyút. Az anyagbeszerzés nehézségei miatt
csak 1783-ban alakult meg a soproni szappanoscéh tíz taggal,
akiknek java része a környező városokban, Kőszegen, Szombathelyen, Sárváron tevékenykedett.
A szappanfőző iparosok ezen általánosan jellemző sorsa alól
csak néhány nagyobb városunkban volt kivétel. Ilyen volt mindenekelőtt Debrecen, ahol már a 15. század második felétől több
szappanosról tudunk. Kiváltságlevelüket 1587-ben Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemtől kapták. A debreceni szappanoscéh hamarosan nemcsak a helybeli szükségletet elégítette ki jó minőségű
árujával, hanem mind távolabbi piacokat hódított meg magának.
A 17. század elejétől Erdélybe és a Felvidékre rendszeresen szállítottak, de szultáni adóként évente több szekérrakomány pipereszappant küldtek Konstantinápolyba. Ez időben levendula- és rózsaolajjal illatosított szappant is főztek. Készítményeiket méltán
vetették össze az akkor világhírű párizsi és velencei szappannal.
A következő évszázadban is a legnagyobb elismeréssel emlékeztek
meg a debreceni szappanról. Például Robert Townson angol utazó
1793-ban a következőt jegyezte fel: „A szappan hófehér és szivacsszerű, az előállított mennyiségre nézve elég annyit felemlíteni,
hogy Debrecenben hetven szappanfőző van”. Ugyanezen időből
származó összeírások szerint a debreceni szappanoscéhben 80
mester, 10 segéd és 6 inas dolgozott, évi termelésük meghaladta a
háromezer táblát, ami több mint kétezer mázsa szappan előállítását jelentette.
A tekintélyes létszámú debreceni szappanoscéh évszázadokon
keresztül féltve őrizte portékája hírnevét. Az 1676-ban megújított
és több artikulussal kibővített céhlevél a mesterség kitanulásától az
áru értékesítéséig szigorú előírásokat tartalmazott. Szabályozták a
nyersanyag beszerzését: a faggyún osztozkodni kellett a mestereknek, nem vásárolhatták fel egymás elől; a főzéshez szükséges sziksót pedig a céhmesterek osztották szét. A szappanosoknak szigorúan megtiltották a nyersanyaggal való kereskedést. A szappan minőségét és mennyiségét a céhmesterek rendszeresen ellenőrizték.
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Aki netán „hitván szappanyt” készített, a pénzbüntetésen túl kötelezték annak újrafőzésére is.
A szappan minőségét alapvetően megszabta a felhasznált
nyersanyag milyensége. A debreceni szappanfőzők a Hortobágyon
gyűjtött és gondosan tisztított sziksót az újabb időkben elterjedő
mesterséges szódánál is jobbnak tartották. A szegedi szappan is a
sziksónak köszönhette keresettségét. Mivel a különböző szikes területekről változó kémhatású sziksót söpörhettek össze, a szappanosok gondot fordítottak a megfelelő lelőhelyek karbantartására.
A tiszta sziksóból mész hozzáadásával erős lúgot főztek. A lúgot
addig főzték, míg a belemártott baromfitollat vagy subaszőrt szét
nem marta. Természetesen a jobban felszerelt műhelyekben megfelelő műszerrel, erőmérő-gráddal mérték a lúg erejét. A debreceni
szappanfőzők egykor csaknem kizárólag tiszta marhafaggyúból készítették a szappant, mert ez megfelelő szilárdságot és fehérséget
adott termékeiknek. Ezért tartották a hivatásos mesterek okvetlenül szükségesnek, hogy a zsiradéknak legalább egynegyed része
marhafaggyú legyen.

Szappanfőzés. A debreceni szappanosok privilégiumleveléről, 1676
(Szulovszky János [szerk.] 2005:446. nyomán)
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A szappankészítés legfontosabb mozzanata a főzés: megszabott mennyiségű lúggal több órán át főzték a zsiradékot. A főzés
eredményeként kicsapódó szappant általában még kétszer átfőzték
friss lúgon, hogy minél fehérebb legyen. A harmadik főzésnél a
szappanosok mindig adagoltak konyhasót a masszához, mert a lúg
így jobban elkülönült a szappantól. A kisózott lúgból másfél órai
pihentetés után száraz vászonnal bélelt öntőrámákba meregették a
felületre gyűlt szappant. A kihűlt szappantáblákat vékony dróttal
vagy zsinórral megfelelő méretű vagy tömegű kockákra vágták,
majd szellős helyen szikkadni hagyták.
Debrecenben tanulták a mesterséget a kecskeméti és a nagykállói szappanosok. Kecskeméten a 17–18. században 20–30 szappanosmester dolgozott a városi céhben a debreceniek mintájára.
Szegeden a 19. század elején közel ötvenre rúgott a szappanfőzők
száma. Céhbe ugyan csak 1851-ben tömörültek, de már szabadalmi levélhez nem jutottak. Olcsó és jó minőségű árujukból évente
több ezer mázsányit hordtak szét az ország minden részébe – a
paprikával együtt – a szegedi kofák és szekeresek. A korábbi időkben azonban a szappanosok maguk árulták portékájukat a vásárokban „a szappanos szekér mellett egy széken” – amint a debreceni céhszabályzat előírta. A vásározás nyilván nagyobb bevételt
hozott a mestereknek, mint a városi értékesítés, ezért a céhmesterek sorsolták ki, hogy mikor ki maradjon otthon a város szükségét
kielégítő szappan árulására. Így állhatott elő az a sajátos helyzet,
hogy a 19. században a szegedi szappanosok a debreceni vásárokon 30–40 társzekér szappant is el tudtak adni.
A 19. század közepétől a gyári termelés megindulása egyre hátrányosabban hatott a szappanfőző műhelyekre, amelyek a századforduló után már csak elvétve tudták biztosítani a megélhetésüket.
A parasztság eleinte a vásárokon, később a helybeli vegyeskereskedésekben vásárolta a szappant. A tehetősebbek az egész esztendőre valót beszerezték, a szegényebbek csak annyit, amennyi a
következő vásárig eltartott. A vásárolt szappant leginkább mosdáshoz használták, a ruha mosására fahamu és lúg szolgált egészen
a 19. század végéig. A ruha lúgozásának, szapulásának általánosan
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elterjedt hagyományos módját az a 19. század elején az alföldi
módosabb parasztgazdaságokban a szappannal és szódával való
mosás váltotta fel. Ehhez azonban saját készítésű háziszappant
használtak.
Háziszappan készítés
„A házi szappanfőzéshez szükséges anyag leginkább disznóöléskor kerül ki. A főzés ideje tavasszal van, hogy a zsiradék, faggyú meg
ne avasodjon, mert csak így kaphatnak jó, tiszta szagú, fehér szappant. Az 1870-es évektől kezdve mindinkább zsíros szódából csinálják a lúgot. Három kg zsiradékhoz 1 kg szódát szoktak venni. Egy kg
szódát 8–9 liter vízben oldanak fel. A lúg erősségét akként állapítják
meg, hogy csirke- vagy tyúktollat mártanak bele. Ha elég erős, akkor a
tollszárról lemarja a tollat. Ha rajta marad a toll, szódát tesznek bele
erősítőül.
A főzés a konyhában a nagykatlanon, jó időben az udvaron lévő
nyárikatlanon történik. Az üstből, melyben a szódát felolvasztják, kimerik a lúgot, annyit hagynak benne csak, amennyi első lúgként a zsiradék kifőzéséhez megkívántatik. Míg a szóda a felöntött vízben feloldódik, élénkebb, erősebb tűz ég alatta. Az első lúgon a zsiradék 30
percig fő lassú és csöndes tűzön, hogy állandóan forrjon és bugyogjon, de ne nagyon, mert akkor kifut, ezért folyton kavargatják. Félórai
főzés után, mikor a szappan anyaga a lúgtól teljesen elválik, leveszik
az üstöt a katlanról, és kissé hűlni hagyják. Majd kisebb serpenyőből
készült merővel tálba szedik, a visszamaradó lúgot pedig külön tálba
öntik.
A kiürítés után az üstöt kiöblítik, szélét is tisztára mossák, és új
lúgot öntenek fel az üstbe, visszarakják a szappan anyagát, újból
csendes tűzön, állandó kavargatás közben főzni kezdik. Ezen a második lúgon 15–20 percig fő az anyag, mely a lúg hatása alatt mindinkább fehérebb színű lesz. Közben vizet öntenek hozzá, vagy szódát
eresztenek bele, aszerint, amint erős vagy gyenge és zsíros a lúg.
Hogy a szappan minél jobb legyen, harmadik lúgra is felöntik, amikor
ismét 15 percig főzik. A harmadik lúgba fél marék konyhasót tesznek,
hogy mentül jobban kicsapja a szappant. Ezt a lúgot sóslúgnak is nevezik.
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Amikor közeledik az idő, hogy mindjárt kész a szappan, előkészítik a szappanöntő rámát, egy négyszögletes fakeretet, amit a kamrában
vagy más hűvös, kevésbé járt helyen vízszintesen elfektetett deszkalapra – ajtó vagy asztaltető – helyeznek, hogy a szappantábla egyenletes
vastag legyen. Most egy vászonlepedőt vagy törülközőt hideg vízbe
mártanak, s anélkül, hogy kicsavarnák, beleteszik a rámába. A sarkoknál megigazítják, hogy a szappan nagyon csomós, vágásos ne legyen,
hanem lehetőleg simára keményedjen meg.
Az üstöt leveszik a katlanról hűlni, széléről és oldaláról az apró
szappanforgácsokat belehányják a szappanba, s mikor már nem túlságosan forró, odaviszi a ráma mellé, és nagykanállal a ráma közé rakják úgy, hogy az öntőben középről folyik széjjel, a sarkoknál evőkanállal igazítják, hogy a sarkok tele legyenek, és mindenütt egyforma
vastagon terüljön szét a szappan. Arra is törekednek, hogy a szappan
felülete egyenletesen sima maradjon, ne legyen bibircsós.
Másnap kiveszik a szappant az öntőrámából, a ruhát lefejtik róla,
és mindjárt feldarabolják 1 kg súlyú darabokra, 15–20 cm-es nagyságú
kockákra. Azért darabolják fel a friss szappant, mert ki nem száradt
állapotában késsel lehet vágni, nem porlik, nem töredezik, kevés
megy belőle veszendőbe. Ahol nem darabolják fel mindjárt, ott a
padláson szárad ki a szappan, sokszor éveken át; az ilyen sokkal tovább tart, mosáskor nem kopik olyan gyorsan, mint a friss szappan.
Büszkesége minden asszonynak, hogy mentül régibb, mentül
több darab vagy tábla szappan legyen a kamrájában, a padláson.
A jó szappan fehér színű, sima, tükrös felületű, kemény, mint az
üveg, elvágva egyenlő tömörségű, nem lyukacsos. A rossz szappan
mállik, morzsálódik, puha, foltosbarna színű, ütögetve püfög.”

(Kiss Lajos 1931:173–176.)
GYERTYAMÁRTÓK ÉS GYERTYAÖNTŐK
A nagy változatosságot mutató népi világítóeszközök sorában
jelentős helyet foglalt el a gyertya, amely több fényt adott, mint a
pislákoló olajmécses. Ennek ellenére a legtöbb parasztházból mégsem tudta kiszorítani a mécsest, mert lényegesen drágább volt annál. A 16. századtól szinte folyamatosan felmerült a panasz a gyertyamártók ellen, hogy sokat kérnek portékájukért. A mesterek vi136

szont azzal védekeztek, hogy a faggyú is felettébb drága, amiből a
gyertyát készítik. A hús árának kétszeresét is elkérhették a faggyúért a mészárosok. A korabeli közigazgatás ugyanis ilyen módon
igyekezett biztosítani azt, hogy a hús ne kerüljön sokba. A gyertyát
marha- vagy birkafaggyúból, valamint viaszból készítették. A nyersanyagnak megfelelően az önálló gyertyamártók mellett mészárosok, szappanfőzők és mézeskalácsosok is foglalkoztak gyertyakészítéssel. Természetesen házilag is készítettek gyertyát, különösen
a szappanfőzéshez értő asszonyok, de a pásztorok között is jócskán akadt, aki mestere volt ennek a munkának. A török hódoltság
idején pedig jobbágyasszonyainknak egyenesen kötelessége volt a
gyertyamártás.
A gyertyakészítés legrégibb módja a kézi megformálás, amikor a meglágyított
faggyút vagy viaszt egyszerűen a bél köré nyomkodták,
majd – amint egy 19. század
eleji leírásban olvashatjuk –
„sík asztalon hönyörgetvén
kiegyenítik, és megsimítyák”.
A tenyérrel vagy mángorlóval
Gömöri gyertyamártó edény, 19. század
(Néprajzi Múzeum, ltsz. 69.112.1)
kisimított gyertya közel sem
égett olyan jól, mint a gondosabb munkát megkívánó mártott gyertya.
A gyertyamártás legfontosabb eszköze a nagyméretű négyszögletes alakú cserépedény, a gyertyamártó volt. Az edénybe először
egyharmad résznyi forró vizet öntöttek, majd erre került a megolvasztott és átszűrt folyékony faggyú vagy viasz, amivel az edényt
színültig megtöltötték. Ugyanis az alul elhelyezkedő forróvíz megakadályozta, hogy a faggyú, viasz idő előtt megdermedjen. Az így
előkészített masszába mártogatták bele a gyertyabeleket. A lenfonálból, később pamutból sodort belet rendszerint egy deszkalapra
felfüggesztették, vagy kis pálcikákra erősítették, és ennél fogva
egyszerre többet tudtak bemártani. A megmártott beleket addig
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tartották kiemelve, amíg a rárakódott réteg megmerevedett.
A mártogatást addig ismételték, amíg a gyertya kellő vastagságúra
nem hízott. Ezt követően a gyertyák végeit egyforma méretűre
vágták, és néhány napi szikkadás után máris használhatták őket.

Házi gyertyaöntő felszerelés, Kászon vidéke (Vámszer Géza 1977:175. nyomán)

A gyertyakészítésnek még tökéletesebb módja az öntés. Több
19. századi gazdasági írás szerint az öntött gyertya sokkal tovább,
csöndesebben és világosabban ég. A gyertyaöntéssel nemcsak
mesteremberek, hanem sok helyütt parasztasszonyok is foglalkoztak. Ez a munka abban különbözött az előbbitől, hogy a megolvasztott faggyút vagy viaszt megfelelő méretű hengeres bádogból,
illetve üvegből készített formákba töltötték, amelyekbe előzőleg a
belet úgy rögzítették, hogy pontosan középen helyezkedjen el. Egy
korabeli útmutatás szerint „jól meg kell a gyertyabelet sodrani és
viaszkolni, ezáltal lassabban ég és a lobogás is eltávoztatik”.
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A nagybani gyertyaöntő műhelyek jellegzetes felszerelése volt az
asztalszerű öntőpad, a bankli, amelynek kettős lapjába sűrűn lyukakat vágtak az öntőminták megtartására. A kémcsőre emlékeztető
üvegminta szájára kis tölcsérszerű betétet helyeztek, majd a belet a
befűzőtűvel ezen keresztül úgy húzták át, hogy annak alsó vége a
cső aljában lévő kis lyukon átnyúlt. Ezután a forró faggyúval óvatosan megtöltötték a mintákat, és hagyták kihűlni. Rendszerint
másnap a bél kiálló végénél fogva a kész gyertyákat kihúzgálták a
formákból.
A hagyományos módon előállított mártott és öntött gyertyákat
a 19. század végén rohamosan háttérbe szorították a gyárilag nagy
mennyiségben készített sztearingyertyák, de ezek is mindinkább
fényüket vesztették az elektromos világítóeszközök mellett.
OLAJÜTŐK
A növényi olajat a parasztság sok évszázadon keresztül étkezésre és világításra használta. A katolikus és görögkeleti vallású lakosság a böjtök idején csak olajjal készült ételeket fogyaszthatott.
A keresztény vallásgyakorlatból eredő olajszükségletet kezdetben a
Dél-Európából és Kis-Ázsiából behozott olívaolajjal fedezték.
A 12–13. századtól azonban a köznép olajfogyasztásának megnövekedése szükségessé tette a helybeli olaj-előállítást. A rostjáért ez
időben már általánosan termesztett len magját találták legalkalmasabbnak erre a célra. A lenolaj készítése egészen a 19. századig
megőrizte jelentőségét.
Annak ellenére, hogy a középkori városainkban csaknem mindenütt működtek olajütő műhelyek, ez a foglalkozási ág mégsem
lépett az önálló iparok sorába. Ugyan elvétve akadt céhes szervezete is, mint pl. a 16. században Kolozsvárt, mégis az olajütés túlnyomóan más foglalkozással párosult. Az olajosmag törésének
technikája miatt leginkább a kása- és darakészítéssel kapcsolódott
össze, amellyel a malmok, molnárok foglalkoztak. Az ilyetén ipari
üzemekhez kapcsolódó olajütők mellett tömegével dolgoztak ön139

magukban álló műhelyek is. Ezek egy része még a 17–18. században is szerves tartozéka volt a kastélyok és nemesi udvarházak hagyományos gazdasági felszerelésének. A többi pedig a parasztság
szükségleteit fedezte. Egykor elképzelhetetlen volt egy falu olajütőműhely nélkül.
A hagyományos berendezésű, kis kapacitású olajütők az egyes
parasztgazdaságok szerény mennyiségű napraforgó- vagy tökmagkészletét idényjellegűen dolgozták fel. Rendszerint a nagyböjt előtti és alatti időszakban, kb. két hónapig működtek, az év többi részében pedig egyáltalán nem üzemeltek. A műhely kihasználatlansága miatt nem volt érdemes költséges berendezést felszerelni,
amelyet más célra úgysem hasznosíthattak. Az olajütés idején jelentkező túlterhelés, munkatorlódás pedig minél több műhely felállítását szorgalmazta. Ennek – a gabonamalmokkal szemben –
sem technikai, sem személyi akadálya nem volt, mert a legegyszerűbb géppel, a lóhajtású járgánnyal működtetett és a háziiparilag
előállított berendezés nem igényelt túlzottan nagy anyagi befektetést. A munka elvégzése sem követelt különösebb szakmai felkészültséget. A foglalkozás jövedelmezősége viszont feltétlenül vonzó volt. Éppen ezért a falusi olajütő műhelyek tulajdonosai a parasztság köréből kerültek ki, akik emellett nem hagytak fel a gazdálkodással. Nemcsak nálunk, hanem Kelet-Európában is a legmódosabb parasztok rétegébe tartoztak, akik a munkadíj fejében
visszatartott olajpogácsát az állattartásban hasznosították.
A háziipari színvonalon álló hagyományos olajütő műhelyek
történetileg teljes mértékben megfeleltek a feladatuknak, és ha kapacitásuk révén nem is, de nagy számuk miatt zavartalanul elláthatták a parasztgazdaságok által saját célra termelt olajosmag bérmunka jellegű feldolgozását. Ugyanez áll az egykor uradalmi és
mezővárosi olajütőműhelyekre is.
A 18. század végén a repcetermelés lendületes bővülése felborította a hagyományos olajkészítés egyensúlyát. A hirtelen beköszöntő konjunktúra: a repceolaj iránti kereslet a kapitalizálódó
nagybirtokosokat a 19. század első felében sorra rákényszerítette
korszerűbb olajgyárak létesítésére. Ezzel szemben a falusi kismű140

helyek technikai felszereltsége és felkészültsége egyaránt elégtelen
volt a nagyobb igénybevételt jelentő repceolaj-gyártásra átállni.
A 19. század végétől pedig a gyáriparba koncentrálódó olajelőállítás meggyorsította a régi, falusi olajütőműhelyek tömeges megszűnését, és ennek a meglehetősen régi jellegzetes foglalkozásnak
az eltűnését.
A hagyományos paraszti gazdálkodás egyik sajátos vonása volt
az önellátásra törekvés. Az egyes parasztgazdaságok nemcsak a
legszükségesebb élelmiszert, ruházati anyagot, kézieszközöket állították elő maguk számára, hanem a kisebb jelentőségű és csak időlegesen használt tárgyakról, anyagokról is maguk gondoskodtak.
Ez utóbbiak körébe tartozik az a csekély mennyiségű növényi olaj,
amely hajdan egyetlen paraszti háztartásból sem hiányozhatott, és
amelyet mindenki maga állított elő. Nemcsak azokon a vidékeken
volt szükség az olajra, ahol ételízesítésre vagy böjti időben étkezésre használták, hanem nélkülözhetetlenné tette a világításban, szerszám- és bőrápolásban, sebek gyógyításában vagy az állatok gondozásában is.
A Dunántúl nyugati területén régi idő óta gyakorolt egyszerű
eljárással jutottak hozzá az évenként szükséges egy-két liter olajhoz. A kiköpesztett, vagyis a héjából kifejtett tökmagot megpirították, és mozsárban jól megtörték. Az apróra zúzott tökmagot vasfazékba tették, majd hideg vizet öntöttek rá és forralták. Egy idő
múltán az olaj feljött a víz tetejére, amit a kihűlés után kanállal lemeregettek. Szokásban volt az is, hogy addig forralták a vizet,
amíg teljesen elpárolgott, és a visszamaradt zsíros masszáról letöltötték az olajat. A tökmagon kívül bükkmakkból is készítettek hasonló eljárással olajat.
Az olajütés technológiai változása
A feldolgozásra kerülő helybeli nyersanyag: a len- és kendermag fizikai tulajdonságával mutat összefüggést a munkafolyamat
korai olajütés, olajtörés megnevezése. Ugyanis ezeket az apró magva141

kat, melyek közé a jóval később megjelenő repce is sorolható, az
olajtartalom jobb feltárása miatt erőteljes aprításnak, törésnek kellett kitenni. Erre a célra a mozsártól, illetve a lábbal működtetett
kölyűtől egészen a vízimalmok kölyűsort alkalmazó törőberendezéséig számos eszköz állt rendelkezésre. A szerkezeti változatosság
ellenére ezek az eszközök mind azonos technikai elven működtek:
kis felületen nagy zúzóerőt kifejtő ütéssel törték az apró magvakat,
vagyis a kölyű szűk nyílásában elhelyezett néhány maroknyi magot
a rázuhanó bunkó a maga súlyánál fogva aprította össze. A kölyűs
törőberendezéseket bekapcsolták az energiaátviteli rendszerbe, így
azokat a malom működését biztosító állati vagy természeti erő hajtotta. Az energiaátviteli rendszer lehetőséget nyújtott arra, hogy
egyszerre több kölyűt működtessenek, amint erről például 1684ből a huszti malommal kapcsolatban tett feljegyzés szól: „lenmagtörő kölyű négy vasas törő bottal”. A kölyűsort alkalmazó törőberendezések legtovább Erdély területén és Máramarosban őrződtek
meg. A 18. századig a Kárpát-medencében az olajos magvak törésének, aprításának egyedüli eszköze ez a kölyűs rendszerű mechanizmus volt.
A hagyományos olajkészítés munkafolyamatának második szakaszát az olaj kisajtolása jelentette. Ehhez a művelethez hatalmas
méretű lengőkalapácsos éksajtót használtak. A 2–3 méter magas
gerendaalkotmány közepén lévő sajtolófák közé helyezték a posztó- vagy vászonzacskóba tett összetört olajos masszát, majd a kétoldalt lelógó bunkóval kétfelől vízszintes ékeket vertek a sajtolófák
fölé. Az eszköz működtetésének módja, amely legalább két férfi
munkaerejét igényelte, egyértelműen indokolja az olajütés megnevezést.
A lengőkalapácsos olajütő a mediterrán olívakultúra övezetének kivételével Európában szinte mindenütt ismeretes. Ez a hatalmas méretű, meglepően egyszerű működési elv szerint működő
sajtó a közép-európai olaj-előállítás ősi gyakorlatából ered, melynek az ékek verése által előálló szakaszos sajtolási mechanizmusa,
valamint az ebből adódó konstrukciója egyértelműen a hidegen való olajsajtolással áll összefüggésben. Ugyanis a 18. századig az ét142

olajat kizárólag hidegúton állították elő. Ez különösen indokolt
volt a len- és a kendermag esetében, mert a hevítéssel nyert olajuk
rendkívül kellemetlen ízű. Ezért is különböztették meg az elmúlt
évszázadok során a lenmagból hidegen ütött peceolajat a közönséges lenmagolajtól, mely utóbbit sohasem használták étkezésre.
A hidegen való olajsajtolás pedig feltétlenül masszív berendezést
igényelt. A lengőkalapácsos éksajtó elterjedéséhez és fennmaradásához még hozzájárult, hogy a közép-európai paraszti borkultúra
hosszú ideig nélkülözte a csavarorsós prés használatát.

Lengőkalapácsos olajütő, 18. század eleje, Bélafalva, Kovászna megye
(Erőss János 1969:290. nyomán)

A 18. század végétől elterjedő újabb olajnövény-kultúrák lényeges változást hoztak az olajkészítésben. A legszámottevőbb tényező a melegen sajtolás volt, ami a 19. század végére olyannyira általános lett, hogy teljesen feledésbe borította a korábbi eljárásmódot.
Pedig még a napraforgómagot is az 1830-as években csak hidegen
ütve tartották alkalmasnak étolaj készítésére. Mivel azonban az újvilági eredetű olajnövények, mint a napraforgó és a tök magva pirítással is élvezhető, sőt így ízletesebb olajt ad, hamarosan általánossá, majd pedig kizárólagossá vált az összetört masszának a hevítés,
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pörkölés után való sajtolása. A melegen sajtolás a falusi olajütők
esetében leginkább a tökmagolaj-készítés révén terjedt el.
Az újvilági eredetű olajnövények az olajkészítés munkafolyamatát a pirítás műveletén kívül még egy munkaszakasszal, a hántolással: a maghéj eltávolításával is megtoldották. Noha a hántolást
korábban is alkalmazták a bükkmakktermő területeken, ahol erre a
célra a kölyű szolgált, a 19. században elterjedő különböző koptató- és hántoló-berendezések jóval változatosabb technikai megoldásokat mutatnak. Természetesen az egykori kis olajütő műhelyek
nagy része egyáltalán nem rendezkedett be a hántolásra. Ezért még
a 20. század elején is az Alföldön a kisgazdák majd mindenütt héjastól sajtoltatták ki a napraforgómagjukat. A tökmag kézi hajalása,
köpesztése pedig mindmáig élő gyakorlatként őrződött meg a Dunántúl észak-nyugati részén.
Mivel a nagyobb méretű, lágybelű magvak olajtartalmának feltárása – az
apró magvakkal szemben
– a nyomás mechanikai hatását: a nagy felületen érvényesülő zúzóerőt kívánta
meg, ezért az olívakultúrában az antikvitás óta megszakítatlanul alkalmazott
zúzókorong Közép-Európában is mindinkább teret hódított. Hozzánk a 18.
század végén betelepedő
német eredetű lakosság
közvetítésével került előZúzókorongos olajütő műhely, 16. század
ször a Dunántúl középső
(Amman, Jost 1568.)
területére és a Duna menti
településekre. Ez a zúzóeszköz egy kerek kőalapzatból állt, melynek közepén felnyúló oszlop körül egy vagy két kőkorong forgott.
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A zúzóberendezést az olajkészítő műhely energiaátviteli rendszere
működtette.
Erdély területén (az egykori Hunyad megyében), ahol a bükkmakk feldolgozása jelentős volt, a kölyűben meghántolt olajos
magot a hasonló elv szerint működő gyümölcstörő vályúban zúzták össze lóval húzatott kőkorong segítségével. A századfordulón
a Nyugat-Dunántúlon elszaporodó kis kapacitású háziipari jellegű
tökmagolaj-készítő műhelyekben a meghántolt magot speciális
szerkesztésű darálóval készítették elő a préseléshez.
Az olajelőállítás újabb technológiája szerint az összezúzott olajos magot vízzel péppé gyúrták, majd tűzhelyen állandó keverés
közben megpirították. A 20. század elején még működő kisműhelyekben a tűzhelyen álló lapos pirítóedények keverőlapátját az
energiaátviteli berendezés hajtotta.
A felhevített, amúgy is lágyabb olajos masszából lényegesen
könnyebben és nagyobb arányban lehetett kisajtolni az olajat, mint
a hideg anyagból. Ezért a melegsajtolásra berendezkedett műhelyek számára feleslegesnek bizonyultak a hatalmas méretű éksajtók, melyek helyébe jóval kisebb terjedelmű és meglehetősen változatos felépítésű eszközök léptek. A legegyszerűbb megoldást a
függőleges ékekkel működő, fekvő hasáb alakú sajtolószerkezet
képviselte, ami a hagyományos olajütés elvén alapult. A 18. század
végén elterjedő melegsajtolás és a lágyabb belű olajos magvak felhasználása széles teret nyitott a csavarorsós olajprések számára.
A 19. században az éksajtókat felváltó csavarorsós olajprések
egyik legelterjedtebb változatát a V alakú fekvőgerendás kerekes
prés képviselte. Az olajos masszát a két gerenda közébe illeszkedő
sajtolóhengerbe tették, majd a gerendákat csavarorsós szorítókerékkel ollószerűen összehúzták. A közeledő szárak az olajat fokozatosan kipréselték a masszából. A gerendák közötti szorítókereket egy vagy két ember kézzel forgatta. A 19. század elején a Stájerország felől elterjedő kerekes prés legnagyobb mértékben a Dunántúlon honosodott meg, de előfordult az alföldi olajütő műhelyekben is. Az ország keleti területein, ahol elsősorban napraforgót
termesztettek, inkább a kisebb méretű, szőlőprésekre emlékeztető
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középorsós olajpréseket használták. A nyugat-dunántúli tökmagolaj-készítő műhelyek újabb keletű prései pedig már a gyáripar
fekvőhengeres csigasajtóinak primitív, háziipari szintű utánzatai.
Az olajütő műhelyek azonban a 19. század közepétől – technikai
felszereltségüktől és a feldolgozandó nyersanyagtól függetlenül – a
melegen sajtolás egységes eljárását alkalmazták, feledésre ítélve az
egykori, a nyersanyag és a táplálkozási kultúra változatosságához
igazodó technológiát.
AZ OLAJÁRUSOK
„A csípős böjti szelekkel egyidejűleg szokott megjelenni Pest
utczáin egy házról házra járó atyafi, hol magánosan, hol kedves élete
párjával együtt; hangosan, és mintha a kezökben hordott olajos-korsó
tartalmával nemcsak kabátjuk, hanem torkuk is meg volna kenve, oly
sajátságos csengő élességgel kiabálva:
– Ola-ji, ola-ji!
Ezen, a főváros népe előtt régi idők óta ismeretes házalók a
szomszéd falvak lakosai, s csak ezen időszakban láthatók Pesten, a
hová ekkor saját készítményű olajkészletöket hozzák eladásra, s egyáltalában nem törődve a világ petróleumos és légszeszes haladásával,
még most is igen keresett czikké tudják tenni lenmag-olajukat. Ezen
olajos még azért is nevezetes Budapest házaló üzérei között, hogy
eleitől fogva azon kevesek sorába tartozik, kik a főváros utczáin magyarul kínálgatják portékáikat”

– írta 1868-ban a Magyarország képekben című folyóirat. Az idézett
szemelvény arról tanúskodik, hogy a farsang utáni nagyböjt idején
jószerivel fővárosunk lakossága is olajjal főzött. Mégpedig szívesebben használta böjti eledeleihez a házilag készített, ízletesebb
lenmagolajat, mint a fűszeresnél beszerezhető tisztább gyári terméket.
Az elmúlt évszázadokban ugyanis „bőjti élés”-ként nemcsak az
ortodox, hanem a katolikus egyház is csak az olaj használatát engedte meg. Noha a 19. században a római egyház enyhített a böjt
szigorán – a zsír pótlására a vajat is engedélyezte –, a hagyomány146

őrző katolikusok nagyböjt idején továbbra is ragaszkodtak az olajhoz. Különösen a nyers savanyú káposztának volt nélkülözhetetlen „ételsurrogatuma”, ízesítője a lenmagolaj. De a halételeket, a
fánkot és az egyéb tésztaféléket is ezzel készítették.
Így azután a szabályszerűen jelentkező kereslet hosszú ideig
életben tartotta a nagyvárosok környékén működő falusi olajütő
műhelyeket, amelyek a parasztgazdaságok házi szükségletének fedezésén túl az eladásra szánt olajról is gondoskodtak. A nagyvárosokat környező falvak szegényebb sorú gazdálkodói vagy asszonyaik nagyböjtkor rendszeresen útra keltek néhány korsó lenmagolajukkal.
Amint egy másik korabeli
leírásból tudjuk (Hazánk s a
Külföld, 1871), kivált a nagyhéten lehetett hallani az olajáruló asszonyok éles hangját. Ők
fekete
agyagbutykosokban
hozták a szomszédos falvakból a jóízű étolajat. Házról
házra jártak, a kapu alatt vagy
az udvaron megállva hangosan kínálták portékájukat, míg
egy-egy lakásba be nem hívták őket néhány „verdung”
olaj kimérésére. Ezzel a megnevezéssel illették ugyanis a 2
dl űrtartalmú bádogedényt,
Olajáruló asszony Pesten, 1871
amely jellemző tartozéka volt
(Hazánk s a Külföld 1871:117.)
az olajárus felszerelésének,
éppen úgy, mint az egyszerű bádogtölcsér, amellyel a kiporciózott
olajat a vásárló üvegébe töltötte. Az élelmes olajárus asszonyok
mindkét karjukon és a hátukra kötött kosárban is cipelték a 4–5 literes olajoskorsókat a jó üzlet reményében.
A nagyvárosok utcáin házaló falusi olajárusokon kívül szót kell
ejtenünk azokról a piaci olajosokról is, akik nemcsak a nagyböjti idő147

szakban, hanem rendszeresen és nagyobb tételben értékesítették
árujukat. Elsősorban a nagyszámú és szigorú böjtöt tartó ortodox
vallású vidékeken volt nélkülözhetetlen személy az elmúlt évszázadok során az olajárus. Például a Hunyad környéki románok
meglehetősen sok olajat fogyasztottak; ennek egy részét a jóval
ritkábban böjtölő magyar gazdáktól szerezték be. Máramarosban
híresek voltak a viski olajütők és olajárusok; ők a távolabbi települések hetivásáraira rendszeresen szállították jellegzetes kisméretű
hordóikban a jó minőségű lenmagolajat. Általában többen összeálltak, s portékájukat egyikük szekerére pakolva szállították a piacra, ahol általában csoportosan árusították azt. A hátsági medence
falvainak asszonyai a Hátság, Vajdahunyad és Déva piacain még a
19–20. század fordulóján is gyakran árulták a böjt idején keresett
étolajat.

Viski olajárusok Máramarossziget piacán, 1871 (Hazánk s a Külföld 1871:138.)

Az olajárus a piacozás ellenére sem tartozott a városi kereskedők vagy szolgáltatást végzők sajátos rétegébe. Alkalmi tevékenysége csupán jövedelemkiegészítés volt, nem pedig a megélhetésének alapja. A 20. század elejére azonban a városiasodás, a megvál148

tozó életforma és sok egyéb tényező hatására az olajárusok éppen
úgy eltűntek nagyvárosaink utcáiról és piacairól, mint megannyi
más jellegzetes alakja a korábbi városképnek.
DUNAVÍZÁRUSOK
A 19. század pesti utcáinak megszokott alakja volt a dunavízárus, aki kétkerekű szamaras kordéjával házról házra járva kínálta portékáját. A fővárosi házalók egykor oly tarka seregében a
„dunavizes” számított talán a legnépszerűbbnek, nemcsak naponta
nélkülözhetetlen áruja miatt, hanem többnyire jellegzetes figurája
és jámbor igavonó állata okán is.
A 19. század derekán a Lipót- és a Terézvárosban működő
vízhordót Hasbeszélő vagy Gyönyörű Jóska néven ismerte mindenki.
A házakban napjában kétszer is megfordult. Amint egy korabeli leírásban olvashatjuk: „Piros sipkája, piros cseréppipája és piros orra
messze elvirítanak. A kapu aljában vastagon kezdi rá mondókáját,
s lesi, míg valaki a folyosón megjelen; ekkor a legvékonyabb
diszkantban, amely valahonnan a szomszédból hallszik jőni, hirdeti árujának hasonlíthatatlan voltát, s korholja a cselédeket, hogy
miért nem a szép dunavizessel hordatnak maguknak dunavizet.
A szolgálókkal az ő izlésök szerint eldévajkodik; a köréje sereglett
gyermekeknek éktelen pofákat vág. Szamara még népszerűbb,
mint ő maga. A csacsi, amelyet költői gazdája Laurának keresztelt
el, a mutatóujj legkisebb intésére elkezd ordítani. Első lábával kiveri, hány szeretőt tart a Náni, a Zsófi vagy a Kati; füleivel ollót
csinál, farka hegyét a szájába veszi; szóval, igen joviális állat, melyet a gyerekek jól tartanak zsemlyével és czirógatással.”
A Vasárnapi Újság életképírója által imigyen lefestett „dunavizes” fontos szolgáltatást nyújtott egészen a 19. század végéig,
amíg a fővárost el nem látták vízvezetékkel.
A belváros lakossága ugyanis a magánkutak vizét fogyasztotta,
s mivel a pesti kutak vize salétromos és kemény volt, a mosáshoz
és a főzéshez a Duna lágyabb vizét használták. Noha a régebbi
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időkben puttonyos asszonyok hordták szét a Duna vizét a távolabbi házakhoz, a város terebélyesedése miatt 1825-től megjelentek
a fogatos vízhordozók; számuk az 1850-es években meghaladta a
húszat.

Dunavízhordók, 1855 (Prónay Gábor 1855:91.)

A vízárus kora hajnalban a Duna-parton kezdte a munkáját.
Taligájára hat-nyolc puttony fért föl egyszerre. Ezeket egyenként
megtöltötte egy rúdra erősített favödörrel. A hosszú nyelet azért
használták, hogy a parton állva minél mélyebb és tisztább vízből
meríthessenek. A 15–20 literes faedényt a hátára kapva vitte föl a
parton várakozó fogatához. Majd elindult megszokott körútjára állandó megrendelőihez, ahova reggel is, délután is – tehát napjában
kétszer – kellett vizet vinnie. Egy nap négyszer-ötször fordult. Állandó megrendelőinek ellátása után házról házra járva hangos
„Donauwasser!”, utóbb pedig „Duna-vizet!” kiáltással igyekezett
felhívni magára a figyelmet. Ha vevőre talált, a puttonyt a hátára
kapva vitte föl a vizet a konyhába, és a tárolóedénybe öntötte. Egy
puttony vizet néhány krajcárért árult; a tarifa az emeletek számával, illetőleg a Dunától való távolsággal arányosan emelkedett.
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A hajdani dunavizesek a várost felosztották egymás között;
mindegyiknek megvolt a maga körzete, s ezt idővel fiaik örökölték.
Persze az is előfordult, hogy – amint ezt egy korabeli újság megírta
– férjhez adott leányának a vízhordó „a fél Terézvárost” adta hozományul.
A tehetősebb vízárusok többnyire legényt tartottak; ő gondoskodott róla, hogy a vizesedények megtöltessenek, és a megrendelőhöz eljussanak. A szegényebbeknek ellenben a feleségük segédkezett. Olyan is akadt, aki még a taligáját is maga húzta.
A dunavizes télen is rótta körzetének utcáit. Egy korabeli feljegyzés szerint „a téli fagy beálltával foglalkozása igen keserves,
midőn a jégbe lyukat vágnia s terhével a meredek és csúszós parton fölkúsznia kell”. A főváros közműhálózatának kiépítésével
azonban szinte egycsapásra megszűnt ez a sajátos – meglehetősen
rövid életű – foglalkozás, amely fontos szolgáltatói szerepén túl
egyik érdekes színfoltja volt 19. századi főváros arculatának.
SZÉKELY BORVIZES SZEKERESEK
A népi kereskedelem egyik jellegzetes ágát képviselte a 19. században az ásványvíz értékesítése. Ezt az időszaki foglalkozást elsősorban a székely borvízárusok űzték, akik az erdélyi ásványvizet
nemcsak szűkebb hazájukban, hanem Magyarországon és Románia egész területén forgalmazták. A vasútvonalak kiépítéséig székely szekeresek ezrei hordták szét a palackozott ásványvizet több
száz kilométeres körzetben. Az ő tevékenységük révén vált híres
és keresett gyógyhellyé számos erdélyi savanyúvízforrás.
A Székelyföld rendkívül gazdag ásványvizekben. A Hargitahegység vidékén több száz ásványvízforrást tartanak számon, amelyek közül legjelentősebb mindmáig Borszék. A Gyergyói-havasok
erdőrengetegében meghúzódó festői üdülőtelep a 19. század elején
épült ki, és rövid idő alatt Közép-Európa egyik leghíresebb gyógyfürdője lett. Igazi hírnevét azonban ivásra alkalmas szénsavas vizének köszönheti. A borszéki ásványvíz iránti kereslet teremtette
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meg a 19. század elejétől azt a sajátos foglalkozási ágat, ami a környező települések lakosainak közel egy évszázadon keresztül megélhetési lehetőséget jelentett.
A Székelyföld neves monográfusa, Orbán Balázs a következő
szemléletes képet adta a székely borvizesekről:
„Gyergyó tömör népessége szükségleteinek fedezésére ott van a
nagymérvű tutajkereskedés, amely Gyergyó népének felét foglalkoztatja, ott a borszéki borvíz, amelyet ezer meg ezer szekéren hordanak
szét az ország minden zugába, elannyira, hogy bármerre menjen is az
ember, mindenütt látja azon egyszerű, primitív, nyikorgó szekereket,
melyeknek alacsony gyékény ernyője alatt összezsugorodva ül szerényen a székely; fél országot bebarangol hazulról feltarisznyált szalonnán élődve; fürge kis lovait a kopár avaron táplálva, addig megyen
tűrve, nélkülözve, míg áruczikkének, a nagyra becsült székely nectárnak vevőjére akad; ekkor gabonát veszen árából, mit haza szállítva,
még kap időt arra is, hogy földjét megművelje, hogy kedves, vonzó
családi körében kinyugodja fáradalmas élte nyugtalanságait, de nyugalma csak addig tart, míg hosszú útban elcsigázott lovai a jó havasi
legelőn kiépülnek kissé, azután ismét ernyője alá búvik, hogy Borszéken megtöltött üvegeit forgalomba hozza.”

A 19. század közepén már annyira ismertté lettek a borvízárusok,
hogy egy korabeli tudósítás szerint „miként drótos tótot Európában, úgy borvizes székelyt Erdély minden zugában lehet találni”.
Annak ellenére, hogy a savanyúvízforrásokat sok évszázada ismerték és használták, az ásványvíz fogyasztásának divatja csak a
19. században kapott lábra, amikor az urbanizáció hatására megfelelő fogyasztórétege támadt a városi polgárság körében. Amint a
történeti adatok tanúsítják, a borszéki ásványvizet már a 16. században ismerték és gyógyászati célra használták. Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem például köszvényének gyógyítására 1594ben borszéki vizet vitetett Gyulafehérvárra. 1629-ben Bethlen Gábor fejedelem kúrálta magát az erdővidéki Száldoboson az ottani
gyógyhatású borvízzel.
A borszéki ásványvíz forgalomba hozása és ennek révén az erdélyi ásványvíz-kereskedelem felvirágoztatása Anton Zimmethaus152

en bécsi polgár nevéhez kötődik, aki a 19. század első éveiben
bérbe vette a forrás környékét, amit rövid idő alatt fürdőteleppé
fejlesztett. Mivel a forrás Szárhegy és Ditró községek tulajdonát
képezte, a bérleti szerződésben mindig kikötötték, hogy a fürdőnél
adódó munkákra és az ásványvíz szállítására a bérlő ennek a két
falunak a lakosait alkalmazza.
A fürdőtelep közepén álló főkút vizének értékesítése miatt hamarosan egy üveghutát (üvegpalack-készítő gyárat) is létesítettek.
Eleinte a környékbeli szekeresek maguk töltötték meg a három kifolyócsövű kútnál a cilinder alakú palackokat, amit a huta raktárából vásároltak meg. Így aztán olykor két hetet is eltöltöttek a sorbaállással és a több száz üveg megtöltésével. Amikor végeztek, a
fürdőtelep számvevőjének minden üveg vízért egy krajcárt fizettek. A palackokat a víz ereje miatt csak másnap dugaszolták be.
A dugóról az árusok maguk gondoskodtak. Ha az útközben összeszedett, használt parafa dugó nem illett az üvegbe, akkor rágással
puhították meg, és így szorították bele, ha pedig kicsi volt, kukoricahánccsal tekerték körül; majd az üveg száját fenyőfagyantával
bekenték, hogy a hosszú úton a víz ereje nem menjen el.
A 19. század első évtizedeiben a szárhegyi és a ditrói szekeresek alkalomszerűen hordták a megvásárolt borvizet a környező városok piacaira és vendéglőseihez, mígnem 1855-ben a fürdőigazgatóság átszervezte az értékesítést. Két nagy raktárt épített, és ez időtől a megtöltött üvegeket adta el a fuvarozóknak. A parafa dugóval
lezárt üvegeket – a hitelesítés miatt – címeres ónlemezzel látták el.
Ezen pecsételésért és egyben az üvegek megtöltéséért újabb egy
krajcárt számítottak fel, a víz árán és az üveg betétdíján felül. Az
ásványvíz raktárból árusítása jelentősen meggyorsította a kiszolgálást, az árucikk hitelesítése pedig növelte annak forgalmát. Az
1860-as években már közel két millió üveg borszéki ásványvizet
forgalmaztak évente, ami a század végére megduplázódott. Legnagyobb fogyasztójának mindvégig Erdély, Magyarország és Románia számított, ahova szekereken jutott el a keresett áru.
A borszéki ásványvíz értékesítésével parasztemberek foglalkoztak. Sokaknak ez volt a megélhetésük alapja, hiszen a birtoktalan,
153

föld nélküli szekeresek kora tavasztól késő őszig – amíg a fagyok
be nem köszöntöttek – hat-nyolc utat is megtettek, egy-egy alkalommal 200–250 üveget rakva fel jellegzetes szekereikre. A forráskútnál lévő töltőállomás raktáraiból megvásárolt üvegeket hosszú
fenyőládákban szorosan egymás mellé fektették, majd szalmával
gondosan betakarták, s egy újabb sort pakoltak rájuk. A borvizes
olyan ügyesen tudta üvegeit elhelyezni, hogy a törékeny portékának a leghosszabb úton sem esett bántódása, pedig olykor még
néhány mázsányi más terhet is felrakott rá, no meg ő maga is az
üvegek tetején heverészett.
A szekér kerekeit nem vasalták meg, mert szerintük azok a kövezett utakat nem állták volna annyira, mint a fakó, azaz a vasalatlan kerék, amelynek falcait (talprészeit) – ha elvásott – egy óra alatt
újra cserélték. De a vasalatlan kerék nem is rázott annyira, mint a
megvasalt. A lapos oldalú szekérre boruló félkör alakú gyékényfedél pedig a szállítmányt és a fuvarozót egyaránt védte a Nap hevétől és az esőtől.

Borvizes szekeresek a gyergyói országúton. Cserna Károly rajza, 1901
(Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 20. kötet.
Budapest, 1901:209.)
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A jellegzetes áruszállító szekérbe általában két lovat fogtak.
Egy korabeli leírás szerint „bámulatos a székely lovaknak az utazás
alatt tanúsított megszokása, jártassága. A borvizes, utazás közben
gyakran egy-egy mérföldnyi menetel alatt is alszik a szekéren, anélkül, hogy a lovai szekerét félre vinnék, feldőjtenék vagy megakasztanák valamely kapufélbe, hídfába vagy valami egyébbe. Gyakran
lehet látni, hogy nyolc-tíz borvizes szekér ballag egymás után, gazdája mindeniknek alszik, hanyatt dűlve az ernyő alatt, s mégsem
történik egyiknél is semmi baj.”

Borvíztöltés, Hargita-alja (Néprajzi Múzeum, F. 155360.)

A borvizes szekereseknek jobbára állandó vevőkörük alakult ki
a vendéglősök, a kereskedők és a vagyonosabb polgárok személyében. Nekik nagyobb tételben szállították az ásványvizet, például
Székelyudvarhelyre, Marosvásárhelyre, Kolozsvárra, Gyulafehérvárra, de még Debrecenbe, Szolnokra, Pestre is, sőt akadt, aki
Bécsbe is eljutott. A borvizes addig haladt megszokott útvonalán,
amíg áruján túl nem adott. A sajátos alakú borvizes palackokat a
vízzel együtt eladta vagy becserélte. Minél távolabbi helyre szállí-
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totta a borvizet, az árát egyre jobban megemelte: öt-hatnapi járóföldnyi távolságot megtéve már a háromszorosát kérte a helybeli
árnak.
Jobbára vendéglősök, kereskedők vagy vagyonos polgárok vásárolták meg gyakran az egész rakományt. De gyakran kisebb tételekben is fuvaroztak az egyes megrendelőiknek. A borvíz árából
főképpen élelmiszert és ruhaneműt vásároltak. A városi kereskedőkkel létesített állandó kapcsolat azért is volt előnyös a borvízárusok számára, mert azok folyamatosan biztosították a csereárut.
A 19. század végére ez a cseretevékenység annyira szervezetté vált,
hogy mire a borvízárus a lovait megetette, a borvizet átvevő kereskedőnél fel is rakta a kért árucikket, és már indulhatott is vissza.
A hazafelé szállított áru között leggyakrabban búza, kukorica, fűszerféle, ruhaanyag és gyümölcs szerepelt.
A borszéki ásványvíz-kereskedelem példájára számos kisebb jelentőségű savanyúvíz-forrás hasznosítása is fellendült. Székelyudvarhelyen például a régi piac képéhez hozzátartozott a borvizes,
aki egylovas szekeréről egy 150 L-es hordóból árulta az ásványvizet. A nyári melegben vizes pokrócot terített a hordóra, hogy hidegen maradjon a víz, amit minden reggel a homoródi forrásról
hozott. A közeli Szejkefürdő tulajdonosa pedig úgy gondoskodott
a székelyudvarhelyi rossz ivóvíz helyettesítéséről, hogy az előfizetők részére szerény összegért bivalyokkal vontatott emeletes szekéren három literes korondi cserépkorsókban szállította a városba
a borvizet. A házak elé kirakott üres korsókat reggelenként kicserélték a teli edényekre. Gyergyószentmiklósra és a környező falvakba néhány szekeres a remetei és a csomafalvi források vizét fuvarozta szintén korondi cserépkorsókban. A Hargita szénsavas
forrásainál megtöltött 3–5 literes agyagkorsókat lapos szekérre,
szalma közé rakták, és úgy szállították a megrendelők házához.
Az ásványvíz értékesítésének ez a hagyományos formája, mint
jellegzetes vándorkereskedői tevékenység a 20. század elején számottevően visszaszorult a vasúti szállítás és a nagykereskedelem
hatására. Csak szórványosan fennmaradt gyakorlata és az egykori
leírások őrzik a székely borvizes szekeresek emlékét.
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VÁKÁNCSOSOK
Az 1820-as évektől a debreceni közigazgatási iratokban mind
gyakrabban tűnik fel egy sajátos latin kifejezés: a vacans, azaz
„megüresedő”. Ezzel a megnevezéssel a városra szálló elpusztult
vagy elhagyott erdőterületeket illették. A 19. század közepén a városnak egyre nagyobb gondot jelentett hatalmas területeinek tetemes romlása. Mind sürgetőbbé vált a tönkrement erdők újratelepítése. Így aztán a latin szóból származó vákáncs, vákáncs-föld kifejezés hamarosan a „betelepítendő parcella” jelentést öltötte magára.
Amikor pedig az 1880-as években Debrecen város tanácsa kifundálta az erdőtelepítés egyedülálló módját, az erdőtelepítőkre is ráragadt ez a jellegzetes elnevezés. A város felfedezte az erdőtelepítésnek azt az ingyenes módját, amit a hatalmas munkaerő-tartalékra alapozott. Az 1860-as években már közel másfélezer munkanélküli élt a városban, akiknek száma a kisgazdaságok tönkremenése miatt egyre gyarapodott. Debrecen tanácsa végül is ezen a
problémán úgy segített, hogy a sokgyermekes nincstelenek között
erdőterületeket, vákáncsokat osztott ki a betelepítés segítésére.
A telepítést vállalóknak a város épületfát is juttatott, hogy lakókunyhót és ólat építhessenek, valamint megengedte nekik, hogy a
telepített csemetesorok közé kukoricát, burgonyát, tököt, babot
vessenek. Így a termesztett növényekkel együtt a vákáncsosok a
faültetést is megkapálták, gondozták. Amikor a telepítés annyira
megerősödött, hogy a köztes művelést már nem lehetett folytatni,
a vákáncsos új parcellát kapott betelepítésre. Ezért 4–5 évenként
tovább kellett vándorolnia. A sajátosan vándorló életformából következett, hogy a vákáncsos lakóépülete és annak berendezése nagyon kezdetleges volt. Félig a földbe vájt, földdel fedett putriban
lakott a családjával együtt. Az egy-, ritkán kéthelyiséges nyomorúságos lakásban csak a legszükségesebb bútordarabok (ágy, asztal,
szék) fértek el. A földkunyhóban eleinte a földön tüzeltek, később
csikótűzhelyt használtak. A kemencét az udvarra építették. A vákáncsos egy lovat, egy-két tehenet, disznót és baromfit tarthatott
kunyhója körül. Télen favágást vállalt az erdőgazdaságban. A ki157

termelt tuskó és gally felét eladhatta, ezért többen talyigát, egylovas kétkerekű kocsit tartottak. A város szegényebb lakosságát ők
látták el tüzelővel.

Vákáncsos a debreceni Nagyerdőn. Mészöly Géza metszete
(Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 7. kötet.
Budapest, 1891:299.)

Megélhetésükhöz hurokkal, csapdával űzött alkalmi vadfogás is
járult.
A vákáncsos szigorú szerződésben állt az erdőgazdasággal. Sem
kunyhóját, sem vákáncsföldjét nem adhatta át másnak, kunyhójába
idegent nem fogadhatott be, a földet részesnek kiadnia nem lehetett.
Az erdősítés befejezése után köteles volt kunyhóját elbontani,
telephelyét feltörni és fával beültetni. A vákáncsosok az agrárproletariátus legkiszolgáltatottabb rétegébe tartoztak. Munka- és életkörülményeik a teljes elmaradottság és analfabétizmus szintjén tartották őket. Nem is csoda, hogy az elszegényedett parasztok csak a
legvégső esetben választották ezt a megélhetési formát.
A debreceni vákáncsosok száma 1921-ben még megközelítette
az ezer családot, a későbbi években számuk rohamosan csökkent,
de csak az 1940-es évekre szűnt meg ez a sanyarú múltat idéző
foglalkozás.
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PITLÉS MALMOK – „GATYÁS” MOLNÁROK
Ha valaki megfordult működő malomban, bizonyára nehezen
tudott eligazodni az őrlőhengerek munkáját segítő liszttovábbító
felvonócsövek és szitasorok labirintusában. Hasonló élményben
lehet része annak is, aki a múzeumok által megmentett szerény
számú ipari műemlékeink valamelyikébe látogat el, pl. Örvényesre,
Túristvándiba vagy Tatára. Noha ezeknek az egykori vízimalmoknak a közel évszázados felszerelésének alacsonyabb a technikai
színvonala, mégis közelebb esik a mai formához, mint a sok évszázadon keresztül szinte változatlan berendezésű hagyományos
malmokéhoz.
A 19. század közepén felfedezett hengerszék nagymértékű elterjedéséig ugyanis minden malom kövön őrölt. A hagyományos felszerelésű falusi malmok többsége szitát sem használt, hanem –
amint a Heves megyei Abasáron említették – „a köveken őröltek
együvé mindent: lisztet, korpát.” Ezt az egyszerű, ősi munkaformát parasztőrlésnek nevezték. A korábbi évszázadokban a malmok
nem választották szét az őrleményt, hanem az őrletők otthon szitálták ki a lisztet a korpa közül. A malmi szitálás egyszerű módja
jobbára a 19. század elején kezdett elterjedni a nagyobb teljesítményű vízimalmokban. Ugyan a nyelvtörténeti emlékekben már a 17.
század közepétől felbukkan a szitálásra utaló piteles láda, pitlés malom
kifejezés. 1790-ből pedig Gvadányi Jánosnak egy falusi nótárius
utazásairól szóló regényében is olvashatunk ilyen malomról:
„Mind reszked a pitle, mikor őrel darát”. Ez a kifejezés a szlovák
pytle megfelelője, amely a ’zsák, lisztesszita’ jelentésű pytel többes
számú alakja. A terminológia átvételéről tanúskodik, hogy a kifejezés inkább az északi országrészen volt ismert.
A Mátraalján a benei vízimalmok 1835. évi összeírásában szerepel elsőként a pitlemalom, pitlés malom megnevezés. Azonban a 19.
század második felében sem foglalkozott minden malom az őrlemény szitálásával. Erre Gyöngyössolymoson úgy emlékeztek, hogy
„a Benén (a mai Mátrafüreden) jobb malmok voltak, finomabb
lisztet őröltek. Pitle is volt, ott rostálták a lisztet a malomban. Az
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itteni malmok parasztra őröltek, lisztet, korpát egybe.” Abasáron is
említették, hogy a pitlés malom jobb lisztet adott, mert a pitlekotyogó selyemszitáján rázódott le a liszt. Emlékezet szerint a pitlés
malmokban mosott búzát is őröltek, ami még finomabb lisztet adott.
A 19–20. század fordulóján pedig már többszöri felöntéssel is
igyekeztek javítani a liszt minőségén.

Hagyományos malombelső, Vámosoroszi, Békés megye
(Nagy Gyula 1956:103. nyomán)

Az 1950-es évek végén még több olyan idős molnárral beszélhettem (mondja a szerző), aki maga is látott vagy éppenséggel
használt ilyen egyszerű szitálókészséget az egykori malmokban. Az
elbeszélések szerint a szitaselymet négy lábon álló asztalszerű fakeretre erősítették. A szitaszövet közepén lévő nyíláshoz alulról lelógó zsákszerű toldás csatlakozott, amit spárgával kötöttek be. A kötést a szitálás után kibontották, és ezen a csőszerű nyíláson, amint
ezen a vidéken mondták: a gatyaszáron engedték ki a fennmaradt
durvább lisztet és korpát. Ezt az egyszerű szitát alakja után gatyás-
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szitának is mondták, amiről nem egy molnár nyerte el a gatyás
mónár gúnynevet.
A szitaselymet tartó keretnek mozognia kellett, hogy a szitálás
műveletét elvégezze. Ezt úgy oldották meg, hogy a felső őrlőkövet
forgató tengelyre, a szálvasra megfelelő magasságban háromágú rázóvasat, ún. csillagot húztak, amelyet a tengely magával forgatott.
A szita keretére akácfalécet rögzítettek, amelynek a másik vége a
rázóvashoz ért. A szirom alakú vas lökdöste a lécet, és – egy abasári molnár szavaival élve – „ahogy a csillag kotyogtatta az egyik
végét, a másik rázta a gatyásszitát”. A liszt a szita alá helyezett ládába hullott. A Heves megyei Mónosbélen ezt a kezdetleges szitát,
jellegzetes hangja után, pitlekotyogóként emlegették.
A régiek a kövön őrölt lisztet jobban szerették, mint a hengerszéken vagy a gőzmalomban készítettet. Azt tartották, hogy a vízimalom nem égette meg a lisztet, mert lassabban forgott a kő,
ezért nagyobb maradt a sikértartalma a lisztnek. Az ízlés konzervatizmusa azonban csak ideig-óráig tarthatta életben az elavult berendezésű kismalmokat.
BÚTORKÉSZÍTŐ FARAGÓÁCSOK
A középkorban mind a nemesi, mind a paraszti-jobbágyi lakáskultúrában a keményfából készített bútorok játszottak meghatározó szerepet, természetesen nagy formai és technikai változatosságot mutatva a társadalmi tagolódásnak megfelelően. Amíg a felső
réteg terjedelmes méretű, díszesen faragott ruhásládákkal, asztalokkal, támláspadokkal és ágyakkal vette magát körül, addig a falusi házak legfontosabb bútordarabja egyedül az ácsolt láda volt,
amelyben nemcsak az ünnepi ruhaneműt tárolták, hanem a csekélyke értékeiket is abban őrizték, és egyben a lakószoba dísze
volt. Ezeket a ládákat régi idők óta kelengyésládaként vitték a nők
férjük házához, ezért nagy becsben tartották.
Az ácsolt ládák szerkezeti felépítése teljesen egységes volt:
egyenes állású lábak, azaz sarokpillérek és azokba illeszkedő, víz161

szintes összekötő deszkák. A négy sarokpillér által összetartott,
fejszével faragott deszkák zsindelyszerűen kapcsolódtak egymásba.
A láda fedele általában háztető alakú vagy domború, és a hátsó ládafalból kinyúló facsapon forog. Az ácsolt ládák alapanyaga kizárólag keményfa, legnagyobb részben bükk, ritkábban tölgy.
A magyarság a bútorkészítésnek ezzel a módjával viszonylag
későn ismerkedett meg. Bár a honfoglalást megelőzően már ismerték az ácstechnikát, az ácsolt ládák készítése a letelepedést követően szláv mesteremberek közvetítésével honosodott meg. Az ácsolt
láda eredeti magyar neve, amely a népnyelvi használatban mindmáig megmaradt: a szekrény (szökröny, szekriny), amely a latin
scrinium, ’láda’ megnevezésből származik. Ugyanis ez az antik mediterrán eredetű bútor három évezrede ismeretes Európában, ahol
ruhásláda és koporsó volt, majd újabban gabonatárolóként használták. Nálunk a gabonát és a lisztet díszítés nélküli ácsolt ládában,
a szuszékban tárolták.
Az ácsolt ládákat kezdettől ezt a tevékenységet kitanult faragóácsok készítették. A nyers faanyagot fejszével és ácsbárddal maguk
formálták meg, az egyes szerkezeti elemeket pedig csapolással,
vasszegek és csavarok nélkül illesztették és rögzítették. Az ácsolt
láda készítésének munkamenete és technikai fogásai az évszázadok
során szinte semmit sem változtak. A nyersanyag kiválasztásánál
elsősorban a fa megfelelő hasíthatóságára ügyeltek. A könnyebb
hasításért még abban az évben kivágott, minél frissebb fát használtak fel. A farönköket fejszével felhasogatták, mindig felezve, negyedelve a kézben lévő darabot, amíg a megfelelő vastagságú
deszkát kaptak. A felhasogatott deszkák felületét faragóbárddal
megegyengették, majd a faragószékbe fogva kétnyelű vonókéssel adták meg a végleges simaságát. Ezt követően a deszkák vastagabb
élét zsindelyszerűen kiárkolták egy speciális vésővel, a hornyolóval.
A négy sarokpillérnek, lábnak, amelyeket a deszkáknál kétszer vastagabbra hagytak, a keskenyebbik élébe ejtették a hornyolást. Amikor a bútor minden egyes darabja elkészült, néhány napos szárítás
után hozzáfogtak a láda összeállításához: a keskenyebbik oldalakkal kezdték, majd ezt követte a hosszabbik oldalak rögzítése.
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A zsindelyszerűen egymásba csúsztatott deszkákat kézifúróval ejtett lyukakba faszögekkel rögzítették a sarokpillérekhez. A középmagasságtól felfelé a deszkákat többnyire kissé megkurtították,
mert szebbnek tartották, ha a láda fölül keskenyebb volt. Végül a
ládatetőt facsapokkal rögzítették a helyére. K. Csilléry Klára neves
etnográfusnak terepkutatásai során az 1950-es években, még a
zempléni Szuhahután és a Heves megyei Mátraszőlősön volt alkalma tanulmányozni és dokumentálni az ácsolt láda készítésének
háziipari gyakorlatát. Tapasztalata szerint az ácsolt láda egyes darabjainak egyenetlensége és az összeállítás során végzendő kiigazítások, utólagos formázások miatt rendkívül körülményes és nehézkes munkát jelentett ennek a régi bútordarabnak az elkészítése.
Ebből következett, hogy egyetlen ilyen – nagyjából egyméteres –
ácsolt ládának az elkészítése egy-másfél hetet vett igénybe.

A láda összeállítása, Szuhahuta, Heves megye. K. Kovács László felvétele, 1955
(Néprajzi Múzeum F. 117121)

Az ácsolt ládák készítői az elmúlt évszázadokban túlnyomórészt az erdős vidékek lakói közül kerültek ki. Több olyan faluról
tudunk, ahol szinte minden család ládák készítéséből élt. Ennek
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alapján nyerte el például az erdélyi Sóvárad a „szuszékdöngető falu” gúnynevet; amit még a 20. század derekán is hasonlóképpen
emlegettek. Sok helyen azonban csak néhány ügyesebb háziiparos
értett ehhez a munkához. Az ácsolt ládák készítése nem vált céhes
iparrá. Készítőik jobbára kézművesek, háziiparosok voltak, akiket
szekrénygyártóknak, szekrénycsinálóknak, szökrönyösöknek hívtak.
A háziiparos központok főként a bükkerdő övezetekben alakultak
ki ott, ahol a faanyag megfelelő mennyiségben elérhető közelségben volt.
A ládakészítők áruikat többnyire összeállítva szállították eladásra; általában kis mennyiségben, négyet-ötöt egy szekéren a
környékbeli településekre, de sok esetben jóval nagyobb távolságokra is. A 20. század elején pl. a székelyföldi Magyarhermányból ősszel néha 15–20, ládákkal megrakott szekér is indult
egyszerre útnak Háromszékbe, valamint a szász városok, Brassó,
Fogaras, Kőhalom és Segesvár vidékére. Az Udvarhely megyei
siklódiak viszont szétszedve rakták szekérre ládáikat, római számokkal jelölve meg az összetartozó elemeket, így jóval több darabot tudtak szállítani egyszerre. Olykor 100 km-t is megtettek
vásározásaik során. Az ácsolt ládákkal való nagy múltú, faluzóvásározó kereskedelem a 19. század végén, az asztalosipari, illetve
bútorgyári termékek mind jelentősebb térhódítása következtében
hanyatlott, és ez időben már az Alföld egész területén csupán a
hombárok, szuszékok árusítására korlátozódott.
Erdélyben, az egykori Nagyküküllő vármegyében, a szász falvak templomaiban maradtak fenn az ácsolt ládák korai, 14–16.
századi példányai. Ezeknek a középkori templomi ládáknak egy
részét festett figurális díszítés ékesítette. A hosszabb deszkaoldal
középső részén kör alakú mezőkben – a címerábrázolásokhoz
hasonló – ágaskodó oroszlánok, míg a lábakon bal oldalt koronás
férfialak, jobb oldalon koronás nőalak koszorúval a kezében
látható. A későbbi időkből viszont változóan színezett alapú,
vésett díszítésű ácsolt ládák kerültek a múzeumi gyűjteményekbe
Erdély legkülönbözőbb területéről.
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A Dunántúlon is több szekrénykészítő műhely működött főként
Baranyában, Somogyban, Göcsejben és az Őrségben. A híres baranyai és somogyi szökrönyöknek a 18–19. századból fennmaradt példányai zömökek és alacsonyak, vaskos lábbal. Mivel a deszkákat 40–
60 cm átmérőjű rönkökből készítették, ezért oldalfalukat csak néhány, rendszerint két egymásba illesztett deszka alkotja. Fedelük
háztető alakú, szélei szarvszerűen kiállnak. Általában a ládáknak a
tetejét, és három oldalát díszítették vörös-fekete színezéssel és véséssel.

Ácsolt láda, 1779, Siklód, Udvarhely megye (Néprajzi Múzeum, ltsz. 75.90.1)

A palócok lakta vidéket és az Alföldet egykor leginkább a
gömöri szlovákok látták el áruikkal. A gömöri ácsolt ládák általában magasak és keskenyek. A deszkákat vékonyabb rönkből hasították, ezért az oldalak több deszkából voltak. Meglehetősen díszes ládákat készítettek eladásra a 18. században a Tisza vidéki
szlovák faragók Békéscsabán és Tótkomlóson, akik rendhagyó
módon tölgyfából ácsolták ládáikat, mégpedig a gömöri ládák mintájára, bár azoknál vaskosabbak voltak.
A menyasszonyi ácsolt ládák felületét kivétel nélkül díszítették,
növényi eredetű festékkel vagy földfestékkel színezték. A díszítő
motívumokat előrajzolás nélkül dolgoztak, a minták egy részét
körzővel jelölték be, és hornyolókéssel vésték ki. A legkedveltebb
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díszítőelemeket a kisebb-nagyobb rozetták, félkörök, hullámvonalak, sűrűbb vagy ritkább vonalhálók alkották, amelyeknek az elrendezése igazodott a szekrény felépítéséhez. A régies díszítőelemek egyik különleges változata a sematikus emberábrázolás volt.
Ezek főleg a 18–19. században készített gömöri és dél-tiszántúli
szekrényeken maradtak fenn, amelyek félkörökből kiemelkedő
csípőre tett kezű, illetve karjukat az ég felé emelő figurák voltak.
A 19. század második felétől a jóval olcsóbb és látványosabb
festett díszítésű asztalostermékek komoly konkurenciát jelentettek
a háziiparos szekrénykészítőknek. Azért, hogy portékájukat kelendőbbé tegyék, a díszítményeket megújították, és a festett asztalosládákéhoz igazították. A hagyományos geometrikus kompozíciók közé vagy egyenesen helyükbe virágok, szívek, madarak, nagyméretű évszámok kerültek.
Az egykori faragóácsok a ládákon kívül ágyakat, bölcsőket, asztalokat, tékákat is készítettek ácsolt technikával, ezeket azonban
jóval ritkábban és kisebb számban.
VIRÁGOZÓ FESTŐASZTALOSOK
Az asztalosmunka – szemben a bútorkészítő faragóácsok tevékenységével – alapvetően a puhafa, leginkább a fenyőfadeszkák fűrésszel és gyaluval való megmunkálását jelenti. Ez a foglakozás csak
a középkorban, a fűrészmalmok megjelenése, az egyenlő vastagságúra fűrészelt fenyődeszkák előállítása után terjedt el. Az asztalos
módszerekkel szerkesztett ruhásláda Magyarországon ugyan már ezt
megelőzően, a 13. századból ismeretes, mint ahogyan a német eredetű jövevényszavunk, a láda, amely a régi magyar nyelvben, de a
népnyelvben mindmáig az asztalosműhelyből kikerült ládát jelölte,
szemben az ácsolt láda megnevezésére használt szekrény szóval.
„Hazánkban a legelső olyan személy, akiről tudjuk, hogy volt már
ilyen ládája, Margit, IV. Béla királynak 1246 táján, három és fél éves
korában zárdába adott leánya. Ládának mondja ezt a nevezetes bú-
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tordarabot Szent Margit legendája, márpedig az az apáca, aki a latin
nyelven megfogalmazott szöveget 1300 és 1320 között magyarra fordította, Margit zárdájából való volt, és így személyesen ismernie kellett magát az ereklyeként őrzött tárgyat is. Hinnünk kell neki tehát,
hogy a megfelelő kifejezést használta. De ismerhette ezt a ládát a legenda reánk maradt példányát 1510-ben másoló, ugyanott élő Ráskai
Lea nővér is” (K. Csilléry Klára 1982:265–266).

Ládakészítő műhely az 1600-as években
(Magyar Múzeumok 2007/3:46. nyomán)
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Noha a 13. században jelentek meg az első asztalosbútorok a
fejedelmi és főúri udvartartásokban, a mezővárosi és falusi otthonokban azonban csak a 16. század elejétől kezdve követhető nyomon az értékek őrzésére szolgáló kisebb ládikák, valamint a módosságot kifejező „asztalos csinálta” kelengyésládák használata. Az
asztalos bútor azonban a lakóház teljes berendezésében csak a 18.
századtól, a reprezentálásra szolgáló tisztaszoba divatjának elterjedésével tudta fokozatosan kiszorítani az ácsok és háziiparosok által készített keményfa bútorokat.
Az asztalosok szervezetileg ugyan már a 15. században elváltak
az ácsoktól, mégis sokáig egymás mellett élt a két foglalkozás, mert
az ácsok a hagyomány folytatásaként továbbra is készítettek bútorokat. A két mesterség elhatárolására született rendeletekben
szerepelt például, hogy az ácsok nem használhatnak gyalut, nem
alkalmazhatnak enyvet, fecskefark-csapolást vagy más, az asztalosok által gyakorolt összeillesztési megoldásokat. Ez időtől megkezdődött az asztalosság beilleszkedése a céhrendszer kereteibe. Pl.
Kassán 1459-ben már létezett a képírók, kerékgyártók, esztergályosok és asztalosok egyesült céhe, Pesten pedig 1482-ben alakult
meg az a céh, amelyben az asztalosok az ácsokkal és a kőfaragókkal társultak.
A kiszárított faanyagot használó asztalosmunkához kiválóan
alkalmas puhafa a könnyen megmunkálható, jól gyalulható lucfenyő. Ennek következtében kezdettől a fenyőfa lett az asztalosbútorok legfontosabb nyersanyaga, amely meglehetős olcsósága
miatt széles körben elterjedt. Korán kibontakozott az a gyakorlat
is, hogy a fenyőt színes festéssel még tetszetősebbé tegyék. Az
asztalosok kezdettől legnagyobb számban csapolással, szögezéssel
és ragasztással összeállított téglatest alakú ládákat készítettek. Ezek
mellett a székek, karosszékek, asztalok, állószekrények, ágyak csak
a 18–19. század során váltak általánossá, részben a városi, illetve a
falura kitelepülő, részben a templomberendezéseket készítő vándorasztalosok révén. A 18. századra alakult ki a parasztság ellátására dolgozó, annak ízléséhez igazodó festő, más néven virágozó
asztalosság. A 18–19. század fordulójától már egyes módosabb
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vidékeken, mint pl. a Tolna megyei Sárközben a tisztaszoba teljes
berendezésének egységes stílusban való előállításáról a környékbeli
asztalosok gondoskodtak.
Az asztalosbútorok díszítésének legelterjedtebb módja a színes
festés, a virágozás volt, amiben a legkedveltebb és legismertebb
motívum a rózsa, de különösen a tulipán volt. Ennek alapján vált
országszerte ismert fogalommá a festett kelengyésládák megjelölésére a tulipános láda. A kanyargó indákkal körülvett természetes
virágmotívumok között olykor a madáralakok is helyet kaptak.
A múzeumi gyűjteményekben megőrzött tárgyak a díszítőmotívumok és festésmódok meglehetősen nagy változatosságáról
tanúskodnak.
A bútorfestés elterjedésében jelentős szerepet játszottak a templomfestő asztalosok, akik a 16. század második felétől, végétől a
protestáns templomok famennyezeteit díszítették a
népi igényeknek megfelelően. A festett famennyezeteket a nagyobb asztaloscéhek mesterei készíReneszánsz virágmotívum a kispetri templom
tették, akik messze vidé- karzattábláján, 1744. id. Umling Lőrinc munkája
kekre is eljártak. A 16–18.
(Néprajzi Múzeum)
században fontos szerepe
volt Erdély-szerte a kolozsvári asztaloscéhnek, és különösen az
Umling festőasztalos dinasztia tevékenységének. Kiemelkedő színvonalú munkásságukról számos erdélyi templom reneszánsz motívumokkal gazdagon díszített mennyezete és berendezési tárgya tanúskodik. A 18. századból ismert bútorfestő központ volt még a
Dunántúl és az Alföld ellátásában Komárom, a Felföldön Miskolc,
a Dél-Tiszántúlról pedig Gyula mesterei gondoskodtak, de elláthatták a szomszédos bihari protestáns gyülekezeteket is. Jellemző,
hogy ezek a festőasztalosok megrendelőik bútorait is ugyanazokkal
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a motívumokkal díszítették, mint a templomberendezéseket vagy a
festett famennyezeteket.
A festőasztalosok munkájukat különböző technikával végezték.
Volt példa arra, hogy sablonszerű eszközökkel sokszorosították a
mennyezetsíkra festett díszeket, de szabadkézi rajzzal, festéssel,
előrajzolással is dekoráltak. Ebben az esetben előfordult, hogy három-négy díszítménykompozíciót meghatározott ritmusban váltogattak egymás mellett, vagy többé-kevésbé eltérő egyedi mintákat
készítettek kazettánként. Motívumkincsük a késő gótikus, reneszánsz stílusú díszítmények: elsősorban növényi és virágornamensek, de a szimbolikus alakok ábrázolásától sem idegenkedtek.
Korábban az asztalosok a bútorok festéséhez enyves temperát
használtak. Kötőanyagul kazeinenyvet vagy csontenyvet alkalmaztak, amelyet olajkencével vagy viaszos gyantával húztak át. Innen
vette nevét az erdélyi gyantáros bútor. A színezéshez különböző ásványi, azaz földfestéket szereztek be. Az erdélyi Vargyas asztalosai
egykor maguk gyűjtötték össze a környező hegyekből a porrá törve
színezőanyagként használható köveket. A 19. században a gyári festékek térhódításának következtében a korábbi nehézkes eljárásokat
is felváltotta az egységessé váló, jóval szélesebb színválasztékot
nyújtó olajfesték. A változatos mintákat szabad kézzel festették.
Az egykori legjelentősebb festőasztalos központnak, Komáromnak volt a legkiterjedtebb hazai piaca és legerőteljesebb hatása.
Komárom asztalosai a legkelendőbb tömegárura szakosodtak, a
parasztok és kisnemesek számára gyártott kelengyésbútorra, főképpen a ládákra. Készítményeik megjelenése a 17. századra tehető. Komárom sajátos ládakészítő iparának kibontakozásában döntő szerepe volt a település kedvező földrajzi fekvésének: a jó minőségű fenyőfát a Vágon szállították oda, és a kész ládákat a Dunán vitték a vásározóhelyekre. A komáromi ládák díszítésében
idővel eluralkodott a tarka „tulipánozás”, amit a képzetlen, tehát
kisebb költséggel járó női munkaerőre bíztak. A színes virágos bútorokhoz ragaszkodó kevésbé tehetős falusi vevőkör érdeklődése a
20. század elejéig életben tartotta ezt a hagyományos iparágat.
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Tulipános láda, 18. század, Dunántúl (Néprajzi Múzeum, ltsz. 68.28.2)

A 19. században sajátos táji jellegű stílusban dolgozó festett bútorkészítő központok működtek még Baján, Békéscsabán, Debrecenben, Miskolcon, Faddon, Hartán, Hódmezővásárhelyen, Kalocsán, a Sárközben, Sátoraljaújhelyen, Szekszárdon, Tiszafüreden,
Tótkomlóson, Váralján továbbá a Székelyföldön. Idővel a tilalmak
ellenére az ácsok és a barkácsolók is bekapcsolódtak a festett bútorok készítésébe. A legnépszerűbb és a legnagyobb számban vásárolt kelengyésládákon kívül a tisztaszobák teljes berendezései, illetve a legkülönbözőbb bútordarabok iránt megmutatkozó falusi
igényeiket kellett kielégíteniük az egykori virágozó asztalosoknak.
Tevékenységüknek azonban a 19–20. század fordulója táján mind
nagyobb tért hódító divatváltozás, a polgári ízlést követő egyszínű,
flóderes bútorok iránti kereslet hamarosan véget vetett.
DÍSZÍTŐ FAZEKASOK
Az elmúlt évszázadokban a legfontosabb mesterségek közé tartozott a fazekasság, ugyanis a tűzálló agyagedényeket, a cserépfazekakat a társadalom egyetlen rétege sem nélkülözhette. A régészeti ásatások tanúsága szerint a konyhában, kamrában használatos
171

cserépedények terén nem volt különbség a királyi, a nemesi, a városi és a falusi paraszti háztartás között. A társadalmi különbség
alapvetően az asztali edények és díszítő célú kancsófélék használatában mutatkozott meg. A felső társadalmi réteg a fajansz- és a
porcelánedényeket kedvelte, míg a parasztság és a falusi kisnemesség körében a fazekasok mázas, díszes agyagedényei voltak népszerűk, amelyek a közvetlen használaton túl a lakásdíszítés szerepét is
betöltötték. Különösen a 18. századtól lendült fel a díszkerámia
iránti kereslet, főképpen a módosabb vidékeken, ahol a zárt kémények építésével füsttelenítették a lakóteret. Ezekben a parasztházakban a konyha és a tisztaszoba falát nagy számban ékesítették
mázas díszedények: tányérok, tálak, köcsögök, bokályok. Az ilyen
tárgyak rendszerint sohasem kerültek köznapi használatba, egyedüli
szerepük a ház „felöltöztetése”, a módosság kifejezése volt.
A fazekasmesterség a Kárpát-medencében az agyag minősége
szerint szakosodott, ami az egymástól eltérő foglalkozások megnevezésében is megmutatkozott. Noha a köznyelv a fazekasság
fogalmán az egész mesterséget érti, a szoros értelemben vett fazekas a tűzálló agyagból, az ún. „fazékföldből” dolgozott, főleg főző- és sütőedényeket, jobbára fazekakat, ill. mázatlan külsejű, olykor belül ólommázas edényeket készített. Az általa előállított tárgyak általában díszítetlenek, kivételt a hatalmas méretű lakodalmi
fazekak jelentettek, amelyeket szolidan díszített. A tűzálló anyagból dolgozó fazekast a nyugat-dunántúli tájnyelv gerencsér, gölöncsér
névvel különböztette meg a többitől.
A fazekasság másik két ágát a korsós- és a tálasmesterek képviselték. A korsósmester vasoxid tartalmú agyagból, az ún. „korsóföldből” dolgozott, amelynek jellemző tulajdonsága, hogy a porózusra égő agyag kiváló a víz tartására, mivel az edény fala a párologtatás, „izzadás” révén hűvösen tartja a benne lévő folyadékot.
A korsós túlnyomó részben magas edényeket, mázatlan korsókat,
kantákat és egyéb nem tűzálló háztartási edényeket állított elő.
A szakmán belüliek tálas megnevezéssel illették a lapos edények
készítőit, akik viszont javarészt meszes, márgás földből, az un.
„tálföldből” formálták meg a tálakat, tányérokat, szilkéket, kan172

csókat és a szeszes italok tárolására való különböző edényeket.
Ezen az agyagon szépen terül el a máz, de a szűk szájú, magas
edények készítésére nem alkalmas. A tálasfazekas termékei mindig
mázasak és díszítettek.
A falusi háztartások számára nélkülözhetetlen tűzálló főzőedények a legutóbbi időkig jórészt cserekereskedelem révén leltek
gazdára, mégpedig a vásározó fazekasok az edényeik űrtartalmának megfelelően kértek érte terményt: „egyszer töltve” búzával,
„kétszer töltve” kevésbé értékes gabonával. A pénzbeli vásárlás
esetén is az edény űrmértéke szabta meg az edények árát.

Gömöri cserépedények a hódmezővásárhelyi vásárban. Plohn József felvétele, 1910
(Néprajzi Múzeum, F. 291751)

A fazekasságot kezdetben a földesúri nagybirtokok jobbágyiparosai űzték, később a falusi iparosok mellett mind nagyobb szerepet kaptak a városi, mezővárosi céhekbe tömörült, kizárólag szakmai ipari-kereskedelmi tevékenységet folytató mesterek. A legkorábban megalakult fazekascéhek közé tartozott az 1512-ben alapított kolozsvári, az 1569-ben létesült pozsonyi, valamint az 1674ben alapított kassai önálló fazekascéh. A hódoltsági területeken – a
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Dunántúlon és az Alföldön – csak a 18. század elején kezdtek
megalakulni a fazekascéhek. Az 1890-es országos statisztikai felmérés közel hétezer fazekast tüntetett fel, akik évente kb. 30–40
millió cserépedényt készítettek. Ebben az időben az ország több
ezer településén dolgoztak fazekasok. Voltak olyan falvak, ahol
szinte mindenki a fazekasságból élt, mint pl. a székelyföldi Csíkmadaras, amelyről a következő mondóka terjedt el:
„Ez a falu Madaras,
Hol a pap is fazekas.”

A fazekasság legfontosabb
nyersanyaga az agyag, amelyet
általában a lakóhelyükhöz közel bányásztak, vagy – különösen a tűzálló agyag esetében – távolabbról hozattak.
Az agyagot többszöri tisztítás
után vízzel összekeverték,
majd ládákban tárolva a vizet
elpárologtatták belőle. A megszikkadt agyagot kockákra
vágták, a műhelyben ismét
tisztították, gyúrták és taposták, hogy minél rugalmasabb
legyen. Végül akkora darabokra szabdalták, amekkoráKorsó korongolása, Csíkmadaras, Csík megye.
Adler Artúr felvétele, 1911
kat a készítendő edény mérete
(Néprajzi Múzeum, F. 12967)
igényelt. A nyers agyagot lábhajtós korongon formálták nedves kézzel. Amikor elkészült az
edény, vékony dróttal levágták a korongról, és szikkadni hagyták.
Szikkadás után kapta az edény az alapszínét és az esetleges díszítményeket: írókával (festéket tartalmazó kis csöves edénykével),
ecsettel, más eszközzel vagy eszköz nélkül, illetve a felület kézi
formázásával. A megszáradt edényeket először gyengén kiégették
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az égetőkemencében, majd a második, erősebb égetés előtt rakták
rá a mázat.
Mivel
Magyarországon
tűzálló agyag csak a hegyvidékeken fordul elő, azért a főzőés sütőedényeket készítő fazekasok, valamint a kályhások
(csempekészítő és kályharakó) tevékenysége leginkább itt
alakult ki. A tűzálló agyag hiánya magyarázza, hogy az alföldi fazekasközpontokban elsősorban korsósok, másodsorban tálasok dolgoztak.
Tűzálló agyagból természetesen bármely más edényt: korsót, köcsögöt, tálat is lehetett
készíteni. Tehát míg a fazékféNagytál virágozása, Hódmezővásárhely,
Csongrád megye. Plohn József felvétele, 1900
le az Alföldön helybeli agyag(Néprajzi Múzeum, F. 291743)
ból egyáltalán nem készült,
addig a korsó, tál előállítása
nem volt ennyire helyhez kötve.
Korsót nagy vastartalmú agyagból lehet leginkább készíteni,
amely vörösre ég. A porózus vörös agyag nyáron hűvösen tartja a
benne tárolt ivóvizet. Ezért a vizeskorsót mindig máz nélkül hagyták, és a korsósok ezen okból gyakran nem csatlakoztak a mázzal
dolgozó céhesmesterekhez. Mezőtúron vastartalmú agyag van,
ezért lett Mezőtúr a korsós munkáiról híres. Ezzel szemben pl.
Hódmezővásárhelyen meszes az agyag, így a település hírnevét a
tálasmestereinek köszönhette.
A díszítéssel foglalkozó fazekasok tulajdonképpen a tálasok
voltak. A tálasság a fazekasság viszonylag fiatalabb ága, mivel a
cseréptál, tányér nem volt ismeretes az ólommáz megjelenése
előtt. Ugyanis addig fatálat, fatányért használtak, a gazdagok pedig
fémedényeket. A tálasság a 15. században jelent meg, ez időtől
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fordul elő családnévként a Fazekas és Korsós mellett a Tálas név.
A máz használatával összefüggő mesterség többnyire a városokban, a céhes központokban alakult ki. A legszebb és legszínesebb
tálasmunka a Dunántúlon, a Sárköz vidékén készült, a Duna
mindkét oldalán, Baján és Szekszárdon, valamint Mórágyon. Az itteni tálak, tányérokat kizárólag írókával díszítették vörös, sötétbarna, zöld, valamint sárga színezéssel. A tálasságnak jelentős központja volt a korábbi évszázadokban Debrecen, Sárospatak, Mezőcsát, Tiszafüred, Mezőtúr, Hódmezővásárhely, a felvidéki
Gömör megye. A székely tálasmunka legnagyobb része bokály, de
az itt készített kevés tál, tányér stílusa megegyezik a bokályokéval.
A változatos színhatás elérése festéssel, tarkázással, virágozással a népi fazekasság legismertebb díszítőmódja. Nagyon sokféle
változata terjedt el a mázas edényeken. Az írókás csíkozás az edény
szerkezeti vonalait hangsúlyozza: a tálasedény öblét, peremét, az
öblös edény nyakát, hasának alsó harmadát emeli ki. A fazekasmester az írókát egy helyben tartja, miközben az edényt forgatja a
korongon. Főleg tálasedényt díszítettek ún. folyatástechnikával, amikor írókából csöpögtetett és elfolyatott különböző színű mázak
sugaras irányban haladnak a tál öble felé, ahol márványszerűen
összefolynak. Folthatásra törekvő az ún. rázott vagy fröcskölt díszítés,
a mázas edények általános díszítésmódja. Egyszerű, gyors, szapora
és mutatós eljárás.
A mázas edényt készítő fazekasoknak mindig annyi íróka állt a
kezük ügyében, ahány színnel kívántak dolgozni. A tálas által készített cserépíróka színre gyakran olyan volt, amilyen a benne lévő
festék, hogy a mester vagy a díszítést végző felesége könnyen eligazodjon közöttük. A díszítés ugyanis leginkább a fazekasasszonyok dolga volt, akiknek jó része csak a férjhezmenetel után tanulta meg a mesterséget, hacsak nem fazekascsaládból származott.
A máz színe és a díszítőmotívumok tájanként, illetve fazekasközpontonként különböztek egymástól. A legkedveltebb minták a
virágmotívumok és a madarak voltak, de az alakos ábrázolás is
gyakran előfordult. A 19. század közepétől jelent meg a magyar
címer díszítőmotívumként, amely ez időtől a népművészet más
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anyagú tárgyain is gyakran jelenik meg. Az országcímer csak a férfiak számára készült darabokon fordult elő. A korábbi tárgyakon a
reneszánsz motívumkincs elemei is felbukkannak. A díszkerámiák
egyik legszebb darabja az 1780-ban, Miskolcon készült nagytál,
amelyen korsóból kinövő gránátalmás virágtő látható. Az újabb
keltű dísztányérok és butellák egyik legkedveltebb motívuma a virágok közé foglalt madár.
A tálasmesterek által gazdagon díszített tárgyak meglehetősen sokfélék voltak, amelyeknek egy részét vásárba vitték, más részét megrendelésre
készítették. A nőknek szánt
ajándéktárgyak javarészt használati eszközöknek készültek:
varrókosárka, csigacsináló borda, padlólocsoló, bödön, ritkábban ember alakú pálinkásbutella. Ezeknek a tárgyaknak
a jelentős része szerelmi ajándék volt. A férfiaknak készített
darabok ugyanakkor szinte
mind szeszes italnak való edények. A tömegesen készített
bokályok mellett főleg egyedi
Pálinkás butella, 1876, Tiszafüred
(Néprajzi Múzeum, ltsz. 54.40.45)
megmunkálású és formájú,
gyakran névre szóló kancsók,
butellák, butykos korsók és kulacsok sorakoznak. A bokály borivó
edény, hosszúkás alakú, karcsú nyakú, kerek szájú kancsóféle,
amelyet főleg Erdélyből ismerünk, bár az egész magyar nyelvterületen használták. Bokálynak csak a Székelyföldön nevezik, máshol
kancsó, bokálykancsó, korsó a neve. A kancsó összenyomott szájú,
kiöntővel ellátott cserépedény. Nagyobb méretű változatát borfejtéshez használták, a kisebbet borivóedénynek. A butella többnyire
lapított formájú cserépedény, amelynek alakja a korábbi üvegekre
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hasonlít, kizárólag pálinka tartására és ivására szolgált. Lapos formája azért alakult ki, hogy zsebben is hordhassák. A butykosban
bort vagy pálinkát tároltak. Nevét a kiöntés közben hallatott hang
után kapta. Bár szűk szájú, nagyobb korsó, mégsem a korsósmesterek, hanem a tálasok készítették, mivel a porózusra égő
agyag nem alkalmas a drágább, alkoholtartalmú italok tárolására.
A kulacsok bortárolására és ivásra használt kerekded, lapos edények voltak, amelyeket szíjra felfűzve lehetett a vállra vagy az övre
akasztani.
A díszítőfazekasság remekei közé tartoztak egykor a különböző céhkancsók, úrasztali edények, amelyek nemcsak nagy méretük,
de különös díszítésük, rátétes mintázatuk miatt is kiemelkedtek a
tálasság termékei közül. A fazekas kreativitás legnagyobb teljesítményének a miskakancsó számít. Az 1830-as évektől hódított teret
az Alföldön ez a nevezetessé lett ember alakú borosedény.
A mezőcsáti, tiszafüredi, hódmezővásárhelyi és mezőtúri neves fazekasok koruk jellegzetes katonaviseletét vették díszítőmintául.
Miután az emberi arcot plasztikusan formálták meg, ezért a törzset
is hasonló módon alakították ki. A mentét kiemelték sujtással, vitézkötéssel, gombokkal. A sujtás a mell két oldalán van, mintha
nyitva volna a mente, a középen maradt felületre általában kígyóés virágminta került. Az egyértelműen a magyar huszárt megjelenítő díszes borosedény a 19. század közepére elmaradhatatlan tartozéka lett az ünnepléseknek, társas mulatozásoknak, majd pedig keresett darabja a század végére fellángoló műgyűjtésnek. Maga a
tárgy tipikusan magyaros ízlést, magyar divatot képviselt, egyértelműen tanúskodva a tálasfazekasok mesterségbeli tudásáról és
nemzeti identitásáról.
HÍMES TAKÁCSOK
A szövéssel foglalkozó takácsok szintén régi kézművességet
űztek, a történeti források már a 11–12. századból említik őket.
Korai tevékenységükről tanúskodik a Veszprém megyei Takácsi
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falunév is, amely Árpád-kori településként ismeretes. A takácsmesterség a középkor óta mindig férfimunkának számított, amint ezt a
szabad királyi városok 14–15. századi összeírásai tanúsítják. Számuk ez időben nem volt nagy, ami az akkori textilipar elmaradottságát mutatja. A 14. századtól sorra alakultak a városi takácscéhek,
míg a falvakban ez a folyamat csak a 17–18. században következett be, elsősorban a jobb módú, tehetősebb nyugati országrészeken. A 19. században az ország délnyugati felében általánosan elterjedt az a gyakorlat, hogy a házilag készített fonalat a takácsmesterekkel szövették meg.
Az elmúlt évszázadokban a szövés technikája alapján megkülönböztették egymástól a barhentszövő, a sávolyos és a hímes takácsokat. A barhentszövő, illetve bakacsinkészítő német és olasz származású takácsok a 15. század elején jelentek meg Magyarországon.
Királyi kiváltságokkal védett városi mesterek voltak, akik német
eredetű szóval barhentnek, olasz eredetű szóval bakacsinnak nevezett, pamuttal mintázott vásznakat szőttek. Díszes szőtteseiket halotti lepelként használták. A bakacsin szó a későbbi időben a koporsóterítők és gyászfüggönyök megnevezéseként terjedt el. A sávolyos takácsok főleg damasztot szőttek az úri és a tehetős polgári
megrendelőknek.
A hímes takácsok készítették a csíkokban piros, kék színnel mintázott vásznakat, mégpedig a 18–19. századtól egyre inkább a parasztok számára. Egyes vidékeken, főként az Alföldön és az északi
hegyvidéken ezektől a takácsoktól tanulták meg a parasztasszonyok a mintás szövést, olyannyira, hogy idővel, a 19. század közepére felváltották a takácsokat a szőttesek színvonalas előállításában. A Dunántúlon viszont a parasztok mindvégig takácsszőttest
használtak, egészen a gyári vásznak térhódításáig. A takácsszőttesek mintái meglehetősen széles körben elterjedtek a mesterlegények vándorlásainak köszönhetően, akik a látott új díszítőmotívumokat mintakönyveikben gyűjtötték össze.
A takácsműhely legfontosabb felszerelését a szövőszék jelentette, amelyből több darab is rendelkezésre állt egy műhelyben.
A takács szövőszéke jóval szélesebb és bonyolultabb szerkezetű a
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parasztszövőszékeknél, zárt állványú, nehéz, helyhez rögzített
szerkezet. A vetélője is eltért a hagyományos csónakformától, ezt
gyakran nem is kézzel dobta át szövéskor a fonalnyíláson, hanem
egy zsinór megrántásával a szövőszékre szerelt egyszerű szerkezet
kéz érintése nélkül csúsztatta át meg vissza. A hagyományos felszereléshez tartozott még több rokka, vetélő, fonalfelszedő.
A szövésre hozott fonalat a takács a parasztasszonyok gombolyítójáról a maga csörlőjével nagy facsövekre csévélte át, majd ezeket
12–20 szálával összefogva lényegesen gyorsabban végezte el a fonalfelvetést, mint a parasztasszonyok két gombolyagból. A szövéshez 4–6–8 nyüstöt használtak, amelyek lábítóinak keresztkötése
és váltása gyakorlott lábmunkát követelt meg.

Takácsműhely, Hódmezővásárhely, Csongrád megye. Plohn József felvétele, 1900 körül
(Néprajzi Múzeum, F. 291655)

A takács vagy magyar takács megnevezést általában a falusi
mesterekre használták, amíg a hímes takács név jobbára a városi
céhes iparosokat illette meg. A falusi takácsok főleg a parasztaszszonyok és -lányok által font len- és kenderfonalból szőtték a
mindennapi szükségletet kielégítő sima vásznakat, valamint a
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zsáknak és ponyvának való durva kenderszöveteket. Hímes szőtteseket is készítettek, amelyhez piros vagy ritkábban kék pamutfonalat kellett beszerezniük. Gyakran előfordult, hogy a házi fonású
len- vagy kenderfonalat festették meg, és azt használták a mintázáshoz, az egyes csíkok szövéséhez. Az asztalterítő- és lepedőszélek szőttes díszeit rendszerint nem a lepedő anyagába szőtték, hanem külön csíkokként szőtték meg, varrták fel. A városi hímes takácsok viszont nagyobb arányban árusításra szánt változatos díszítésű szőtteseket készítettek, amelyeket maguk a céhek forgalmaztak. Különbséget jelentett azon egykori szabályozás is, hogy a falusi mesterek műhelyeikben csupán három, míg a városi, mezővárosi
takácsok öt szövőszéket állíthattak fel és használhattak.
A 18. század elejétől, a
tisztaszobák magasra vetett
ágyainak divatba jöttével
rendkívüli mértékben elterjedtek a párnahéjak. Ez különösen a Dunántúl takácsait
érintette, akik nem győzték
az egyre növekvő igényeket
kielégíteni. Olykor egyenesen
erre a feladatra szakosodtak,
mint pl. a Komárom megyei
Nagymegyer takácsmesterei,
akik magukat egyenesen
„párnahéj-csinálók”-nak nevezték az 1713-ban megújícéhszabályzatukban.
Párnavég, 19. század vége. Naszvad, Nyitra m. tott
(Néprajzi Múzeum, ltsz. 136310)
A párnahéj szövésére specializálódott hímes takácsok
áruikkal a Kisalföld és a Dunántúl nagyobb területein is vásároztak. A barhentosok mintakincse, szövéstechnikája a későbbi idők
takácsainak a munkáját is befolyásolta. Az ún. madaras motívum
számtalan változatban és átrajzolásban évszázadokon át a legkedveltebb minták közé tartozott, egészen napjainkig.
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KÉKFESTŐK
„A középkori kelmefestők elsősorban a városokban és a kolostorokban működtek, különféle posztók és vásznak színezésével foglalkoztak. A sok tudást kívánó és titokzatos mesterségük ebben a korban a művészetek körébe tartozott. Első képviselőiket valószínűleg a
12–13. századi királyi telepítésekkel érkező bajor, szász, flamand
kézművesek, szerzetesek között kell keresnünk” (Domonkos Ottó
1981.).

A középkorban a festőmesterek a szövetek és vásznak színezésére túlnyomó részben növényi festékeket használtak, csak kisebb
arányban fordult elő a földfesték. A kék színt főleg csüllengből
(Isatis tinctoria) nyerték, amelyet évszázadok óta Franciaországban
és különösen Türingiában hatalmas területeken termesztettek.
Jobbára innen látták el az egész Európát a golyóra formált, szárított, de sok rostot tartalmazó festékanyaggal. A 16–17. században
azonban már egyre nagyobb arányban szállították Indiából a mintás kék gyapotkelméket, és ezzel együtt egy másik festőnövényt, az
indigót (Indigofera tinctoria). Ennek rohamos térhódítása a 18. századra teljesen átformálta a korábbi kelmefestő tevékenységet, és megteremtette az önálló kékfestőmesterséget. Amint Domonkos Ottó
megfogalmazta: az új eljárás meghonosodásában kettős feladat
várt a mesterekre. Először a hagyományos csüllengfestésről kellett
áttérni a jobb hatásfokú és színtartóbb, de lényegesen drágább indigó alkalmazására, majd a hideg indigócsávás rezervnyomást kellett bevezetni a pigment- és pácnyomás helyébe, illetve mellé.
Az új festő- és mintázóeljárás hamarosan nálunk is meghonosodott részben az ipari verseny elől keletebbre települő nyugateurópai mesterek, részben a vallásüldözések elől menekülő kékfestők révén. A mesterlegények vándorlásai szintén hozzájárultak az
új eljárások megismertetéséhez és itthoni alkalmazásához.
A mesterség erőteljesebb terjedése a 18. század közepétől mutatkozott meg, virágzása a 19. század elejétől bontakozott ki, amikor szinte az ország minden települését ellátták mintás és egyéb
színes anyagokkal. Az elmaradott textiliparú országban ugyanis a
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kékfestők nagy szerepet játszottak a népviselet színes alapanyagszükségleteinek kielégítésében. A 19. század közepén már gyári
méretű kékfestőüzemek is működtek. A századfordulóig azonban
a műhelyeknek csak csekély része jutott el a gépesítésig. A külföldi
és a hazai gyárak versenye, valamint a népviseletben bekövetkezett
jelentős városiasodás megpecsételte ennek a különös mesterségnek a sorsát. Ma csak azok a kékfestőműhelyek működnek, amelyek a korszerű igényeknek megfelelő szintetikus festési eljárásra is
berendezkedtek. E kihalóban levő iparágnak állít emléket az 1783ban alapított Kluge-cég pápai műhelyéből 1962-ben létesített Kékfestő Múzeum.

Kékfestő kádak a győri festőlegények szállásjelző cégérén, 1816
(Domonkos Ottó1981:VII. kép nyomán)

A kékfestő kelme előállítása két alapvető munkafázisból áll: a
mintázásból és a festésből. A munkába vett házi, illetve gyári
vásznakat először kifőzték, majd megszárították és simára mángorolták. Ezután fa- vagy fémformákkal, kézi mintázókkal nyomták a
fehér anyagra a pácokkal vegyített szigetelőmasszát, amely száradás után elzárta a mintázott felületet a levegőtől, vagyis a szigetelőmassza alatt festetlen maradt a vászon. Száradás után indigócsá183

vában festették kékre a vásznakat. Vasgáliccal és mésszel redukált
indigóból megfelelő töménységű festőfürdőt készítettek, és a
nagyméretű indigósküpákban, -kádakban áztatták a kelmét, majd a
levegőre felhúzva az oxidálódó indigó kék színű lett. Az áztatások,
merítések és levegőztetés számától függően kapott világosabb
vagy sötétebb színt az anyag. Száradás után gyenge kénsavas-sósavas fürdőben lemaratták a fedőanyagot, és előtűnt a kék háttérben a fehér minta. A keményítést követően lóhajtásos mángorlóval fényesre, „habos”-ra mángorolták a színezett vásznat. A fehér
minták mellett zöld, kék, sárga, piros, narancs és fekete színeket is
előállítottak. A minták színének változatait a fedőanyagba kevert
pácokkal és utólagos fürdőkkel érték el, ezek voltak a kékfestő
mesterek titkolt eljárásai. A kékfestők termékeiket elsősorban vásárokon és hetipiacokon, később rőfös üzletekben árusították.

Kékfestő szárítóállványa. Kecskemét. Schnöller Lajos akvarellje
(Szelestey László [szerk.] 2000: 76. nyomán)

A kékfestő-mintakincs rendkívüli változatosságát a divat mindenkori gyors követése idézte elő. A 18. században különösen a
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textil- és papírtapéták mintáinak utánzása terjedt el, de az egyszerűbb kockás, körkörös damasztszövések mintáit is szívesen alkalmazták. Az ilyen legkorábbi évszámos darab 1815-ből való. A kékfestők a szövött textilek mindenkori divatos mintázatát olcsóbb
változatban is készítették a szegényebb néprétegek számára. Ezeket a mintákat olcsó nyomástechnikával állítottak elő. Ez éppen
úgy érvényes a bibliai jelenetek vagy életképek ábrázolására, mint a
brokátok, selymek mintázatának átvételére. A 19. század elején
hódító empire stílusú csíkos szövött textilminták is szép számban
szerepeltek a kékfestők motívumtárában. Ezeket ágyneműre, ruhaanyagra egyaránt nyomták. A népi hímzések köréből különösen
a keresztszemes szegélyminták kékfestőváltozatai terjedtek el.
A kedvelt motívumok terjedéséről tanúskodik, hogy a 19. században az ország egymástól távol eső műhelyeiben méretre és rajzolatra megszólalásig egyező végmintát, szegélymintát, díszítményeket használtak. Domonkos Ottó szerint ennek az a magyarázata,
hogy a nagyon divatos mintáknak a rajzát vagy kis textildarabját a
kékfestők megszerezték egymástól, majd formakészítő szakemberekkel elkészíttették a minta nyomódúcát, és a következő vásáron
már konkurensként jelentek meg a vevőik előtt.
CIFRASZŰRSZABÓK
Hogy a magyar népviselet legsajátosabb ruhadarabja, a cifraszűr nem merült feledésbe, főként Györffy István (1884–1938)
néprajztudósnak köszönhetjük. Ebben az a szerencsés véletlen is
közrejátszott, hogy nagyapja karcagi szűrszabómester volt, aki fiára hagyta műhelyét és mesterségét. Így gyermekkorában mindennapos közelségből ismerkedhetett meg a nagy múltú viselettel, és
személyesen tapasztalhatta meg a divat változásának hatását, az
egykor rangos mesterség 19. század végi gyors hanyatlását, ami
édesapját is az anyagi romlás szélére sodorta.
Amikor Györffy István 1906-ban a budapesti Néprajzi Múzeum muzeológusa lett, kezdettől nagy figyelmet fordított ősei mes185

terségének emlékeire, országjáró útjai során közel félszáz – ma
már felbecsülhetetlen értéket képviselő – cifraszűrt vásárolt meg a
múzeumnak. Ez az egyedülállóan gazdag gyűjtemény teremthetett
megfelelő tárgyi alapot arra, hogy 1930-ban impozáns monográfiát
adjon közre Magyar népi hímzések I. A cifraszűr címmel. Könyvében
hangsúlyt helyezett a szűr gazdag és változatos díszítésmódjára,
rámutatva ennek a viseletnek etnikus kötődésére. Amint írta:
„a cifraszűrt a legszebb és legmagyarabb ruhadarabnak mondhatjuk,
mert az ország határain nem terjed túl, sőt nemzetiségeink is csak a
magyar nyelvhatár mentén vették át. Az előállító mesterek, a szűrszabók a népből sarjadtak, nem jártak külföldi vándorutakon soha, ízlésükre, művészetükre idegen nem hatott. Azt a gyönyörű ornamentikát, amely a múlt század második felében eluralkodott a szűrön, magyar kéz, magyar ízlés teremtette.”

A szűcshímzésből átvett természetes és stilizált virágmintákkal a
szűr gallérját, hátát, elejét és alját egyaránt díszítették. A legrégibb
szűrhímzések a legélénkebb színűek, mert azok közelebb álltak
még a természetes virágokhoz, amelyből fokozatosan kialakultak a
stilizált minták. A szűrhímzések színeinek fogyása, virághímzéseinek egyszerűsödése a hanyatlás első jelei, ami a 20. század fordulójára országszerte bekövetkezett.
A cifraszűr az 1860-as évektől a századfordulóig élte virágkorát. Ez időben a pásztorok nélkülözhetetlen ruhadarabja, de a parasztság körében is nagy népszerűségnek örvendett. Fontos társadalmi szerepet töltött be, mert viselete rangot jelentett. A legény
addig nem is házasodhatott meg, amíg cifraszűrt nem szerzett az
esküvőre. A leánynézőben is ez árulkodott viselője anyagi helyzetéről, de arról is, hogy a legényhez milyen szándékkal vannak a
lány szülei. Ha a véletlenül, illetve szándékosan ottfelejtett szűrét
korán reggel kitették a ház ereszaljára, akkor nem volt keresnivalója ott tovább. Ha pedig nem tették ki a szűrét, azt jelentette, hogy
szívesen látják, és szót ejthetnek a házasságról. Megesküdni is csak
cifraszűrben lehetett, akár meleg, akár hideg idő volt. A cifraszűr
volt a magyar parasztember díszruhája egész életén át.
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Amint Györffy István megemlékezett róla:
„A szűr a gyalogjáró embernek éppúgy alkalmas, mint a lovasnak. A
gyalogosnak könnyű, melegen tartó, eső-szél ellen biztos oltalom. A
lovas embernek ezenfelül még a lovát is védi. Szőrén ülő lovas gyakran nyereg helyett is használja, ha pedig leszáll, vagy szekerével megáll, lovait vele takarja be. Verekedéskor a szűr az ütést kitűnően felfogja, ha pedig futásra kerül sor, a nyakból azonnal kivehető. A pásztornak mindene. Oltalma hideg, eső, szél, hó ellen, árnyéka a nyári
nap heve ellen. Ezenkívül derékalja, párnája, ülőszéke, takarója.”

A szűrt más felöltőtől elsősorban a hátát borító nagy négyszögletes gallérja különbözteti meg. E nélkül a szűr nem valódi szűr,
hanem szűrkabát. A szűrgallér két sarkán posztóból készült csücskő,
gombszerű kerek dísz van. Ha a két csücskőt összekötik, a gallér
csuklyává alakul, és a fejre húzható. A szűr gallérja a Tiszántúlon a
legkisebb, a bakonyi és a somogyi kanászszűrökön pedig a legnagyobb. Ezek némelyikén a gallér csaknem olyan hosszú volt, mint
maga a szűr, ezért ebből esős időben nem lehetett csuklyát kötni,
hanem egyszerűen a fejükre borították a gallért a pásztorok.

Gulyások cifraszűrben, Sarkad, Bihar megye. Békés Gyula felvétele, 1900 körül
(Néprajzi Múzeum, F. 66344)
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A szűrt mindenütt vállra vetve hordták, ezért a dunántúli szűröknek nincs is a szokásos hosszúságú ujjuk, hanem rövidre szabott végüket befenekelték, és rendszerint ebben tartották a pásztorkészséget. Az Alföldön a hosszú ujjas szűröket sem vették magukra. A vállra vetett szűr olyan bő volt, hogy viselőjének mindkét
karja szabadon mozoghatott alatta, sőt kézbeli eszközeinek és tarisznyájának is jutott hely, hajtás közben a kantárszárat kényelmesen tarthatta. Nem lehetett begombolni, mert az eleje nem ért öszsze, csupán a mellen egy szíjcsat fogta össze. A szűr hossza az Alföldön lábszárközépig ért, a palócoknál valamivel rövidebb volt, a
dunántúli kanászszűrök voltak a legrövidebbek, gyakran csak térdig érőek.
A szűr anyagát, a szűrposztót a hosszú szőrű magyar juh gyapjából készítették. Ennek az iparágnak művelői a csapónak nevezett
mesteremberek voltak. A csapómesterség is az egyik legrégibb
magyar mesterség, legjelentősebb működési helye egykor Nagykálló, Debrecen, Veszprém volt. A csapóktól megvásárolt szűrposztót a szűrszabó kiszabta, majd a kiszabott darabokat kihímezte, és
csak ezt követően varrta össze. A szűr rendkívül egyszerű szabású,
csak négyszögletes darabokból áll. Szabásmódja országszerte egységes volt.
A szűrposztó túlnyomó részben fehér, hímzései pedig sokszínűek és élénkek. Ha az alapszín fekete, akkor világosabb barna
vagy drapp színnel hímezték. A szűrszabó nem rajzolta elő a mintákat, mint a szűcs, ugyanis a durva szűrposztóra nem lehetett rajzolni. Csupán vastag hegyű ácsceruzával meghúzta a fontosabb
szimmetriavonalakat és a főbb virágelemeket a posztdarabra helyezett sablon alapján. Legelőször a fő virágelemeket hímezték ki,
azután a motívumok közötti üres helyet töltötték ki egymás mellé
rakott rozmaringlevelekkel, amelyeket egy szár mellé rendeztek.
A hímzések díszítőelemei sokban hasonlítanak a szűcsmintákra:
legkedveltebb motívumok a rózsa, mégpedig felül- és oldalnézetben egyaránt, valamint a szegfű, a tulipán és a nefelejcs. A levéldíszek főként a rozmaring- és az almalevelek voltak.
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A szűrszabók még nagyjából megőrizték a virágalakzatot, de a
színekben már korlátlanul dúskáltak. Nemegyszer pl. az ábrázolt
rózsa bimbója zöld, a szirmok egyik sora kék, a másik piros. Azért,
hogy a rózsamotívum a természetellenes színek miatt szét ne essen, az ellentétes színeket egy harmadik átmeneti színnel átöltögették. A levéldíszekben viszont ragaszkodtak a zöld színhez, illetve
annak árnyalataihoz. A leveleket a középen futó szál köré két oldalról sorakoztatták, mégpedig rendszerint az egyik oldalon sötétebb zöldre vagy feketére színezték, ami az árnyékot jelentette.
A színezésben a sárgát ritkán használták, a kéket is meglehetősen
alárendelt módon, a legkedveltebb szín a piros, a rózsaszín, a buzérvörös, a bordó, a meggyszín, a drapp, a fekete és a fehér volt.
A szűrszabók a díszített
felületet mindig teljesen betöltötték, szemben a szűcsökkel, akik rendszerint laza csoportban helyezték el a
virágmintáikat, hogy a bőr
alapszíne látható legyen. A
virágelemek közötti hézagokat rozmaringlevél-mintákkal töltötték ki, amelyet nagy
leleményességgel mindenüvé
elvezettek, ahol üres felület
adódott, mégpedig olyan
módon, hogy nem keltett
zavaró hatást. A szűrszabók
motívumai jóval nagyobbak,
Szűrszabó műhely, Debrecen.
mint a szűcsöké. Egy-egy díSzatmáry István akvarellje, 1923
(Szelestey László [szerk.] 2000:72. nyomán) szesebb példány hímzése
egy hónapig is eltartott. Noha a hímzés műveletébe sokszor a szűrszabó felesége vagy inasa is
besegített, ennek ellenére mégis sokat kellett görnyedniük az egyes
darabok felett.
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A szűrt növényi festőanyaggal színezett gyapjúfonallal hímezték. A hímzésfolt vidékenként változott. Általában a hátul lecsüngő, nagy négyszögletű gallért hímezték ki, ezen kívül leginkább a
szűr oldalát, elöl két oldalt a kihajtóját, ritkábban az ujját és az alját. A szűr cifra kihímzése 1848 után vett nagyobb lendületet, tetőpontját az 1860–70-es években érte el, azután a divat változása
és a megfelelő minőségű posztó beszerzésének nehézségei következtében hanyatlani kezdett, mígnem az első világháború után viselése csaknem teljesen elenyészett. Egyedül Erdélyben őrződött
meg még néhány évtizedig a szűrviselet, azonban itt később is jelentkezett, és túlnyomó részben a fehér alapra varrógéppel applikált fekete kivágott mintás posztórátéttel díszített darabokat készítettek, jobbára Kalotaszegen.
A 19. század közepétől a falusi-mezővárosi környezetben
mindinkább divatossá váltak, megszaporodtak a díszes ünnepi kellékek, dísztárgyak. A túlnyomó részben virágornamenseket alkalmazó díszítés sorra olyan motívumokat érvényesített, amely kifejezésre juttatta a parasztság önbecsülését, hazafiságát. Így az
újstílusú, a nemzeti öntudattól áthatott díszítőművészetnek közkedvelt motívuma lett a magyar címer. Az 1848-49-es szabadságharc
leverése után a magyar államiságot jelképező címer a nemzeti függetlenség jelképeként élt a köztudatban. Ábrázolásának térhódításában kétségtelenül fontos szerepe volt az 1860-as évektől egyre
nagyobb számban rendezett külföldi háziipari kiállításoknak is. Az
1867-es kiegyezés után megenyhülő politikai légkör is kedvezett a
társadalmi méretekben igényelt hazafias érzületű népművészet fellendülésének, amelyhez a millennium számottevően hozzájárult.
Az országcímer egyre népszerűbb díszítőelem lett, és egyben a
nemzeti kultúra védjegyévé vált.
A múzeumi tárgyak tanúsága szerint csaknem kizárólag a koronás címer képét alkalmazták, amely egyaránt megtalálható a falusi és
mezővárosi kézművesek saját mesterségük szertartási tárgyain, céhes kellékein, a megrendelésre és vásárra készített termékeiken, a
paraszti önkifejezés díszes tárgyain, eszközein, és nem utolsó sorban a páratlan kézügyességű, egyéni művészetet felmutató pászto190

rok remekein. A címer képének a legkülönbözőbb tárgyakon való
megjelenése arról vall, hogy megformálóik a többi díszítőelemmel
egyenrangúan kezelték, ezért egyre távolabb került a heraldikai ábrázolási szabályoktól, valódi ornamenssé vált, a díszítőművészet
teljes értékű motívuma lett. Különösen elterjedt a címermotívum
azokon a tárgyakon, amelyeknek nagyobb szerepe volt a közösségi
ünnepeken. Mindenekelőtt a „legmagyarabb” ruhadarabnak számító cifraszűr adott jó lehetőséget ennek a díszítőmotívumnak változatos megformálására.
Amint a korabeli sajtó híradásaiból kitűnik, elsőként
egy győri szűrszabó készített
1855-ben külföldi iparkiállításra olyan cifraszűrt, amelynek gallérjára hímezte a magyar címert. Ezt követően
nemcsak a Dunántúlon, hanem az Alföldön is mind
több cifraszűrt hímeztek úgy,
hogy díszítőmotívumaik között a nagygalléron, a hátsó
eresztékek díszítésénél, az alsó szegéseken vagy éppenCímerrózsa a szűr hátán,
séggel a szűrt elöl összefogó
Debrecen, Hajdú megye
csatokon szerepelt a címeráb(Selmeczi Kovács Attila 2001:41.)
rázolás. Sajátos módon, amíg
a nagykunsági és különösen a debreceni cifraszűrökön a színes
gyapjúfonállal hímzett, gazdag virágkompozíciókkal együtt látható
a címermotívum, a kiskunsági szűrszabók inkább a posztórátétes
megoldást kedvelték, amelyen a címerábrázolást szintén a virágminták közé illesztették.
A címer koszorúba fogott megjelenítése a legáltalánosabb, mert
ez a kompozíciós elem tette lehetővé leginkább beillesztését a növényi díszítőmotívumok közé. A címerképet ívelten körbefogó
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Nemzeti szűr, gallérján az országcímerrel, 1870 körül Nagyszalonta,
Bihar m. (Néprajzi Múzeum, ltsz.: 77170)

virágkoszorúból újabb indák indultak, valamint a levélsorok végeire egy-egy virágmotívumot helyeztek. A korona a legtöbb esetben
csupán jelzésértékű, viszont változatosan megformált motívumképének tetején a megdőlt kereszt egyértelműen a címerpajzsot lezáró magyar koronára utal.
Hajdani szűrszabóink valóságos virágkölteményt alkottak a
magyar címer képéből, amellyel nemcsak mesterségbeli tudásukat,
hanem hazafias érzületüket is bizonyították, és szemléletesen kifejezésre juttatták nemzeti identitásukat, amelynek révén az ország
címere a magyar népművészet legegyénibb díszítőmotívuma lett.
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MINDENNAPI ÉLETKÉPEK

ÉLET A HÁZBAN
Az elmúlt évszázadokban a ház megnevezés nem csupán a háromosztatú, vagyis a szoba–konyha–kamra beosztású lakóházra
vonatkozott, hanem ezzel a névvel illették a legtöbb helyen magát
a lakószobát is. Ez a megnevezés a valamikor egyetlen helyiségből
álló lakóépületre utal, amiből idővel alakult ki a többhelyiséges
ház. A 19. században a magyar parasztházaknak jobbára egy lakószobája, és esetenként egy ünnepi szobája volt, amely utóbbit tisztaszoba, parádésszoba névvel illették. A tisztaszoba a 18. század végén kezdett megjelenni. Az utcára néző elsőházat rendezték be erre
a célra, míg a valódi lakószoba a konyhát követő egykori kamra
helyére került. Azonban a szegénysorú családok, de egész vidékek
is nélkülözték ezt az ünnepi helyiséget, amelyet csak a vendégek
fogadására, illetve a gyermekágyas fiatalasszony elhelyezésére vettek igénybe. Mindkét szoba berendezése szinte teljesen azonos
volt, annyi különbséggel, hogy a tisztaszobában újabb és díszesebb
festett bútorokat, és sokkal több színes kerámiát, terítőt halmoztak
fel, amelyeket megkíméltek a mindennapi használattól.
A lakószoba hagyományos berendezése az ország legnagyobb
részén hasonló volt. Mindenütt a kemence uralta a szoba egyik
sarkát, amely csak alakjában tért el tájanként, viszont szerepköre
megegyezett: fűtött és világított, illetve ülő- és alvóhelyként szolgált. A kemence szabályszerűen a szobai bejárat mellett, jobb oldalon kapott helyet, azon oknál fogva, hogy általában a konyhából
fűtötték, tehát a közös falra emelték. A kemence környéke a napi
tevékenységben a munkasarok szerepét töltötte be, míg a vele átlósan szemközti sarok megtisztelt helynek számított. Itt állt a sarok193

pad a fiókos asztallal. Ez volt az étkezés helye, egyedül ezt a sarkot
díszítették szentképekkel a katolikus vidékeken, másutt festett tányérokkal, családi képekkel. Általában itt kapott helyet a falitéka, a
kisméretű faliszekrény is, amely számos apróságot és értéket rejtett, valamint itt tartották a sarokpad találkozási részén a gyékényből font kenyereskosarat. Több helyen, főképpen a katolikus vallású vidékeken szentsarok névvel illették a mindennapi élettérnek ezt
a részét.

Tisztaszoba. Kalotaszentkirály, Kolozs megye. Helbig Ferenc akvarellje
(Szelestey László [szerk.] 2000:191. nyomán)

Az ágyak a falak mellett kaptak helyet. Például Sárrétudvariban
az első ágyat a kemence oldalán a végfalig vitték, ami a gazda, illetve a házaspár hálóhelye volt. Az első ágy és a kemence közé került
a kiságy. A kemencével szemben lévő oldalon állt rendesen a második ágy, amelyet úgy vetették be és takarták le, mint az első ágyat.
A székek – hagyományos szokás szerint – szorosan az ágyak előtt
sorakoztak. A ruhatároló láda, sublót, esetleg szekrény szintén a falak mellett állt, ahol arra hely adódott. Természetesen a bölcső, járóka és a kiságy is hozzátartozott a régi lakószoba képéhez.
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Parasztszoba belseje. Nógrád megye. Csikós Tóth András rajza
(Néprajzi Múzeum, R. 10828)

Az évszaknak megfelelően változott a lakószoba használata a
téli pihenésnek és a nyári intenzív munkáknak megfelelően. Amíg
télen naponta az asztalhoz ültek a férfiak beszélgetni, olvasni, ez
nyáron csak vasárnap délután fordulhatott elő. A téli esték vendégei, rendszerint a szomszédok vagy a rokonok koronként és nemenként csoportosultak. A férfiak az asztal köré ültek, míg az aszszonyok a kemence mellé telepedtek, a fiatalok viszont rendszerint
a hátsó házban szórakoztak, kártyáztak, malmoztak, olykor énekeltek. A gyerekek a kiságyban vagy a kemencesutban hancúroztak.
Nyaranta viszont jobbára kint tartózkodtak, csak éjszakázni mentek a nagyházba. Az első ágyban a szülők, a másikban a két nagyobb lány aludt, több gyerek esetén a hálóágy alól kihúzható
tolikot is megvetették, itt két kisebb lány vagy kisfiú aludt. A bölcsőben egyéves korig tartották a kisgyereket, utána a kiságyba került, ott másodmagával alhatott. Ha az öregek is a családdal laktak,
nekik a hátsó házban, a belső szobában volt a hálóhelyük. Az iskolából kikerült fiúk viszont szívesebben aludtak a lóistállóban felállított dikón, gyékényágyon.
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A lakóházban végzett tevékenység leginkább az asszonyok feladata volt, akik meglehetősen korán befogták lányaikat segédkezni,
hogy a háztartás egyes műveleteit kellően elsajátíthassák. Különösen a főzéssel, ételkészítéssel, tisztálkodással és takarítással kapcsolatos ismeretek tanítására fordítottak nagy figyelmet. A tésztakészítés technikai fogásainak megismertetése mellett a szükséges háztartási eszközök tisztántartására, az abroszok és szakajtóruhák
használatának módjára is megtanították a lányokat. A tésztát, kalácsot karszékre tett kis teknőben gyúrták, vagy dagasztották. A tészta
nyújtása, formálása, vágása az asztalra tett nyújtódeszkán történt, a
kinyújtott levéltésztát az ágyra terített abroszon szikkasztották.
A kenyérnek való lisztet a szakajtókosárban hordták be a házba.
A dagasztólábat a hálóágy elé tették, arra helyezték a sütőteknőt.
Különösen fontos volt, hogy a lányok a kenyérdagasztás és sütés
tudományát megismerjék és gyakorolják. Az önálló munkára való
szoktatást sok helyen már a kislány 12–13 éves korában szükségesnek látták.
Az őszi káposztasavanyítás is a házban zajlott. Az udvaron
megtisztított káposztafejeket az asztalon gyalulták, és szitába rakva
vitték az ajtó mellé állított hordóba, ahol mezítláb taposva tömörítették.
A kendermunkák elsajátítása is fontos női tudománynak számított. A tél elején a szöszfonást a kemence padkáján ülve végezték,
majd február közepétől a szövés jelentette öt-hat héten át a legfőbb elfoglaltságot. Ilyenkor kirakták az asztalt és a székeket, majd
a padlásról lehozott szövőszéket a ház közepén állították fel.
A házbeliek meglehetősen nehezen viselték az ezzel járó kényelmetlenséget.
A ruhamosás télen szintén a házban zajlott, a ház közepén elhelyezett dagasztólábra tett mosóteknőben, nyáron viszont a
konyhában vagy az udvaron mostak. Télen a kemencében melegítették a vizet, ugyanott főzték ki a ruhát. A kimosott ruhát télen is
kiterítették az udvarra, hogy fagyjon ki belőle a víz, majd utána vitték be a kemencéhez megszáradni. Az ágyneműt, de a ruhaneműt
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is a 20. század elejéig általában mángorolták, a vasalás csak újabban terjedt el.
Egykor olajmécsessel és gyertyával, majd a 19. század végétől
petróleumlámpával világítottak. Az esti fény meggyújtása mindig
bizonyos ünnepélyességgel történt. A lámpagyújtás hagyományosan a háziasszony vagy a legidősebb leány tiszte volt. Lámpagyújtáskor a családtagok illedelmesen jó estét köszöntek egymásnak,
akkor is, ha nem volt vendég. A villanyvilágítással viszont feledésbe merült ez a kedves családi szokás.
A FÜSTÖSKONYHA
A napi főzés színtere egykor az a meglehetősen szűkös helyiség
volt, amely a lakóház bejáratával szemközt helyezkedett el a szoba
és a kamra között. A konyha terjedelmét csökkentette, hogy a pitvarral volt megosztva, ahonnan általában nyitott bolthajtáson át
lehetett bejutni. A főzés-sütés hagyományosan nyílt tűzön folyt,
ugyanis a tűzhely nem volt más, mint egy asztal magasságú sima
felületú sárpadka. Ezen raktak tűzet, a füst az ajtónyíláson keresztül távozott. Az ilyen helyiségnek eredetileg nem volt sem kéménye, sem mennyezete.
A Dunántúl déli részén, valamint a szlavóniai magyarok körében ez a régi konyha a szenesház nevet viselte, és ezen a vidéken
láncon lógó bográcsban főztek. Az edénytartó lánc a helyiséget átérő rúdról lógott le. A tűzhely fölötti rudakon szárították a tűzifát,
füstölték a deszkára helyezett túrót. Tovább sajátossága ennek a
vidéknek a sütőharang, egy nagyjából félgömb alakú, többnyire égetett kerámiaedény, tetején füllel. Ezzel kenyeret és a lepényt olyan
módon sütöttek, hogy először a sütőharang alatt tüzet raktak, amikor az kellően átforrósodott, a parazsat és hamut kikotorták alóla,
majd az átforrósodott helyre tették a nyers tésztát. Idővel a
füstöskonyha boglyaformájú sütőkemencével egészült ki, ami haladósabb munkát eredményezett főképpen a kenyérsütés terén,
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különösen, ha nagyobb volt a család. Innen fűtötték az első- és a
hátsószoba kemencéjét is.
A 19. században még az
Alföldön sem ment ritkaságszámba a füstöskonyha, noha
a helyi közigazgatási szervek
folyamatosan szorgalmazták a
kémények építését, a füsttelenítést. Ennek hatására először az egész konyhát átölelő
szabadkéményt építettek, amely a füstöt elvezette. A főzés módja azonban egyelőre
nem változott meg, mert itt is
50–60 cm magas sárpadkán
rakott nyílt tűznél főztek. Ennek egyik sajátos eszköze volt
a háromlábú cseréplábas, ami
Parasztház konyhája. Biharnagybajom,
Hajdú megye. Csete Balás tollrajza
máig megőrizte nevében az
(Néprajzi Múzeum, R. 626)
eredeti formáját, ez később
öntöttvasból is készült. A lábas alatt égő tűz szolgáltatta az ételkészítéshez szükséges hőt. A padkán vászonfazekakban, mázatlan
agyagedényekben főztek, olyan módon, hogy a fazekakat körülrakták fával, rőzsével, hogy a láng mindenfelől érje őket. Másutt az égő
hasábfákat kovácsoltvas tűzikutyáknak támasztották, és a közéjük
helyezett edényeket oldalról fűtötte a nyílt láng. Néha a főzésnél
sárral tapasztották be a fazekak felső részét, egészen az étel levének
a szintjéig, hogy lassabban és egyenletesebben főjön az étel, ne
kozmáljon le. A húst rendszerint az ilyen tűznél nyárson sütötték.
A nagyszámú és nagyméretű kenyereket mindenütt a szobai
vagy az udvari kemencében sütötték, de a kemencét is használták
főzésre, különösen a nagyobb mennyiségű és nagyobb hőt igénylő
káposztaételek készítésekor, vagy lakodalom idején. A kemencét
főzésre azonban inkább télen használták, amikor a szobát is fűtötték. A nagyméretű agyagedényeket, vászonfazekakat vagy füles
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edényeket egy hosszú nyél végére húzott félkör alakú vaspántos
eszközzel, a kuruglával tolták be és húzták ki, amelyet az edény szájára illesztettek. A szabad tűzön vas háromlábakra helyezett agyagedényekben főztek.

Rakott tűzhely kemencével. Sirok, Heves megye (Néprajzi Múzeum, R.1726)

A szabadkéményes konyhában a tüzelés már nem járt olyan
nagy füsttel, mint a kémény nélküli házakban, noha a füst és pernye itt is kellő mértékben terjengett a főzőhelyiségben. A szabadkémény nagy előnye még, hogy miután a szobai kemencék füstje is
itt távozott el, a tágas kéménykürtő kiválóan alkalmas volt a téli
disznóvágás után a füstölnivaló elhelyezésére, tartósítására. Ennek
a nyitott kéményű helyiségnek is megvolt a maga hangulata, amely
az archaikus ételkészítési technikákkal és eszközökkel egy csapásra
feledésbe merült a zárt kéményekre való áttérés és a konyhahelyiség lepadlásolása következtében. A zárt kémény használatával egy
időben jelent meg a lényegesen takarékosabb és hatékonyabb főzést-sütést biztosító rakott tűzhely, a városi sparhelt mintájára,
amelynek tűztere feletti platnin egyszerre három-négy edényben
főzhettek, míg sütőrésze a tepsiben sült tészták készítésére szol199

gált. Ez a praktikus főző-sütő alkalmatosság viszont alapvető változást hozott nemcsak az ételkészítés technikájában, hanem a
konyhai edények használatában is, mert a régi agyagedényeket a
gyári készítésű zománcozott lábasok és fazekak váltották fel. A 19.
század végére mind divatosabbá és kedveltebbé lett rakott tűzhelyt
sok helyütt a lakószobai kemencével is összeépítették. A füsttelenített konyha pedig a színes cserépedényekkel szintén a reprezentálás színterévé válhatott a módosabb vidékeken.
Régi ételek és receptek
Ahány ház, annyi szokás – szokták mondani. Valójában csaknem minden vidékünknek megvan a maga hagyományos ételfélesége, ételkülönlegessége, amelyekről az utóbbi időben elszaporodó
szakácskönyvek kellőképpen tanúskodnak. Nem is vállalkozhatunk másra, minthogy némi ízelítőt adjunk néhány elfeledett népi
ételből, amelyet nem annyira az íze, elkészítésének módja, hanem
leginkább megnevezése tesz színessé. Talán a legarchaikusabb ételeket az Alföld mondhatja magáénak. Azzal is számolnunk kell,
hogy a 17–18. században a népélelmezésben mindjobban elterjedő
újvilági növények, valamint a városi polgári konyha ízlésvilága sok
változást hozott a paraszti konyha termékeiben is.
A népi étkezésben a leves elmaradhatatlan volt, mindig és mindenütt főzték, amelynek laktató, sűrű és vékony, híg változatát
számos alapanyagból állították elő. A legelterjedtebb savanyúleves
egykor a cibere, vagy más néven a kiszi volt, amelynek számos változatát az egész magyar nyelvterületen egyaránt készítették. A korpát meleg vízzel leöntötték, majd amikor erjedni kezdett, leszűrték, és tejjel, tojással összehabarták. Készítették egykor aszalt gyümölcsből is, általában a böjti ételek sorában tartották számon.
A tésztás levesek lebbencsből, tarhonyából készültek, ezeket olyan
sűrűre főzték, hogy a kanál megállt bennük.
A kétfogásos ebéd vagy vacsora másodika általában öregétel vagy
húsféle volt. Az öregételt a 19. század végéig jobbára köleskásából
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főzték. A kása készítése annyira elterjedt egykor, hogy minden más
növényi őrleményt, ill. az abból főzött ételre is a kása megnevezést
használták. A 19. század közepétől, végétől a kukorica-, krumpliés az árpakása hódított, majd legújabban a boltokban vásárolható
rizs került a kásaételek élére. A húsfélék között egykor a marhahús
számított ünnepi éteknek, a disznó- és a baromfihús általában kéznél volt, elkészítésüknek számos változata volt ismeretes.
A továbbiakban a Tisza mellékéről Füvessy Anikó gyűjtéséből
néhány régi eledel receptjét adom közre:
Keselyleves. Hozzávalók: tíz deka füstölt szalonna, egy összmarék
szárított lebbencstészta, egy liter víz, só, paprika. A bográcsban a
felkockázott szalonnát üvegesre sütik, a zsírban a tördelt lebbencstésztát kissé megpirítják, paprikával színezik, majd vízzel feleresztik, ízlés szerint sózzák, majd 10–15 percig főzik. Víz helyett újabban tejet is használnak.
Bödőleves. Hozzávalók: 6–8 zöldhagyma szára, a rántáshoz egy
kanál zsír, liszt, egy-két deci tej, ecet, só. A zöldhagyma szárát 2–3
cm-es darabokra vágják, sós vízben megfőzik, rántással besűrítik,
majd tejjel feleresztik és ecettel ízesítik.
Kanecetes. Hozzávalók: 40–50 dkg füstölt hús, egy-két fej hagyma, 2 db krumpli, egy-két evőkanál zsír, őrölt paprika, só, babérlevél, ecet. A füstölt húst feldarabolva vízben megfőzik, utána tálba
kiszedik, és a húslébe a hagymát és a felkarikázott krumplit tovább
főzik, majd a paprikás rántással besűrítik, ecettel savanyítják, a
húst ezután teszik a kész levesbe. Kedvelt aratási étel volt.
Lacsuhakása. Hozzávalók: 10 dkg füstölt szalonna, 1 fej hagyma, 10 dkg köleskása, 1 marék lebbencstészta, só, bors. A bográcsban a kockára vágott szalonnán megpirítják a hagymát, a rátett
köleskását vízzel feleresztik, hogy ellepje, sózzák, borsozzák. Amikor a kása kezd kifakadni, beleteszik a tésztát, és sűrűre főzik. Lapos tálba öntik, a tetejét zsírozzák.
Öreglacsuha. Hozzávalók: 10 dkg füstölt szalonna, 1 fej hagyma,
3–4 krumpli, 15 dkg lebbencstészta, só, paprika. A szalonnát apró
kockára vágják, a bográcsban kisütik, a száraztésztát megforgatják
a forró zsiradékban, rászórják a paprikát, majd azonnal feleresztik
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fél liter vízzel. Belerakják a karikára vágott krumplit, hagymát, sót,
egy kis borsot, majd a zsírjára pirítják a tésztás krumplit. Amikor
megfőtt, már nem kavarják, hanem erőteljes rázásokkal forgatják.
A hagyomány szerint 32 forgatás után készül el, ekkorra az egész
étel egybesül.
Kanihörtyögő. Hozzávalók: 25 dkg köles- vagy kukoricakása, víz,
só. 7–8 dl sós vízben sűrűre főzik a kását, majd tálba borítják, a
közepére tejet vagy aludttejet öntenek, esetleg túrót tesznek, amit
szalonnatepertővel meghintenek.
Öregreszelt. Hozzávalók: 30 dkg liszt, 1 L tej, 1 tojás, só, cukor,
fahéj. A lisztből és tojásból kevés vízzel kemény tésztát gyúrnak,
amit reszelő nagylukú oldalán lereszelik, szikkadni hagyják, majd
sós tejben sűrűre megfőzik. Amikor megfőtt, lapos tálba kiöntik,
cukrot, fahéjat szórnak rá, cikkekre vágva fogyasztják.
A „TERHES KOMRA”
A kamra a lakóporta egykor elmaradhatatlan tartozékának számított a kicsépelt gabonanemű és az élelmiszer tárolására. A korábbi évszázadokban többnyire a lakóháztól távolabb, önálló épületként emelték fel. Ennek az volt az oka, hogy a rendszerint szalma- vagy nádfedelű lakóház könnyen tüzet foghatott, ilyenkor az
egész évre felhalmozott élelmiszer és egyéb érték, amit ebben az
önálló épületben helyeztek el, kevésbé volt veszélyeztetve. A 18.
században például a Nógrád megyei jobbágyok portáin két–három
ilyen önállóan álló éléskamra is előfordult. De az sem volt szokatlan, hogy a kamrát a csűrrel építették egy fedél alá, így az udvar
végében kapott helyet. Ezeket a különálló tárolóépületeket a korabeli írások leginkább terhes komra néven említik, de előfordul a búzás kamra, élletes komra és az éllésház megnevezés is, megkülönböztetésül a lakóépület egyszerűen kamrának mondott helyiségétől.
Ugyanis az egykori közös háztartásban élő palóc nagycsalád nőtagjai a konyhából nyíló fűtetlen hátsó helyiségben, a kamrában laktak, ami elsősorban hálóhelyül szolgált, ezért azt hálókamra néven
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is említették. A család napközben a kemencével fűtött első helyiségben, a házban tartózkodott, ott végezve napi tevékenységét.
A 19. század közepétől egyre gyakoribbá vált, hogy az egykori
élelmiszeres kamrát a lakóházzal egy fedél alá építették. 1857-ben
Reguly Antal, első tudós etnográfusunk palócföldi utazása során
az egykori Perse jobbágyportáin figyelte meg azt az újdonságnak
számító alaprajzi beosztást, miszerint „a háló komra után kőkamra
van vasajtóval, amelyben a gabonát tartják, azután a ló istálló, ökör
istálló” következett. E szűkszavú feljegyzésből is kitűnik, hogy a
lakóházhoz toldott gabonáskamrát úgy építették meg, hogy az a
tűztől és a tolvajoktól egyaránt megoltalmazza értékes terhét, a
család egész évi gabonakészletét. Amint más adatok alapján is tudjuk, a többnyire gerendákból rótt lakóházak mellett a terhes kamrát mindig ásványi építőanyagból: kőből, vályogból emelték, és
erős tölgyfa ajtóval látták el. Ha volt ablaka, azt vastáblákkal vagy
ráccsal védték.
Ugyanez időből a Heves
megyei palócoknál is előfordult a lakókamrát követő különbejáratú éléskamra, amihez szintén az istálló csatlakozott. Ez az építési gyakorlat különösen akkor hódított
teret, amikor a 19. század második felében a gyúlékony
zsúpfedelet mindinkább felváltotta a cseréptető és a biztonságosabb zárt kémény alHombár. Magyarboly, Baranya megye.
kalmazása. Nem véletlen,
Novák József rajza
hogy a különálló élelmiszeres
(Néprajzi Múzeum, R. 2346)
kamrával a 20. század elején
már alig lehetett találkozni. Viszont a Tarna folyó vidékének településein az egykori nagygazdák portáin még az 1960-as években is
láthattunk kőből, vályogból épített búzásházat a csűr mögötti rakodókertben. Ilyen önálló gabonatároló épületek hombár néven a 19.
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század végén, a 20. század elején a dél-dunántúli, elsősorban a baranyai települések gazdagparaszti portáin is előfordultak, amelyek
egyben ennek a vidéknek a magas színvonalú ácsmesterségéről és
díszítőművességéről is tanúskodnak.
A tárolókamrák berendezése szinte mindenütt teljesen megegyezett. A bejárattal szemben helyezkedett el a három-négy részre
osztott hatalmas deszkaalkotmány, a hombár, amelyben a szemes
gabonát tárolták, külön rekesztékekben a tisztabúzát, a rozst, kétszerest, kenyérgabonát. A gabonatartó rekesztékeknek ezt az általánosan elterjedt megnevezését csak ott nem használták, ahol az
egész építménynek ez volt a neve, ugyanis ott egyöntetűen a szuszék terminológia járta. Amint több helyen említették, a szuszék
olyan volt, mint egy nagy faláda, felül nyitott, ott öntötték bele létráról a terményt. Deszkákkal el volt három részre rekesztve. Egyik
részébe a tisztabúza, a másikba a rozsbúza, a harmadikba az árpa
ment. Mindegyik rekesznek alul volt zsilipje, kifolyóeresztéke,
azon engedték ki a terményt, amennyi alkalmanként kellett. A szuszék magassága és szélessége 2–3 méter, a hossza pedig átérte a
kamrát (4–5 méter). A gabonás kamrában tartották a lisztet is
nagyméretű fedeles ládákban, ezek sok estben két részre voltak választva: a nagyobb rész a kenyérliszt, a kisebb a gyúróliszt, más néven a rétesliszt számára szolgált. Emlékezet szerint egy ilyen kamrában 90 mázsa gabona is elfért. A nagy létszámú, gyakran 15–20
fős nagycsalád önellátó gazdálkodása nem is nélkülözhette a manapság szokatlan méretű élelmiszer-készlet tárolására alkalmas
raktározóhelyiséget, az egykori „terheskomrát”.
ISTÁLLÓS CSŰRÖK
A csűr az Észak-Magyarország hagyományos paraszti gazdálkodásában egykor fontos szerepet töltött be a gabonaneműek és a
takarmány tárolására. A korábbi évszázadokban a kizárólag fából
rótt nagyméretű épületeket az udvar lezárásaként keresztben helyezték el a szalagtelken. A rendszerint háromosztatú épületek két
204

szélső helyiségében tárolták a gabonakévéket, amelyeket az őszitéli időszakban a csűrfolyosón, a középső átjárható épületrészen
kézzel csépeltek el, majd a kicsépelt gabona helyére az értékesebb
takarmány és a szalma került.
A 19. század végétől jelentősen megváltozott a csűrök építésének és használatának ez az arculata, ugyanis a gépi cséplés következtében a csűrök elvesztették eredeti szerepüket. Az aratás után
hamarosan elcsépelték a teljes gabonamennyiséget, aminek következtében a csűr gabonatároló feladata megszűnt. Ennek a folyamatnak a hagyományos tárolóépületekkel együtt el kellett volna
tűnnie. Ezzel szemben még az 1980-as évek elején is az ellenkezőjéről győződhettünk meg. Különösen az iparosodó vidékeken a
kétlaki parasztok portáin a módosabb lakóházak mellett mindjobban divatba jöttek az anyagi erőt reprezentáló terjedelmes gazdasági épületek, amelyek túlnyomó többsége kihasználatlan maradt.
Az újabb, az elsődlegesen társadalmi helyet jelképező csűrök
azonban már kivétel nélkül ásványi anyagból: vályogból, kőből
vagy téglából épültek, noha formájukban követték a hagyományos
alaprajzi elrendezést, szerepük lényegesen eltért a fából emelt elődeiktől. A szerényebb vagyoni helyzetű parasztportákon is elterjedt a csűrök építése, annak ellenére, hogy használatukat az egyszerűbb szerkezetű takarmánytároló színek kellőképpen pótolhatták volna.
A csűrök szerepkörének megváltozásával együtt járt az épület
feladatának módosulása, ugyanis a kisebb gazdák a csűr egyik helyiségében jobbára az állatokat helyezték el. Ezeket az épületeket
vályogból emelték, rendszerint teljes falazattal, így csak a nyitott
csűrfolyosón keresztül szellőzött. Az így kialakított épület eleve
kínálta annak lehetőségét, hogy az egyik helyiségét istállóként
hasznosítsák. Ebben az esetben az istálló bejárata az udvarra nyílt,
míg a másik oldalon álló tárolórészt továbbra is a csűrfolyosó felől
közelítették meg. Az ilyen módon épített, vagy idővel átalakított
csűrökkel leginkább a Nógrád és Heves megyei településeken lehetett találkozni, keletebbre mind kevésbé volt jellemző a csűr
ilyenforma hasznosítása. Hasonló rendeltetésű épületeket az erdé205

lyi magyarság is széltében használt, bár ott korábban is divatban
volt a komplex hasznosítású csűr, amelyben a legtöbb esetben istálló is volt.

Istállós csűr. Kalotaszeg. Telegdi J. vízfestménye (Néprajzi Múzeum, R. 2570)

Különösen a Heves megyei Parádon és a környező településeken volt egykor népszerű ez az épületforma. A kisebb parasztgazdaságokban kedvelték a vályogból emelt háromosztatú istállós
csűrt, aminek az egyik helyiségét az udvar felőli bejárattal eleve istállóként építették. Ennek az építésmódnak a hagyományáról – a
múzeumi bemutatóhelyként működő – parádi Palóc-ház portáján
álló ólascsűr tanúskodik, amelyet a lakóházhoz hasonlóan gerendavázas zsilipelt fallal emeltek a 19. században. Istállóhelyiségére
szintén az udvar felől készítettek bejáratot, a zsilipdeszkákból álló
falait kívül-belül sárral betapasztották, így védték a benne elhelyezett jószágot. Ez a legrégebbi csűristálló ennek az épületformának
az egykori középparaszti gazdaságban betöltött szerepét demonstrálja. A 19. század végére azonban már a vályogépítkezés vált általánossá. A hagyományosan háromosztatú épület középső nyitott
folyosója a csűrvilága, a bal oldali, egykor az udvar felől deszkafallal
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határolt tárolóhelyiség a rakodó, míg az állatokat a zárt részben, az
estállóban tartották. A helybeliek szerint a századfordulón még legtöbben a ház végébe épített istállóban tartották az állatokat, csak
később, amikor a gépi cséplés elterjedt, kezdték a nevendékmarhát a
csűrben tartani. Az istállós vályogcsűrök az 1910-es évektől szaporodtak el mindjobban. Erről az 1960-as évek közepén még több
hasonló méretű és alaprajzi elrendezésű épület tanúskodott, némelyike zsúpfedeles, többsége viszont már cserépfedeles volt.
A csűristálló berendezése teljesen megegyezett a különálló istállóéval. A jászol mindig az ajtóval szembeni falon kapott helyet,
ami előtt rendszerint a hídláson álltak az állatok, az ajtó mellett tartották az istállóban szükséges eszközöket, az átellenes sarokban
állt a szénatartó, amely a napi takarmányt adagolta.
ÖKÖRTARTÁS
Az igaerejéről és komótos tempójáról nevezetes szürke magyar
ökör hajdan nélkülözhetetlen volt a paraszti gazdaságokban. Különösen a kedvezőtlen adottságú, köves talajú vidékeken vették jó
hasznát a 6–8 mázsás nagy testű állatoknak a talaj megművelésében és a teherhordásban. Ökröt nemcsak azért tartottak, mert a
lónál nagyobb volt az igaereje, hanem sok vidéken a marhatartás
fontos megélhetési forrást is jelentett. A köves, terméketlen földeken az önellátást is alig tudták biztosítani, ezért a parasztgazdák elsősorban az állattartásból jutottak jövedelemhez. Igyekeztek minden évben eladni egy-két növendékmarhát, de az sem ment ritkaságszámba, hogy kétévenként vásárra vittek egy pár ökröt, amelyek
a helyébe másikat neveltek. Többnyire a legjobb erőben lévő, 6–7
éves ökröket adták el, amelyeknek igen tekintélyes értéke volt.
Ugyanis a betanított ökrök ára többszörösét tette ki a fiatal tinókénak.
A gazdák a maguk által nevelt ökrökhöz ragaszkodtak, amit
megbízhatóbbnak tartottak a vásárban vett jószágnál. Az ökörtinót
csak 4 éves korában fogták igába, addig a legelőre járatták a falusi
207

csordával. Az igásökröt azonban már nem engedték a tehenek közé. Ugyanis, ha a csordában összeverekedett és letörött a szarva,
nem lehetett járomba fogni, mert kibújt belőle. A nagy gonddal
betanított és felnevelt ökör így hasznavehetetlenné vált. Egyébként is a szépállású szarv volt az ökör legfőbb dísze. Ezért nem
egyszer forró takarmányrépát húztak a kevésbé tetszetős vagy
egyenetlen szarvakra, s miután azok megpuhultak, kellő formájúra
egyengették őket. Különösen a nagy szarvú, szürke magyar marháknak kellett elszenvedniük az ilyen szépészeti beavatkozást.

Szénarakodás, Szarvaskő, Heves megye. Selmeczi Kovács Attila felvétele, 1964

Az ökörtinókat már egészen kis korukban igyekeztek párba állítani, tehát vagy kettőt neveltek egyszerre, vagy azonos korút vettek a maguk nevelése mellé. A gazda néhány hónapos korukban
beállította őket párba, és úgy maradtak mindvégig. Az istállóban is
ennek megfelelően voltak bekötve. Az erősebbet választották a belsőnek, a jobb oldalinak, mert az igában arra hárult a nagyobb terhelés. A tinótanogatás, amint ezen a vidéken mondták, sok türelmet
kívánt, hónapokig szoktatták az igához a fiatal állatokat. A betaní208

tást megnehezítette, hogy a járom eleinte feltörte a tinó nyakát.
A járomba szoktatás elterjedt módja az volt, hogy a jármos ökörrel
fogták egy párba a növendéket, amíg beletanult a járomba. A viszszaemlékezések szerint csak négyéves korukban tanították be a tinókat. A megrakott szekér rúdjához hátul a két tinót fogták be,
elébük pedig egy pár ökröt a tézslára, húzták az ökrök a tinókkal
együtt a szekeret, az ember nem sajnálta a tinóktól az ostort. A tinók hátra, rúdra, mindenfelé akartak menni, de muszáj volt menniük a 8-9 mázsás ökrök után. A szekér meg volt rakva trágyával,
az ökrök a tinókkal együtt húzták a szekeret. Így hamar beleszoktak az igába. A jármot zsírral, faggyúval bekenték, hogy ne törje fel
a tinó nyakát, mert még puha volt a bőre, fájdította a nyakát. Aztán betört, megvastagodott a bőre. A vásárba is mindig azt nézték,
mennyire vastag a bőr a nyakán. A betanított tinó többet ért, jobban megfizették. Egy másik visszaemlékezés szerint először négyesbe hajtották, utána még szekereztették a tinókat egy ideig,
amikor értelmesedett, megismerte a hajtószavakat, már elment a
barázdán is.
A parasztgazdák a nagy testű, 7–8 mázsás ökröket szerették.
A jól gondozott, kövér jármos ökör a gazdaság anyagi erejét is hivatott volt mutatni. A Balaton-felvidéki Szentbékkállán pl. az egyik
gazda nem kis büszkeséggel emlékezett vissza, hogy olyan kövér
ökrei voltak, hogy éjszaka kellett szántania, mert az állatok nem
bírták a nappali melegben a munkát. Az ökröket különösen a nehéz talajmunkákhoz tartották jobbnak a lovaknál. A szántás, fogasolás, boronálás, gépi vetés munkáira betanították őket.
Noha az ökör jóval lassúbb a lónál, mégis szívesebben dolgoztak vele. Azt tartották, hogy pontosabban jár és erősebb. A köves
talaj miatt azonban nem is lehetett gyorsan haladni a szántással,
mert nem egyszer megesett, hogy az eke megakadt egy nagyobb
kőben. Ilyenkor megálltak, csákánnyal felfeszítették a követ, és a
mezsgye szélére cipelték. Az ilyen köves határban a csákányt mindig magukkal vitték a szántáshoz. A munka közben a gazda az ökrök előtt ment. A jól betanított, kellően összeszokott ökrökkel éppen olyan szép munkát tudtak végezni, mint a lovakkal.
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A SZEGÉNY EMBER FÁJA
A napraforgó egy évszázaddal ezelőtt még tipikusan kisgazdanövénynek számított. Az 1920-as évek végéig döntően mértékben
csak a néhány holdas kisgazdaságok termesztették. A nagybirtokokon jobbára a cselédek illetményföldjein vagy a részesművelésre
kiadott kukoricaföldeken fordult elő. A termény egyharmad részéért dolgozó szegénysorú emberek ezeket a kukoricaföldeket napraforgóval ültették körül, hogy megjelöljék szerény bérleményük
határait. A néhány hónap alatt 3–4 méter magasra felnövő napraforgó kitűnően alkalmas volt az apró földtáblák szegélyezésére.
Ezért is vált a kisparasztok, szegény emberek kedvelt növényévé,
amit Rapaics Raymund, a 20. század elejének neves kultúrtörténésze a következőképpen fogalmazott meg:
„a nagybirtokos nagy fákkal, pl. jegenyével szegélyezi birtokán a földtáblákat, a kisgazda kis földje nem bírja el a szegélyfákat, későre nőnek,
árnyékuk nagy, ezért más növényt keresett. Kisebbet, mégis feltűnőt,
gyorsan növőt, mégis hasznosat, s ezt a napraforgóban találta meg.”

A napraforgót – hatalmas mérete és sárgán virágzó pompás
magtányérja miatt – parasztságunk elsősorban dísznek tekintette.
Egy idős szabolcsi parasztgazda szerint „nagyon szép volt a határ,
amikor a tengeri körül volt szegve napraforgóval. Az volt a mezsgye, az mutatta, hogy kinek meddig tart a földje.”
Az esztétikai szerepet is betöltő szegélyművelés a hazai napraforgó-termesztést kezdettől jellemezte. Főképpen a kukorica- és
burgonyaföldek szélére ültették egy-két sorban, és a főveteménynyel együtt gondozták. Ilyen módon évente több zsák napraforgómagra tettek szert, amiből leginkább olajat ütöttek. Ennek révén
olykor az egész évi zsiradékszükségletet tudták fedezni. Nem ok
nélkül említette egy 19. század végi írás, hogy „a napraforgó nálunk a szegények disznaja”. A főzésen kívül olaját a pislákoló mécsesekbe töltve világításra is használták. De nélkülözhetetlen volt
az olaj a sebek gyógyításához, a szerszámok, lábbelik gondozásá-
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hoz. Ez volt a legolcsóbb népi kozmetikum, bőrápoló szer. A napraforgó magját nyersen vagy pirítva csemegeként fogyasztották,
baromfit etettek vele, a kicsépelt magtányérját tehénnek, lónak adták takarmányként.

Kerítés napraforgószárból. Vámospércs, Hajdú-Bihar megye.
Selmeczi Kovács Attila felvétele, 1976

A napraforgó szára a fában szegény vidékeken azonos értékű
volt a magterméssel. Számtalanul sokféle felhasználásával lehet találkozni. Leginkább kerítést készítettek belőle, ami két-három évig
eltartott. A lakóház tetőzetének oromfalát, a tornác mennyezetét, a
lakóhelyiségek stukatúrozását ebből állították ki, mert jól fogta a
tapasztást. De kedvelt volt a csűrök, színek, dohánypajták jól szellőző oldalfalaként is. A kisgazdák kukoricagórét, takarmánytároló
színt, baromfiólat készítettek szárából. A szobai kemence vázát is
többnyire ebből állították össze. Az erősebb napraforgószárat a
kertben, szőlőben karóként alkalmazták. A háztartásokban pedig
tüzelőanyagként egyaránt számításba került ott is, ahol nem szenvedtek fában hiányt, mert a szabadban álló üst alatt vagy a kemencében szívesebben fűtöttek ezzel. De a népi gyermekjátékok között is előfordult, pl. labdaütő bot, gerely, ló, fáklya, játékszánkó
formájában. Mindezen példák beszédesen tanúskodnak arról a
sokoldalú szerepről, amelyet a napraforgó a kisparaszti gazdasá-
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gokban betöltött, és amely miatt szinte nélkülözhetetlen tartozéka
volt egykor a szegény ember életének.
A gyógyításhoz nélkülözhetetlen ősi patikaszerek nagy részének alapanyagát a több-kevesebb fáradsággal és hozzáértéssel gyűjtött vadon termő gyógynövények nyújtották. De jónéhány termesztett növénynek, közöttük a napraforgónak is hasznát vették a
különböző bajok kúrálásában. Szeged környékéről tudjuk, hogy a
napraforgó magvából főzött tea, hatásos a köhögés ellen. Virágjának főzete a fürdővízbe öntve szintén csillapítja a köhögést. Egy
19–20. század fordulója körüli híradás szerint a „Mellbetegek pörkölt tányéricamagból (napraforgómagból) főzött teát szoktak inni”. Ezt a gyógymódot a 19. század közepén így ismerték: „Magvának főzetje a’ nyakas félbenhagyó lázt meggyógyítja”. Egy évszázaddal korábban, 1727-ben pedig egy kéziratos orvosi könyv
szerzője ajánlja a napraforgót annak, „kinek feje szédeleg” az
alábbi recept szerint:
„A’ Napraforgónak maggal teljes Bugáját vagy kilencet, akár többet
megfőzvén egy nap kilencszer vízben meg kell párgolni a’ fejet
bétakarván”.

Horváth István Magyarózdi toronyalja című könyvében személyes tapasztalása alapján írja:
„Ha a szerszám nyelétől vízhólyag fakadt a kezen, göröngy sebet
ejtett a lábon, nem sokat törődtek vele. Ahogy mondani szokták »türelemfűvel, jajlevéllel« gyógyították. De ha nagyobb, munkaképtelenné tévő bajok álltak elő, már nem volt elég a tűrés, az elszisszentett
jaj. Gyógyítani kellett a bajt. A korszerű gyógyításhoz orvos, az orvoshoz pénz, na meg idő kellett. S az utóbbi kettővel a paraszt éppen
akkor, a legnagyobb munkák idején nem rendelkezett, amikor a baj
rendszerint előállott. Maradt hát a legközelebbi és a legolcsóbb, a
nem egyszer veszélyt rejtő, de sokszor sikeres hazai népi gyógyítás.”

A korábbi évszázadokban a napraforgó szerepe a gyógyításban
még jelentősebb volt. Ez a növény már a 16. században felkeltette
az orvosok érdeklődését. Ugyanis az Újvilág felfedezése után az
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Európába özönlő számos ismeretlen növény az orvosok
számára új gyógyítószerek
forrását jelentette. Éppen
ezért igyekeztek minél több
különleges növényt megszerezni botanikai kertjeikbe. E
növények között vitathatatlanul legfeltűnőbb a hatalmas
növésű napraforgó volt. Korán felfigyeltek azon tulajdonságára, hogy ha a szárát eltörik, vagy megvágják, az a
csonttöréshez hasonlóan forrad össze. Szárának sérüléséA napraforgó első európai ábrázolása, 1568
nél vöröses színű, tapadós
(Dodonaeus, Rembertus 1568:259.)
nedv szivárog ki, amit a 16.
század közepétől Spanyolországban csonttörések és sebek gyógyítására használtak. A napraforgót hamarosan csodafűerővel is felruházták, így nemcsak a külső sérülések, hanem a belső bajok gyógykezelésében is polgárjogot szerzett. Nedvét leginkább a vesebetegségek gyógyításához alkalmazták, abban a hitben, hogy hathatós
ereje van a kövek elhajtására. A virágzó magtányérból készített főzetet pedig csaknem minden belső kór orvoslására ajánlották. De a
magjáról sem feledkeztek meg. Egyesek azt tartották, hogy fogyasztása fokozza a szerelmi vágyat, mások viszont – sokkal hétköznapibb módon – purgáló-, hashajtóhatást tulajdonítottak neki.
A napraforgó klímajavító tulajdonságáról a 18. és 19. századi írások nagy száma tanúskodik, ami szerint a mocsaras vidékek beültetése napraforgóval jelentős eredményt hozott a mocsárláz, a malária leküzdésében.
Mindezek a példák, amelyek számát még hosszan lehetne sorolni, arról tanúskodnak, hogy haszonnövényeink a népi gyógyításban nem ok nélkül szerepeltek. Legtöbbjüket a középkor orvostudorai már felfedezték és hasznosították. Ennek az évszázadok
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homályába vesző gyógyító tevékenységnek emlékét őrizte meg a
napjainkra feledésbe merülő népi gyakorlat.
A RÉSZESARATÓK CÉGÉRE
Munkácsy Mihály Honvéd újoncozás című 1868-as krétarajzán,
amely egy falusi utcarészletet ábrázol, számos néprajzi vonatkozást
fedezhetünk fel. A nádfedeles házak homlokzatai, a kerítések, és
különösen a viselet alapján jellegzetes alföldi falurészlet tárul
elénk. Ha jobban szemügyre vesszük a képet, az egyik ház homlokzatának padláslyukán kilógó kaszát láthatunk. Nem kevés töprengést okozhat a szemlélőnek, hogy vajon mit keres a kasza a
padlásnyílásban. Hogy ez nem művészi kitalálás, „dekoráció”, hanem természetes okból szerepel a háttért alkotó ház homlokzatán,
egyértelműen hitelesnek látszik.

Munkácsy Mihály: Honvéd újoncozás 1848-ban (Hazánk s a Külföld 1868.)

Ha Munkácsy Mihály rajza mellett egy délvidéki magyar parasztember, Csépe Imre Mezei dolgok című kis könyvét fellapozzuk,
abban egy helyütt a következőket olvashatjuk:
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„Hej, pedig valamikor ez volt a részarató ember cégére, a padláslyukon kilógó kasza, hogy lássák, miszerint itt olyan halandó lakik, aki a
mezőkön keresi a kenyerét, az Isten ege alatt.”

Az egykori Bács megyei Kishegyes dolgos
magyarjainak hétköznapjait a személyes tapasztalás élményével
megjelenítő író tulajdonképpen egy olyan
szokásról, pontosabban népi jeladásról
szól, amellyel az alföldi nagy gabonatermelő vidékek szegénysorú parasztemberei sok helyütt éltek. De folytassuk a
megkezdett idézetet!
„Ha pedig a kasza mellett ott volt a kuka is, ez
a horogformájú fadarab,
amely alkalmasabb eszköz volt a marokszedésben, mint a sarló, mert az akadozott a rendfőn és szaggatott, akkor ez azt jelentette, hogy itt a kaszás mellé marokszedő is találtatik, gyermek vagy lány személyében, aki szívesörömest megy, ha hívják.”

Érsekújvári lakóház. Thain János rajza
(Thain János – Tichy Kálmán 1991:20. nyomán)

A népi jeladásnak ez az egyszerű módja lényegesen megkönnyítette az aratómunkást kereső parasztgazdák dolgát, hiszen csak végig kellett menniük az egykori zsellérsoron, és láthatták, hogy hova
érdemes bekopogni. Ugyanakkor a munkaerejét áruló szegény embernek sem kellett végigszenvednie a megalázó kilincselést a gazdagparasztok portáin, hogy az aratás idejére felfogadják kaszásnak.
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S miután a kaszás mellé marokszedőre is szükség volt, aki a kaszás
nyomában haladva sarlóval vagy fahoroggal szedte marokra a levágott gabonaszálakat, az aratómunkást kereső gazdák szívesen
vették, ha a kaszás gondoskodott a marokszedőjéről. De a részesarató is jobban járt, ha családtagot vitt magával, mert a levágott
gabona egy tized részét, amit munkadíjként kapott, nem kellett
idegennel megosztania.
Munkácsy rajzán a padláslyukon kidugott kasza mellett a marokszedő eszköz helyett sodrott szalmakötél látható, amellyel az
aratásnál a kévét kötötték össze. Ez a tárgy valószínűleg jóval feltűnőbb volt, mint az egyszerű marokszedő eszköz, ezért okkal feltételezhetjük, hogy a hazafias érzelmű kép ennek a jellegzetes népi
jeladásnak, a részesarató cégérnek is emléket állított. Ez a feltételezés annál inkább is indokoltnak látszik, mert teljesen hasonló ábrázolást ismerünk a felvidéki Érsekújvár egyik lakóházának homlokzatáról, amelyet Thain János helybeli rajztanár az 1910-es években készített. Noha a rajzoló a faragott kaput és a házoromzatot
örökítette meg a maga természetes valóságában, ennek megfelelően rögzítette a padláslyukon kidugott kaszát, valamint mellette, a
másikban a két fonott szalmaköteget, amely jelezte, hogy a házban
béraratást vállaló kaszás és segítője lakik.
Természetesen a példákat lehetne folytatni, ugyanis Barabás
Miklósnak „A menyasszony megérkezése” című litográfiáján, amelyet 1856-ban készített erdélyi utazása során, a mozgalmas jelenet
hátterében két ház homlokzatának padlásnyílásában is láthatjuk a
kidugott kaszát és a szalmacsomót. Mindezek alapján feltételezhetjük, hogy ezt a sajátos jeladást nemcsak az Alföldön, hanem egykor az ország más területén is alkalmazták, amint emlékei bizonyosan még számos változatban előfordulhatnak.
KUKORICACSŐSZÖK
A kukorica lopása szinte egyidős a növény termesztésével.
Jobban elterjedt, mint a búzalopás, igaz, sokkal könnyebben meg216

ejthető volt. Már a 18. század elejéről vannak adatok a kukoricalopások tiltásáról, ill. azzal kapcsolatban a csőszök alkalmazásáról.
Kukoricacsősznek nem akármilyen ember felelt meg, olyan kellett,
aki nem ijedt meg a saját árnyékától. A 19. században különösen
sok szilaj pásztor, amikor kiöregedett, csősznek állt: De a szabad
legelők elfogyásával, a szilaj pásztorkodás elmúltával a fiatalabbak
is jobbára csősznek szegődtek, hogy a szabad élet látszatát megőrizhessék. Csőszködéssel mindig a szegény emberek foglalkoztak,
mert ennek volt a legkisebb megbecsültsége; amint Mikszáth Kálmán említette „a kukoricza-pásztoron végződik az ember”.
A csőszöket általában egy-egy település elöljárósága fogadta fel,
de gyakori volt, hogy néhány nagygazda összeállt, és közösen fogadtak maguknak csőszt. A kukoricacsőszöknek főképpen az érés
idején volt feladatuk, ezért általában húsvéttól Szent Mihály napig
(szeptember 29.) tartott a szolgálatuk, de ha a töréssel nem végeztek, akkor még tovább.
A csősz legfontosabb felszerelése a bot és a fokos volt. Azt tekintették jó fokosnak, amivel egy-egy ágat is le lehetett vágni, ha
arra szükség volt. A korábbi időben a csőszök puskát is viseltek,
amit viszont csak akkor használhattak, ha az életüket kellett megvédeniük. Ruházatuk megegyezett a falusi szegények egyszerű viseletével: általában bőgatyát, inget, lajbit, azaz mellényt hordtak, a
hűvösebb időben szűrt terítettek magukra. Különösen a pásztorokból lett kerülők használták korábbi gúnyájukat és pásztorkészségeiket, ehhez tartozott a karikás is, aminek durrogtatásával ijesztették el a kártevőket és a tolvajokat.
A csősznek joga volt zálogolni, ha az embert lopáson, vagy a jószágot kártételen érte. Ilyen esetben ugyanis csak a kiszabott
pénzbírság fejében kapta vissza a tolvaj a zálogba vett holmiját,
vagy a gazdája a kártevésen ért állatát, a községházán. Az így fizetendő büntetést hajtópénznek mondták, aminek egy része a csőszt
illette meg. Tehát maga a csősz is érdekelt volt abban, hogy a tolvajt megfogja, vagy a tilosba kóborolt jószágot behajtsa, mert így
megtérült a kár, sőt neki is haszna lett belőle.
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Csőszkunyhó őrfával, 1888. Pataky László rajza
(Képes Folyóirat IV. 1888:423.)

A kukoricacsősz az őrzés ideje alatt kint lakott a határban. Alkalmas helyre, rendszerint valami magaslatra emelte kunyhóját,
amit többnyire nádból készített el, a pásztorok kunyhójához hasonló formájúra. Az előző évi kukorica- vagy napraforgószárból is
építettek ideiglenes tanyázóhelyet, amelyre deszkából vagy vesszőfonásból ajtót is tettek. A kunyhó közelébe állították fel az őrfát,
vagy más néven az állófát, 4–5 m magas fát, amelynek ágait úgy
csonkolták le, hogy az ágvégeket meghagyva, rajtuk a csősz fel tudott kapaszkodni a fa tetejére. Az őrfát sok helyen tavasszal a gaz218

dák vitték ki szekérrel a kukoricaföldre, és állították fel. Az őrzéshez hozzátartozott a kutya, mint a csősz nélkülözhetetlen segítőtársa, hasonlóan az egykori pásztorokhoz. Nem volt szokatlan,
hogy a pásztorból lett csősz tovább is a hűséges pásztorkutyájával
őrizte a kukoricaföldet. A különböző korabeli ábrázolásokon
csaknem mindenütt szerepel a kutya, amely elriasztotta vagy elfogta a tolvajokat, a vadakat és a tilosba tévedt legelőjószágok.
A csőszök élelmezéséről az őket felfogadó gazdák gondoskodtak, hetenként látták el őket száraztésztával, hússal, szalonnával,
zsiradékkal. Ebben az esetben viszont a keresetükbe beszámították az ellátást. Ezért, akik tehették, maguk gondoskodott az élelmükről, maguknak főztek sokszor a pásztorok módjára. Bérüket
általában természetben kapták a szolgálat befejeztével, ami tájanként változott. Általában egy magyar hold őrzése után 60–100 cső
kukorica járt, amit kukoricaszárral is kiegészítettek, no meg a hajtópénzből is részesültek.
ŐRZŐGYEREKEK
A Balaton-felvidék egyik kis falujában, a Veszprém megyei
Monoszlón egy idős gazdaember – gyermekkorára emlékezve –
mondta, hogy tíz éves korától, de volt, aki előbb is, rá volt kényszerülve, hogy állatokat őrizzen. Ebben a hajdani kisnemesi faluban ugyanis az állatőrzés, a legeltetés a szegénysorú gyerekek számára kenyérkereső foglalkozást jelentett a két világháború közötti
időben. A kényszerű gyermekmunka abból adódott, hogy a településnek hosszú időn keresztül nem volt fogadott pásztora, ezért
mindenki maga gondoskodott szarvasmarhái legeltetéséről. Mivel
minden gazdaháznál legalább két tehenet és néhány növendékállatot tartottak, ami nem állhatott egész évben az istállóban, legeltetésüket iskoláskorú gyerekekre bízták. Ahol a családból nem tudták kiállítani a gyermek munkaerőt, ott fizetség fejében őrzőgyereket fogadtak fel.
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A legtöbb helységben a gazdáknak saját erdőrészük volt, amelyen legeltettek. Szentbékkállán említették, hogy a hasas, borjas tehenet, vagy a fiatal növendéktinókat nem lehetett a csordával kihajtani, ezért külön legeltették őket. De alkalmanként az igás ökröket is a saját legelőre hajtották.
Ahol szükség volt felfogadott őrzőgyerekre, ott többnyire a saját faluból szegődtették. Aránylag ritkán fordult elő, hogy a szomszéd településről hoztak gyereket. A gazda még az év elején megállapodott valamelyik szegényebb családdal, ahol 9–14 éves fiúgyermek volt, hogy abban az esztendőben hozzá szegődtetik el az
állatok őrzésére. A megállapodás mindig szóban történt, de az
mindkét felet kötelezte. A feltételeket is meghatározták: a tavasztól
késő őszig tartó legeltetésért a kisebb gyerek teljes ellátást, valamint egy teljes öltözőruhát és lábbelit kapott. A nagyobbakat inkább pénzben fizették az élelmezésen túl.
Az állatok legeltetése főképpen a nyári időszakra, jobbára az iskolai szünet idejére esett, különösen ott, ahol a családbeli gyerek
látta el ezt a feladatot. Ezzel szemben az elszegődött őrzőgyereknek már Szent György napjától (április 24.) minden nap ki kellett
hajtania az állatokat egészen október végéig, Simon Júdás napjáig
(október 28.). Több helyütt Imre herceg napjáig (november 5.) tartott a kényszerű szolgálat, illetve addig, amíg a hó leesett, vagy a
dér ellepte a határt. Így több hónapon keresztül a gyermekpásztor
az iskola mellett végezte kenyérkereső munkáját.
Iskolaidőben a legeltetés reggel és késő délután volt, míg a nyári szünetben hosszabb ideig tartózkodtak kint az állatokkal. Az őrzőgyerek reggel öt órakor kihajtotta a marhákat, reggelijét – egy
szelet kenyeret túróval vagy szalonnával – a gazdaasszony a markába nyomta, amit a legelőn költött el. Majd kilenc órára hazahajtott. Bekötötte az istállóba az állatokat, és szaladt az iskolába. Noha a tanítás nyolc órakor kezdődött, sőt előtte már fél nyolcra
„menni kellett könyörgésre a templomba”, a tanító hallgatólagosan
beleegyezett a későbbi érkezésbe. Amint Monoszlón mondták, „a
tanítóval meg volt beszélve, hogy később mehet az őrzőgyerek”.
Amikor délben befejeződött a délelőtti tanítás, a gyerek a gazda
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házához ment ebédelni, majd egy órára igyekezett vissza az iskolába. A délutáni tanítás ugyan négy óráig tartott, de az őrzőgyerekeket a tanító legalább félórával előbb elengedte. Már négy órakor
ismét kint voltak az állatokkal a legelőn, egészen napnyugtáig, alkonyatig.
Az őrzőgyereknek sem ünnepnapja, sem vasárnapja nem volt,
mert akkor is ki kellett hajtania. Sőt ilyenkor még több dolga
akadt, mert vasárnap az igásökröket is hozzá kellett vennie a gondjára bízott állatokhoz. Egyedül csak a búcsú napja jelentett kivételt. Bár akkor is kihajtott reggel, de már nyolc órára hazahajtott,
kapott néhány fillért a gazdától, és egész napját eltölthette az ünneplők forgatagában. Az elszegődött gyerek a gazda házánál lakott, ott kapott ellátást. Így a ház körüli munkákban is hasznát látták, többnyire a gazdasszony vette igénybe segítségét paprikaöntözéshez, szénaforgatáshoz, favágáshoz, vízhordáshoz és egyéb háztartási munkákhoz.
Az őrzőgyerek a tankönyvet és az elemózsiát vászonból varrt
kis tarisznyában hordta, ami mindig a nyakában lógott. Noha legeltetés közben is tanulhatott, erre mégis a legritkábban került sor.
Különösen ősszel, amikor az állatokat már nem a gazda saját erdei
legelőjére kellett kihajtani, hanem rámehettek a közös kaszálóra,
rétre, ilyenkor a falkába verődött őrzőgyerekek sok csintalanságot
elkövettek. Egymást csúfolták, verekedtek, nagy hancúrozást vagy
csoportos játékokat rendeztek. Az élelmesebbek a kisebb gyerekekre bízták az állataikat, és rövidebb-hosszabb ideig saját kedvtelésüknek éltek. Például az egyik elment az erdőre fát lopni, a másik
a kukoricást dézsmálta meg. Amint erre Monoszlón visszaemlékeztek, ment a kukoricasütés, tüzet raktak, s amikor leégett, a botra tűzött kukoricacsöveket a parázs fölött kipattogtatták, felséges
íze volt. A réten játszásra is adódott alkalom, természetesen csak
mértékkel, mert az állatokat nem hagyhatták magukra, hiszen nagy
érték volt rájuk bízva, amiért felelősséggel tartoztak, és ennek tudatában is voltak.
Amint jöttek a hűvösebb, esős napok, már mondták az őrzőgyerekre, hogy – Jaj, te neked, pőre gatyás! Ugyanis egész nyáron
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egy szál rövid vászonnadrágban, klottgatyában jártak a gyerekek.
Általában november 5-e volt az elszámolás napja, amikor a gazda
kiadta a fizetésül járó ruhaneműt és a lábbelit, és tavaszig hazaköltözhetett megszolgált keresményével az őrzőgyerek.
Az állatok őrzését
általában 14–15 évek
korig végezték a gyerekek, jobbára ameddig
iskolába jártak. Azonban számos esetben arra is volt példa, hogy a
gyerek kimaradt az iskolából, vagy az elemi
iskola befejezését követően még néhány
évig a pásztorkodásból
tartotta el magát. Az
ilyen gyereket jobban
megfizették, de a napi
legeltetés idejét is
hosszabbra
szabták
meg. Ugyan a szegődést egész évre kötötGyermekpásztor. Ecseg-puszta.
ték, de a kihajtás ideje
Györffy István felvétele, 1907
(Néprajzi Múzeum, F. 8745)
a hó lehullásáig tartott.
Ha a gazda elégedett
volt az őrzőgyerekkel, több éven keresztül megtartotta, majd
ugyanazon családból szegődtetett, ha több gyerek volt. Az egész
évre elszegődött őrzőgyerektől többet vártak el, a legeltetésen túl
neki kellett gondoskodnia az állatok itatásáról, az istálló rendbetartásáról. Vagyis önálló munkát végzett a gazdánál. Általában a nagyobb gazdák tudtak felfogadni önálló őrzőgyereket, akinek az
élelmezése és a bére is jóval többet tett ki, mint az iskolás gyereké.
Hasonló, vagy ugyanilyen sorsa volt a libapásztoroknak, csak
még fiatalabb fiúgyermekek és főképpen kislányok feladata volt a
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libafalkák napi rendszeres legeltetése, a víz közelébe való kihajtása.
Nagyobb részben mindenki a maga libáit őriztette a gyermekeivel,
de számos esetben volt példa, hogy a nagyobb parasztgazdaságokba a libatömés őszi időszakáig gyerekpásztorokat fogadtak fel, hasonló módon és formában, mint a marhaőrzésnél. A Matyóföldről
Fügedi Márta írásából tudjuk, hogy már egészen kicsi gyerekekre
rábízták a jószágok legeltetését. Ha saját jószága nem volt a családnak, a jógazdához adták liba- vagy malacpásztornak. Fizetségük
alig volt, egy kendőt vagy egy kis surcot (kötényt) és enni kaptak.
A néhány év iskolába járás mellett a pásztorkodás, legeltetés „az
élet iskoláját jelentette a gyermekeknek”. Leginkább a libákat kellett legeltetni, mert a többi állatot nyájban legeltették. A libákat kora reggel kihajtották a gyepre, vagy betakarítás után a tarlóra, és
kora délután kellett hazahajtani. Az állatok őrzése közben jutott
idő a cimborákkal való játékra is. Sok matyó kisgyerek a munka
révén már korán elkerült a szülői háztól, sőt a falujából is. Az
1920–30-as években az alföldi nagy tanyásgazdák kocsival jártak
Mezőkövesdre gyerekeket fogadni kiscselédnek, jószágot, libát őrizni. A szerződés áprilistól novemberig szólt, két mázsa búzáért és
egy pár lábbeliért. Libát, malacot, tehenet őriztek a gyerekek, az istállóban háltak, sokat szenvedtek és nélkülöztek. A szegény családok viszont rászorultak a gyermekpásztorok keresetére.
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RÉGIMÓDI TÁRSASÉLET

TÁRSASÉLET A MALOMBAN
Alig egy évszázada még településeink legtöbbjének szélén ott
zakatoltak azok a hagyományos malmok, amelyeket a 19. század
végén elszaporodó gőzmalmok szinte egy csapásra háttérbe szorítottak, pusztulásra ítéltek. Noha a sok évszázados múltat őrző falusi malmok eleinte megpróbálták felvenni a versenyt a lényegesen
nagyobb teljesítményű korszerű üzemekkel, azonban ez a küzdelem eleve kilátástalannak bizonyult, és az 1920–30-as években a
régi molnárok tömegesen hagyták oda malmaikat. Egy részük
továbbképezte magát, és a gőzmalmokban jutott keresethez; többségük azonban áttért a gazdálkodásra, a földtől remélve megélhetését, és csak kisegítőként tartotta meg elavult berendezésű, darálóvá lefokozódott malmát. Így aztán nem csodálkozhatunk, hogy
napjainkra alig maradt fenn néhány a sorsukra hagyott kismalmokból. De a gyérszámú ipari műemlékként, muzeális bemutatóként egzisztáló egykori malom is meglehetősen keveset árul el a
régi malmok és molnárok életéről. Csupán a szórványosan felbukkanó egykori írásokból és a néhány évtizede még szólásra bírt idős
molnárok fakuló emlékezetéből idézhetjük fel a hajdan volt sajátos
világukat.
A régi malmok a gabonából szedett vámért dolgoztak, ami az
őrölnivaló egy tized részét tette ki. Személyzetük általában egyetlen
molnármesterből állt, akinek egy-két inas segédkezett. Csak a nagyobb teljesítményű és népszerűbb malmok molnárai tudtak segédet is tartani. A malom a mesterséggel együtt apáról fiúra szállt, így
sok helyen valóságos molnárdinasztiák jöttek létre. Vagyonukat
egymás közötti házasodással is igyekeztek növelni. Nem ment rit224

kaságszámba, hogy a molnárlegény a molnármester leányát vette
feleségül. Amíg azonban az öregek bírták magukat, az ilyen molnárlegény okkal énekelhette, hogy
Két malomra tartok számot,
Egyikben sem szedek vámot.

De a mesterséget kitanult egyéb származású molnárlegény is
csak beházasodás révén boldogulhatott a legkönnyebben.
A malmok a parasztság társas találkozási helyei voltak, mert az
őrlésre hosszadalmasan kellett várni, különösen, ha nagy volt a
forgalom. Ilyenkor napokig is a malomban töltötték idejüket a távolabbi helyekről jött gazdák. A 19. században az alföldiek szívesen eljártak 50–60 kilóméternyi távolságra is a mátrai, bükki vízimalmokba. A 19. század végén teret hódító gőzmalmok azonban
véget vetettek a hagyományos falusi kismalmok virágkorának. Az
olcsóbban és gyorsabban jobb lisztet produkáló gőzmalmok hamarosan népszerűvé váltak, amint a falusi lakosság igénye is emelkedett.
Sok munka idején éjjel-nappal dolgoztak a malmok. Különösen
aratás után szaporodtak meg az őrletők. Az alföldi malmokba fogattal érkezők saját lovaikat kötötték a malomkerék elé, hogy
meggyorsítsák a munkát. Ilyenkor természetesen az őrlési díj felényi volt. A szárazmalmok nehézkes működésű szerkezetéhez viszonyítva a jó fekvésű vízimalmok lényegesen termelékenyebbek
voltak, ezért a nagyobb készletekkel rendelkező alföldi gazdák is
szívesebben keresték fel a távolabbi patakmalmokat. Például az
abasári malmok rendszeres látogatói voltak a tarnamérai, boconádi, tiszapéri gazdák. A távolabbi vidékekről szekérrel érkező őrletők olykor két hetet is vártak a lisztjükre, míg sorra kerültek.
Gyakran a család is elkísérte a gazdát. Hoztak magukkal libát, birkát, a lovaknak takarmányt. A malomházban volt szabadtűzhely,
ahol süthettek, főzhettek. Lovaikat az istállóba kötötték. Ha rossz
idő volt, ők maguk is ott aludtak, vagy a malomházban a felrakott
zsákokon. Jó időben az udvaron álló szekereiken éjszakáztak.
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Esemény, kirándulás volt ez az alföldieknek. A környékbeliek
nemcsak szekérrel, hanem kisebb tételekben, hátukra vetett zsákban vagy puttonyban is vitték az őrölnivalót a malomba.
Egy-egy malom forgalma, népszerűsége hajdan sokkal inkább a
molnár egyéniségén múlott, mintsem a malom felszerelésén. Bár
nem is sokban különböztek egymástól, mert csaknem mindegyikük parasztra őrölt, ami azt jelentette, hogy a lisztet és a korpát nem
választotta szét a malom, hanem otthon kellett kiszitálni.
Mivel az őrletőknek rendszerint napokat kellett várakozniuk a
lisztre, szívesen vették, ha a molnár bőbeszédű, jókedvű volt, és
tréfáival, élcelődéseivel szórakoztatta őket. Így az idő is gyorsabban tellett, és a molnárnak, malmának is nagyobb híre támadt. De
a régi molnárok nevezetesek is voltak kedélyességükről, tréfálkozó
természetükről. Különösen akkor voltak elemükben, ha fiatal menyecskék, lányok is tartózkodtak a malomban. Ilyenkor például a
molnár kivett egy marék lisztet a zsákból és odaszólt az egyiküknek, hogy szagolja meg, nem dohos-e a liszt? Amikor az odahajolt,
bekente vele az arcát, amin a többiek jót nevettek. Más alkalommal a tenyerébe vett lisztet mutatta az őrletőknek, hogy nézzék,
milyen fehér. Amikor odanéztek, ráfújt a tenyerére, hogy mindenkinek szeme-szája tele lett liszttel. A kéményseprő sem fordulhatott meg a malomban anélkül, hogy a molnár észrevétlenül össze
ne lisztezte volna a hátát, hadd lássák, hogy a malomba járt.
A molnárok ravaszsága közismert volt. Ezért szokták mondani
a Mátra vidékén:
Mária, Magdolna ne menj a malomba!
Huncut a molnár, belök a garatba.

Az élelmes molnár leginkább a vámolással csapta be az őrletőt.
Mielőtt a gabonát a garatba öntötték, a vámbögrével, amint mondták a ficsórral vagy köpécével kimerítették az őrlés díját. Ilyenkor a
vámolást végző inastól a molnár nem egyszer megkérdezte:
– Kivetted a vámot?
– Ki. – hangzott a válasz.
226

– Látta-e a gazda?
– Nem.
– Menj oda, aztán vedd ki mégegyszer, hadd lássa!
De jól ismerték az őrletők ezt a régi molnárszokást, és a vámolás ideje alatt igyekeztek résen lenni. Nem ok nélkül tartottak attól,
hogy a molnáron kívül a felesége, de még a fia is kimeríti a vámot
az őrölnivalóból.
A molnárok nemcsak az őrletőket, hanem egymást is igyekeztek becsapni. A feljebb fekvő vízimalom molnára olykor elfogta a
vizet a lejjebb levőtől. Ez viszont úgy vágott vissza, hogy az arra
haladó őrletőkkel elhitette, hogy a feljebb lévő malom éppen nem
működik, így aztán hozzá tértek be. Ezen dolgokból sok viszály
támadt egy-egy patakvölgy molnárai között.
Egykor a malomnak fontos szerep jutott a falu társas életében
is. Különösen az Alföldön számított kedvelt összejöveteli helynek
a tágas malomalja. Amint egy 19. század közepi szemléletes leírásból tudjuk, a szárazmalom valósággal a falu- vagy városvégi kaszinó szerepét töltötte be.
„A malomkerék vasárnap, a pihenés napján, kivált délutánokon a kártyázóknak, beszélgetőknek, mulatozóknak szokott ülőhelye lenni.
Rendesen öt-hatféle társaság is van itt ilyenkor. Egyikben beszélgetnek, a másikban olvasnak, a harmadikban kártyáznak, a negyedikben
legények, leányok játszanak s így tovább. A molnár maga természetesen mindig előkelő szerepet visz az ilyen társaságokban, s oda vegyül
rendesen, ahova a kora és kedvtelése leginkább illővé teszik. Vagy a
kártyában adja az utasításokat, vagy újságot olvas föl, vagy valamit
magyaráz a beszélgető kompániának, vagy végre, ha nőtlen és fiatal, a
játszótársaságot mulattatja.”

Ha netán muzsikusok is előkerültek, nem egyszer táncolással fejeződött be a vasárnap esti malom alatti tanyázás, amiből a molnár is
kivette a részét.
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A malom alatt. Greguss János metszete (Magyarország és a Nagyvilág, 1870.)

Azonban a hétköznapi munka idején is meglehetősen népes
volt a malom, mert az őrlésre várakozókon kívül a környékbeliek
is gyakorta benéztek a malomba egy kis beszélgetésre, időtöltésre.
Sokan csak a hírek miatt jártak a közeli malmokba, ahol mindenről
értesülhettek, mert sokféle ember megfordult ott. Ha újság is járt a
malomba, felolvastak belőle egymásnak. Itt szereztek tudomást az
adásvételekről, eladó jószágokról, a falu dolgairól. A fiataloknak
ismerkedési alkalmat, szabad idejükben szórakozást nyújtott a malom. Sok legénynek, leánynak itt dőlt el a sorsa, hiszen nem egy
malombeli ismeretségből kerekedett házasság. A molnár is fáradozott azon, hogy összeboronálja a fiatalokat. Ismert mindenkit, dicsérte az egyik családnak vagy fiatalnak a másikat. Többnyire adtak
a véleményére, így aztán gyakran lett násznagy egy-egy lagziban.
A régi időkben a hegyvidéki patakok mentén hosszan meghúzódó vízimalmok is fontos szerepet töltöttek be a híradásban.
A szinte láncolatot alkotó vízimalmok révén gyorsan jutottak el a
hírek az egyik faluból a másikba. Amint az idős molnárok említették, ha egy vándor vagy őrlető fontos hírrel toppant be a malomba, a molnár az inasra bízta a garatot, és nyomban átment a né228

hányszáz méterre fekvő szomszédos malomba továbbadni azt.
A molnárok ilyen módon értesítették egymást, valamint ha szükségét látták, az őrletőket is.
Különösen a korábbi évszázadokban a parasztember egyedül a
malomban találkozhatott a bonyolultabb technikai berendezéssel.
A számára titokzatos malomszerkezet és a körülötte magabiztosan
forgolódó molnár élményszerűen hatott rá. A molnárok furfangos
észjárása is, amellyel csodálatot keltettek maguk iránt az egyszerű
emberekben, hozzájárult ahhoz, hogy természetfeletti erővel ruházták fel őket. Leginkább azt hitték felőlük, hogy „értenek a keresztúton tanult mesterségekhez, a boszorkányokkal cimboraságban
vannak, tudják az állatok bajait kuruzsolni” – írták róluk a 19. század végén. Sok hagyomány maradt fenn az ördögöt tartó vagy az
ördöngös molnárlegényről, mint ahogyan – különösen a vízimalmok esetében – a molnároknak a betyárokkal való paktálásáról is.
Az a tény, hogy a vízimalmok nagyobb részt a falvakon kívül
álltak, magyarázza, hogy egykor pl. a Mátra és Bükk hegység dús
erdeiben élő betyároknak nélkülözhetetlen támaszai voltak a magányos vízimalmok, amelyek némelyikében állandó tanyahelyet
vertek. A malomban gyűltek össze, ott osztozkodtak a zsákmányon, amiből a molnárnak is juttattak. A malomházban ettek, ittak,
mulattak. Lányok, menyecskék is jártak ide titkon. A betyárok lovait az istállóba kötötte a molnár, aki egyben az utat is vigyázta.
Ha netán pandúrok jöttek, jelt adott, mire a betyárok elbújtak a
malom rejtekhelyeire. A lovakat a molnár magáénak mondta. Ha a
pandúrok kételkedtek, vagy a malomban ráakadtak a betyárok
nyomára, azok rejtekeikből előugrálva pirospaprikával és borssal
töltött kétcsövű puskáikkal az üldözőik szeme közé lövöldöztek.
Mire a pandúrok magukhoz tértek, a betyárok már messze jártak
az erdőben.
A Mátra vidéki molnárok főképpen a híres betyár, Vidróczky
Marci nevéhez fűződő történeteket őrizték meg. Vidróczky bélapátfalvai legény volt, ezért a Szalajka völgyi malmokba rendszeresen bejárt. Jó viszonyban állt a molnárokkal, sőt egy Itze Lajos nevű szilvásváradi molnár a legkedvesebb barátjának számított. Egy229

szer, amikor éppen a malmában tartózkodott, tizenkét pandúr rajtaütött. A pandúrok lóháton álltak a malomudvaron. Vidróczky
mindenkit kiküldött a malomházból. Két puskával a kezében az
ablakhoz állt és kiszólt:
– Gyűjjön be, akinek nem kedves az élete!
A pandúrok egy ideig tanakodtak, aztán békével elmentek,
mert nem tudhatták, hogy a többi betyár merre rejtőzködik. Egy
másik alkalommal pedig, amikor szintén el akarták fogni, a kácsi
molnár rejtette el Vidróczkyt. A leöntőbe bújtatta, és két zsák búzát ráöntött. Hiába tették tűvé érte a pandúrok az egész malmot,
mégsem találtak rá.
Ezek a történetek elmaradhatatlan témái voltak a malom alatti
beszélgetéseknek, időtöltésnek, számos más mondával, elbeszéléssel egyetemben, amit egykor megélhettek a régi idők malmai és
molnárai.
TÁRSASÉLET A CSŰR ALATT
A hegyvidék hagyományos gazdálkodásának nélkülözhetetlen
eleme volt a csűr, a gazdasági épület, amelyben a szálas gabonát tárolták. A Palócföldön még manapság is láthatunk néhol az udvar
végében meghúzódó hatalmas méretű tárolóépületet. A csűr középső nyitott részére, a szérűre álltak be egykor a megrakott szekérrel, és innen dobálták be a két oldalon elhelyezkedő tágas
tárolóhelyiségekbe a gabonakévéket, ill. a takarmányt.
A gépi cséplés térhódításáig, általában a 19–20. század fordulójáig a csűr alatt kézzel csépelték ki a gabonát. A hónapokig tartó
fáradtságos munkát azzal igyekeztek megkönnyíteni, hogy a szomszédok, rokonok társultak, és négyen-öten dolgoztak egyszerre a
szérűn. Hasonlóan összefogásra volt szükség a lovas nyomtatáshoz is, amikor a gazdasági épület alatt vagy előtt elkészített gabonahalmon, az ágyáson járatták körbe a lovakat, hogy patáikkal kiverjék a kalászokból a szemet.
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A mindennapi munka mellett a pihenésnek és a szórakozásnak
is helyet adott a csűr. Nyári éjszakákon a legények, de a házas férfiak is szívesen aludtak kint a csűrben. Az egyik tárolóhelyiségben
készítettek helyet maguknak. Amikor a takarmány egy részét már
behordták, a friss szénára terített rongypokrócra vagy bundára feküdtek. Szűrrel, pokróccal takaróztak be. Hajdan tavasztól késő
őszig a legények tanyázóhelye volt a csűr, ami azzal az előnnyel
járt, hogy nem voltak annyira a család szeme előtt, így könnyebben
járhattak el „bandázni”, kocsmázni.
A csűr nemcsak éjszakára nyújtott pihenést, hanem nappal is.
A munka mellett gyakran adódott lehetőség beszélgetésre, olykor,
bár jóval ritkábban, kártyázásra, „kvaterkázásra”. Tavasz felé, ahogyan megenyhült az idő, a férfiak megkezdték a csűr körüli foglalatosságokat. Ilyenkor a szomszédok rendszerint átnéztek egymáshoz. A csűr alatti szecskavágás is alkalom volt a kisebb összejövetelekre, beszélgetésre. Előfordult, hogy munka végeztével többen
leültek kártyázni. Különösen a legények vonultak el ilyen szórakozásra, amit „kalap alatt hozott pálinkával” is emlékezetessé tettek.
Az idősebbek nem is győztek ügyelni rájuk, nehogy gondatlanságból tüzet okozzanak.
Régen a nyári nagyobb lakodalmakat is a csűr alatt tartották. Az
épületet ez alkalomból alaposan kitakarították, zöld gallyakkal és
virággal feldíszítették. A sok vendégnek a ledöngölt földű, tágas
csűrfolyosón terítettek, majd utána a táncot is itt ropták.
Más alkalommal is volt zenés, táncos mulatság színtere a csűr.
Egykor nem ment ritkaságszámba, hogy a falu tágasabb csűrjeiben
rendezték a bált a fiatalok. A legények bort vettek, muzsikus cigányokat hívtak, és bált rendeztek a tágas épületben. A Heves megyei Bükkszentmártonban még az 1960-as években is a falu legnagyobb csűrjében rendszeresen tartottak bált. Belépődíjat szedtek,
amiből a zenészeket és a csűr bérletét fizették.
A falu társas életének egyik legszínesebb eseménye, a kukoricafosztás is a csűrhöz kötődött. Egykor ugyanis szeptember, október
estéin vidám hangulat töltötte be a falvak számos portáját, udvarát. Egy-egy háznál előre megmondták az ismerősöknek, hogy mi231

kor kezdődik a kukoricafosztás. Ilyenkor húszan-harmincan is
összegyűltek. Rokonok, szomszédok, a házbeli legények barátai, a
lányok barátnői. Legnagyobb részben fiatalokból verbuválódott a
társaság. A legtöbb portán a csűr alatt telepedtek le a többszekérnyi csöves kukorica köré. A csűr alatt az egyik oszlopra akasztott
viharlámpa vagy petróleumlámpa világított. A kukoricacsöveket
kibontották, és levelénél fogva koszorúba fonták, esetleg párosával
összekötötték, hogy a fosztás befejezése után fel lehessen akasztani a csöveket a ház és a csűr eresze alá száradni.

Kukoricafosztás. Ebner Lajos metszete
(Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben 7. kötet.
Budapest, 1891:121.)

Fosztás közben a gazdaasszony nagy fazék gyenge kukoricát
tett fel főni a konyhában. A fiatalok eleinte hallgatták az öregek
elbeszéléseit, meséit, de hamarosan rátértek a dalolásra, viháncolásra. A jobb módú helyeken borral, pálinkával is megkínálták a
munkát végzőket, ami nemcsak dalt, hanem sok tréfát is előcsalt a
fiatalokból. Például az üszögös kukoricával észrevétlenül bekenték
egymás arcát, lábát. Azt is gyakran megtették, hogy a legény
mondta a mellette ülő lánynak: – Nézz má’ erre! – és amikor az
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odafordult, beleütötte a fejét az üszögös kukoricacsőbe, ami feketére kente. Ezt a tréfát kormozkodásnak mondták. Néhányan a kukorica hajából bajuszt, szakállt csináltak maguknak a többiek megnevettetésére. Mások meg észrevétlenül kukoricaleveleket dugdostak a lányok szoknyája alá. Amikor aztán valamelyik felállt közülük, és hullott a szoknyájából a sok fosztáslevél, nagy nevetés tört
ki. Az is előfordult, hogy a legények erővel tették meg ugyanezt.
Amint a Heves megyei Recsken mondták: „össze-összesúgott egy
pár legény. – Hallod-e, ezt gyuggassuk meg! – mondták, és arra
mentek mind. A legények megfogták a jányt, és a sok fosztáslevéllel telitömték a szoknyáját. Nagy ricsaj volt.”
Valamirevaló fosztóból a maskurázás sem hiányozhatott. A legények mindenféle rongyot, condrát magukra aggattak, kukoricabajuszt ragasztottak, hogy ne ismerjék fel őket, majd a fosztók közé
ugrálva ijesztgették a lányokat. Sok helyütt nemcsak a legények öltöztek fel maskarába, hanem a vállalkozó kedvű lányok is. Gyakran a legények szoknyát, a lányok nadrágot vettek fel. A többiek
nevették őket, és találgatták, hogy kik lehetnek. Néha azonban
„rajta mentek és lerángatták róluk a maskurát”, ha nem tudtak idejében megszökni. Miskolc környékén a maskarás legények hántolóról hántolóra jártak, az amúgy is megrémült leánynép ijesztgetésére. Az abaúji falvakban úgy emlékeztek vissza, hogy a legények
krumplifogakat vettek a szájukba, bekormozták az arcukat, rossz,
rongyos ruhába bújtak, és így ijesztgették a lányokat.
A sok tréfa mellett gyakran táncolással fejezték be. Citera- és
hegedűszó mellett mind gyakrabban váltogatták a hántást a táncolással. Tizenegy óra felé a háziasszony megjelent a főtt kukoricával
a vendégek megkínálására. Ez egyben az aznapi fosztás befejezését
jelentette. A legények nem egyszer még előbb eldugták a fazekat,
hogy a keresés idejével is meghosszabbítsák a szórakozást.
Egy helyen négy-öt napig tartott a fosztás, azután mentek a
szomszédba, vagy oda, ahonnan segíteni jöttek. Azokat hívták,
akikhez szívesen mentek vissza segíteni, mert a kukoricafosztást –
a jelentősebb munkákhoz hasonlóan – vissza kellett szolgálni. Ez
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volt talán a legvidámabb, leglátogatottabb kaláka, amely a munka
és a szórakozás összefonódásának jó példája.
A csűr alatti társas élet változatos alkalmai nemcsak arról bizonykodnak, hogy ez a sajátos gazdasági épület mennyire nélkülözhetetlen tartozéka volt egykor a hegyvidék életének, a nép kultúrájának, hanem élő bizonysága a falu hagyományos társadalmi
összetartozásának, a társas élet igénylésének.
Csűrdöngölő
Egy jellegzetes tánc megnevezéseként terjedt el a csűrdöngölő,
mégpedig nem is olyan régen, a 19. század közepe táján. Egy korabeli leírásból tudjuk, hogy az 1860-as években a Székelyföldön
azt a nótát nevezték így, amelyet később közönségesen sebes csárdásnak mondtak. Mivel abban az időben még nem ismerték a csárdás elnevezést, ezért kapta a féktelenebb tempójú tánc a csűrdöngölő
vagy verbunkos nóta nevet.
A népi táncot kutató etnográfusok a csűrdöngölőt a legényes néven ismert tánctípusba sorolják, aminek magyar tánc vagy sűrű tempó
elnevezése is ismeretes. Ennek a táncnak az a jellemzője, hogy
meglehetősen gyors tempójú és kanásztánc dallamok kísérik. Az
első világháborúig a legények a páros tánc bevezetőjeként járták
szólóban vagy csoportosan a zenekar előtt, mint a verbunkot, miközben a lányok kis forgó köröket alakítva csujgattak, azaz kurjantásszerű elnyújtott hangokat hallattak.
Egy 19. század végi beszámolóban a következő szemléletes leírást olvashatjuk erről a székely mulatásról:
„táncz közben nagyokat ütvén tenyerével a csizmaszárára, vidám,
csipkedő versikéket kurjongat. Ha megszólal a muzsika, alig bír
tánczos kedvével; úgy kirakja a csűrdöngölő figuráit, hogy nincs az a
tánczmester, a ki ezt utána csinálja, s közben rímes tánczszókban rikkantja ki érzelmeit:
Kicsi nekem ez a csűr,
kirepülök, mint a fürj!
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Kicsi nekem ez a ház,
majd kirúgom a falát!”

A táncról fordítsuk figyelmünket ennek a sajátos elnevezésnek
az eredetére. Nyilvánvaló, hogy a csűrdöngölő szó olyan tevékenységre vonatkozik, ami a gabonatároló gazdasági épülettel, a csűrrel
áll kapcsolatban. Ugyanis a cséplőgép elterjedése előtti időben, néhol még az 1920-as években is, a kévébe kötött gabonát a tágas
csűrben helyezték el. Az épület középső részén, a szérűn pedig
egész ősszel kézicséppel verték ki a földre elterített gabonából a
szemeket. Ehhez a munkához a csűr földjét simára kellett döngölni, sőt a lakóhelyiségekhez hasonlóan agyagos sárral le is tapasztották, hogy a kicsépelt gabonaszemek közé ne kerüljön föld, és
könnyebben lehessen összesöpörni. Minél jobban megtaposták,
ledöngölték a szérű földjét, annál alkalmasabb lett a csépeléshez.
Ezért régen általánosan elterjedt szokás volt, hogy amikor a csűrt
megépítették, a gazda zenekart fogadott, és meghívta a falubeli fiatalokat táncolni az új csűrbe. A zempléni hegyvidéken ezt a szokást csűravatónak nevezték. De a régi tágas csűrök sem kerülhették
el a vígasságot.
Különösen a Székelyföldön volt elterjedt ez a táncos szórakozás. Egy 20. század eleji visszaemlékezés szerint
„a székelyeknél minden vasárnap délután egy-egy csűrben tánc volt.
A legények már az előző héten előkészítették a sorra következő csűrt.
A szérűt kiürítették, a szekeret, ekét, boronát kirakták belőle, és
agyaggal beöntötték, meghajtották a csűr földjét. Az agyagos tapasztást
jól ledöngölték, végül le is hengerelték simára. Majd egy hétig hagyták
szikkadni, így a táncra kiválóan alkalmas, kopogós lett. Vasárnap délután, úgy három órakor a székely legény elment a lányért, aki többnyire a választottjának számított. A legény öltözéke a következő volt:
fehér gyapjúharisnya, azaz szűk posztónadrág fekete zsinórral díszítve, fényes, keményszárú csizma, fehér ing, fekete mellény, amely alól
az ing hátul kis helyen kigyűrődött, pörge kalap egy szál rozmaringgal. A lány öltözéke: ráncos szoknya (kettő is), kis kötény, piros ráncos csizma, fodros ingváll, pruszlik, hímzett mellényke volt. Haját két
ágba fonta, pántlikával csokorba kötötte. A leány hímzett zsebkendő-
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vel várta a párját. A zsebkendő két sarkát fogva mentek az úton a
táncig. A csűrből már szólt a hívogató dallam. A zenekar egy cimbalmosból és egy klarinétosból állt. Amikor odaértek, a legény azonnal megforgatta a lányt, kezdődött a mulatság. Este, a jószág étetésére
ért véget a táncolás, mindenki hazakísérte a párját. Szép szolidan
ment a mulatság, ittas legény ilyenkor nem is volt.”

Ez a személyes élmény alapján nyújtott visszaemlékezés arról bizonykodik, hogy a csűrben tartott tánc, a valódi csűrdöngölő tulajdonképpen páros tánc volt. Több korabeli leírás is megerősíti ezt.

Táncmulatság. Gyalu, Kolozs megye. Veress Zoltán akvarellje
(Néprajzi Múzeum, R. 17785)

Szinte Gábor a székely csűrrel kapcsolatban 1903-ban írta,
hogy az új csűrben nagy mulatságot képez a csűrdöngölés, ide jár
az egész falu mulatozni. Ha a csűr földje megszikkadt, muzsikásokat fogadnak, és a fiatalság minden vasárnap táncol a csűr földjén.
Innen került ki a híres csűrdöngölő székely tánc, amely Udvarhely
megyében ma is tartja magát. Hasonlóképpen írt erről Balásy Dénes is, aki részletesen foglalkozott a csűrdengelő nevű tánccal, miszerint a székely gazda
„építési ünnepségtartás végett közös falusegítséget, kalákát hívott, két
muzsikus cigányt fogadott, táncba hívta még a falu fiatalságát, akik
aztán letiporták, simára táncolták a göröngyös csűrpadlót. Innen a
csűrdengelő név.”
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A csűrdöngölő tehát eredetileg nem egy sajátos táncforma, hanem sokkal inkább a hajdani társasélet igénylésének, az egészséges
életritmusnak megnyilvánulása volt.
Csűrközösség
A 20. század elején még a Mátra és Bükk hegység lábánál fekvő
palóc falvak keskeny, hosszú szalagtelkein olykor négy-hat lakóház
is sorakozott egymás mögött. Ezekben a jellegzetes hosszú házakban az egykori nagycsaládok leszármazottai éltek, akik ugyan önálló háztartást vezettek, azonban nem állt módjukban önálló portára
települni. Az ősi házban együtt élő több generáció szétköltözésének legegyszerűbb módja az volt, hogy minden egyes kiscsalád,
amelyik kivált a házközösségből, önálló lakórészt ragasztott a szülők háza mögé, majd ugyanannyi istállót is emeltek a hosszúházak
végébe. Az így megnyújtott közös udvarokat azonban mindig csak
egyetlen csűr zárta le keresztben. A gabonát és a takarmányt tároló
hatalmas gazdasági épületből sohasem építettek egynél többet,
bármennyire megszaporodott is a kiscsaládok száma a portán, noha minden más kiegészítő épületet: disznóólat, színt, baromfiólat
külön-külön építettek maguknak. A csűrt azonban az udvarhoz és
kúthoz hasonlóan mindig közösen használták, ezért a csűrhasználatnak ez a sajátos formája, a csűrközösség bizonykodik legszembetűnőbben az egykori nagycsaládszervezet meglétéről.
A közös portán élő kiscsaládok a közösen használt csűrt felosztották egymás között. Ha például két család maradt a közös
portán, ahol a családfők rendszerint testvérek voltak, a csűrt úgy
osztották meg egymás között, hogy az egyik család az egyik tárolóhelyiséget, a másik család a másikat birtokolta. A csűr középső
tágas részét, a szérűt viszont közösen használták. Megegyezés szerint végezték ott a hagyományos gazdasági munkákat, mint pl. a
szecskavágást, kukoricamorzsolást vagy a rozs kézicséplését.
Három örökös esetén a csűr tárolóhelyiségei az előbbihez hasonlóan oszlottak meg, a harmadik – rendszerint a legkisebb testvér
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– az épülethez toldott pelyvatároló helyiségeket és a szérűrész fölötti padlásteret kapta meg. A csűr szérűjét mindhárman közösen
használták, és a születési sorrendnek megfelelően végezték ott a
munkákat. Négy család birtokában lévő közös csűr mindkét tárolóhelyiségét deszka- vagy sövényfallal kétfelé rekesztették. A 19–20.
század fordulóján a még általánosan alkalmazott lovas nyomtatást,
vagy a kézicséplést viszont közösen végezték a csűr alatti szérűn. A
sorrendben előre megállapodtak, de többnyire a legidősebb testvérre hallgattak, akinek sok esetben megmaradt az irányító szerepe a
közös portán. Ha a csűrnek ennél is több használója volt, az épület
középső helyiségét, a szérűt akkor is fenntartották a közös munkákhoz, bár a tárolás miatt az épületben szűkösen fértek el.
A csűrközösség tulajdonképpen csak a rokoni viszonyban álló
kiscsaládok között állt fenn, az egykor közösen gazdálkodó családtagok, vagy azok leszármazottainak sajátos gazdasági, társadalmi
kapcsolatát jelentette. Ez még nélkülözte a kiscsaládra jellemző teljes önállóságot, mert az udvar és a kisgazdaságok tartozékainak
közös használata egymáshoz hangoltságot, bizonyos fokú egymásrautaltságot őrzött meg.

A csűr megosztása kerítéssel. Susa, Borsod megye.
Selmeczi Kovács Attila felvétele, 1968
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A hosszúházak tulajdonosainak megváltozása azonban már jelentősen befolyásolta a csűrhasználatot. A hosszúudvarra beköltöző idegen ugyanis pontosan elhatárolta a vásárlással szerzett területet, ennek következtében a rokonok által korábban közösen
használt udvart kerítéssel rekesztette el. Az új tulajdonost a portán
maradt rokonok a közös csűrhasználatba nem vették be. Vásárlás
révén csak a lakóházrész, az ahhoz tartozó udvar és kertrész lett az
övé. Ha történetesen a gazdasági épületrészt is megvásárolta, akkor a csűr szérűjét ennek megfelelően szintén elrekesztették. Így
aztán a közös beltelekről valamelyik rokon elköltözése, vagy idegen bekerülésével végképp felbomlott a csűrközösség.
A FONÓ VAGY GUZSALYOS
A régi falvak életében fontos szerepet töltött be a közösen
végzett munka, amelynek talán a legjelentősebbikét a nők tartották
életben, míg a ruhaneműek szövéséhez szükséges fonal előállítása
és a szövés-fonás divatban volt. Az őszi mezőgazdasági munkák
végeztével, általában Mindenszentek napja (november 1.) után
minden falusi házban előkerült a guzsaly vagy a rokka a padlásról,
kamrából, és megkezdődött a hosszú téli időszak legfontosabb női
tevékenysége, a már korábban megtört, kitilolt kender, len, vagy a
gyapjú fonallá sodrása: a fonás. Ezt a munkát régi idők óta társas
összejövetel formájában végezték, amely egészen a farsang végéig
tartott. Húsvétra mindenkinek végeznie kellett a maga szöszének
felsodrásával.
Általánosan elterjedt szokás szerint külön fonót tartottak a kislányoknak, külön a nagylányoknak, és külön fonóba jártak az aszszonyok. Erre a célra valamelyik háznál kaptak helyet, ahol megfelelő korú lány vagy asszony volt, de gyakorinak számított, hogy a
téli időszakra szobát béreltek, amit gabonában fizettek ki, közösen
összeadva a járandóságot. Az is előfordult, hogy olyan házhoz hívták a fonókat, ahol kevés volt a lány vagy asszony, és így a fonóhelyiség használatáért felfonták a háziak szöszét is.
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A fonóba nem öltöztek ünneplőbe, de a napi viselőnél csinosabb ruhát vettek fel. A guzsalyát, orsóját mindenki a fonnivalóval
együtt vitte magával. Amint Prónay Gábor 1855-ben megjelent
népélet leírásában olvashatjuk, a lányok
„társaságot alkotnak a’ falu egy vagy más asszonyánál, ki egész télire
átengedi ily nemű összejövetelre szűk szobáját; amelyet fonókának
vagy fonóháznak neveznek. Ily fonóka télen át egy faluban több is létezik, hova a falu lányai mihelyt esteledik, tarka szalagos guzsalyaikkal, minden oldalról összesereglenek. Jutalmul felfonják a házi aszszony tulajdon fonalát, s ezen felül gyertya-pénzül néhány krajczárt is
adnak.”

A fonóka. Sterio Károly litográfiája, 1855 (Prónay Gábor 1855:67.)

Egy-egy fonóházba általában 15–20 lány is járt. Kialakult az állandó és megszokott elhelyezkedés, az idősebbek az ajtó közelében, a fiatalabbak a szoba végében ültek le. Szorgosan kezdtek
dolgozni, mert amikor a legények megérkeztek, lelassult a munka,
ill. sok szünetet tartottak. Az idő vidám beszélgetéssel, mesemondással, énekléssel telt. Később különböző fonóbeli játékokra került
sor. Ha a leány leejtette az orsóját, a legény csak csókért adta viszsza. A leggyakoribb játék a szembekötősdi és a zálogosdi volt. Zá240

logba a lányok az orsójukat adták. Amint a kalotaszegi fonóról
tudjuk, ha a legények közül valaki már udvarolt az ott lévő lányok
egyikének, akkor a kedvelt legény csizmaszárába dugta a lány orsóját, és csak hosszasabb ölelés után adta vissza. A zálogos játék alkalom volt a pajkosságra is. A zálogkiváltás célja az volt, hogy a legények minél gyakrabban megölelgethessék a lányokat, vagy csókot kérjenek tőlük.
Vidékenként más-más játék és fonóbeli szokás terjedt el. Ilyen
volt, amikor a csókkérő a szoba közlepére kiállva elkiáltotta magát:
– Kútba estem! Mire a bíró megkérdezte:– Ki húzzon ki? Miután a
megnevezett lány megcsókolta, maga maradt a kútban, most őt
kellett kihúzni az általa megnevezett legénynek. Hasonló célzatú
volt az a játék is, amelynek során valaki a szoba egyik végében kisszékre ült, azzal a követeléssel, hogy az a lány, amelyik tetszett neki, álljon fel és menjen oda őt megcsókolni. Majd a lány ült a helyébe, hasonló felszólítással fordulva a legényekhez.
Gyakran előfordult, hogy különböző „alakoskodók” keresték
fel a lányos fonóházakat, és gólyának, kecskének, lucának öltözött
legények tréfálkoztak a jelenlévőkkel, vagy ijesztgették a lányokat.
Más esetben lakodalmas paródiával szórakoztatták a vállalkozó
kedvű legények a lányokat, vagy éppen medvetáncoltatással ijesztgették őket; a medvének öltözött legény ölelgette, riogatta a fonóbelieket. Különösen kedveltek voltak a táncos fonók, ahol a munka végeztével citeraszóra táncra perdültek a fiatalok, és éjfélig ropták a táncot. Ez az alkalom különösen a fonóház zárásakor, húsvét
közeledtével került sorra, amikor általában mulatással tették emlékezetessé a több hónapos együttlétet. Ez még az asszonyok fonóházára is vonatkozott, amelyet a férfiak egyáltalán nem látogatták,
csak ez alkalommal keresték fel asszonyaikat.
A fonó egykor nemcsak a munka végzésére és szórakozásra való hely volt, hanem fontos házasságszerző szerepet is betöltött a
falu életében.
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ATYAFISÁG A PALÓCFÖLDÖN
Amikor 1857-ben első jeles etnográfusunk, Reguly Antal hazai
néprajzi kutatásait megkezdte a nógrádi palócok körében, kezdettől nagy figyelmet fordított a rokonsági rendszer megismerésére.
Az Ipoly menti palóc falvakban végzett kutatásainak eredményeit
– korai halála miatt – nem tudta feldolgozni, azonban gyűjtőnaplójának adataiból kirajzolódik az egykori Nógrád megyei falvak 19.
század közepi társadalma. A másfél évszázados feljegyzésből sok
jellegzetes, régen feledésbe merült dolgot tudhatunk meg.
A palóc az atyafiságot roppantul tartja, és nem tesz különbséget az első vagy a tized ízbeli rokonságban, néki a komája sógora is
sógor. A komaságot nagy dolognak tekinti. Amint komaságot kötnek a legjobb barátok, azonnal kendezik egymást. A gyerekkori
egykorú pajtások tegezik egymást, egy-két év azonban már különbözetet tesz közöttük, ezért az öregebbet bátynak hívják, a fiatalabbat azonban te-vel szólítják.
A közeli és távoli rokon között alig tesznek különbséget, mindegyikre azt mondják, hogy „atyafiságban vagyok vele”. Ez annyival
feltűnőbb, hogy nem örökösödési viszketegségből tartják fenn az
atyafiságot, hanem tisztán szeretetből és ragaszkodásból.
Egy ház népének mondják magukat az együtt lakók, és ez felül áll
minden atyafiságon, sógorságon. A nagycsaládon belül élők a következőképpen szólítják meg egymást: a nagyszülőket apó, mamó; a
szülőket apa, apámuram, illetve anyámasszony; a testvéreket bátya, néne, öcsém, húgom. Az asszony a férjét kendezi, ha viszont róla beszél,
uramnak mondja. Férjének idősebbik testvérét nagyobbik uramnak, a
fiatalabbat kisebbik uramnak szólítja. A férfi a feleségének idősebb
leánytestvérét kend sógorasszony, a fiatalabbat ellenben te sógorasszony
megszólítással illeti. Egymás között a te vagy a kied járja a megszólításban. A férfi az asszonyt tegezi, ha az fiatalabb nála, ha pedig
öregebb, akkor nénémnek mondja, és magázza. Ha idegennel beszél, akit meg akar tisztelni, de úrnak nem nevezheti, akkor úgy
szólítja, hogy kigyelmed.
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Az idősebb ember azért tegeződik ritkán, mert mire megöregszik, az egész világgal komaságba kerül. Amíg nem barátok, hanem
idegenek és egykorúak, tegezik egymást, de ha barátságot kötnek,
azt mondják: – Kössünk komaságot! – ez a kötött komaság, akkor
kendezik, azaz megbecsülik egymást. Ezáltal olyan közeli kapcsolatba kerülnek, mint mi a jelen korban a tegeződéssel. A keresztszülőnek meghívottakat mindig keresztkomám uram vagy keresztkomám
asszony megszólítással különböztetik meg a kötött komaságtól.
Az eladó leány mind tegezi egymást, ha egykorú. A leány a legényt sohasem tegezi, hanem kiednek vagy bátyának szólítja. Ha
egy leány a másikkal közelebbi barátságot akar kötni, a férfiak komaságához hasonlóan mátkaságot kötnek, ami a mátkatál küldésével
történik. A mátkatálban tojás, kalács, mézespálinka, virág szokott
lenni, és a tálat kendőbe kötve küldik el. A legények és a leányok
között is szokásos a mátkatál küldése. Némelyik legénynek háromnégy ilyen mátkája, azaz leánybarátja is van, és a mulatságokban
ezekkel táncol és társalog leginkább. Ez már atyafiságnak számít,
ezért az ilyen leányt ritkán veszi feleségül a legény. A leányt mátkának hívja, hasonlóan a leány is a legényt, pl. azt mondja Ferkó mátka kend. A legény az olyan leánynak, akihez járt, udvarolt neki, de
mást szándékozik elvenni, mátkatálat küld, és így atyafiságba kerül
vele.
A palóc „vendégség”
A Karancs vidéki nógrádi palócok egykor nagy verekedők hírében álltak. A 19. században alig eshetett meg a búcsú, vagyis
ahogyan ezen a vidéken nevezték: a vendégség kiadós verekedés nélkül. Nem is volt becsülete az olyan ünneplésnek, búcsúbeli kocsmai mulatozásnak, amelyen vér nem folyt.
Amikor másfél évszázaddal ezelőtt Reguly Antal végigjárta a
palóc falvakat, nem kerülte el figyelmét ez a sajátságos szokásforma sem, amelyet a Karancs és Medves aljai palóc ember természetével hozott összefüggésbe. Amint gyűjtési naplójából tudjuk, en243

nek a vidéknek egykori népe a sértést, gyalázást sohasem hagyta
megbosszulatlanul. Különösen azt vette zokon a palóc férfi, ha feleségére a kurva jelzőt ragasztották. Ilyenkor vagy a szolgabíróhoz
ment panaszra, és számtalan per kerekedett, vagy pedig maga vett
elégtételt adandó alkalommal. De ugyancsak nehezen szenvedhette a zsivány nevet is, amit összeszólalkozáskor alkalmasint egymásra testáltak.
– Hát mér vónék én zsiván, mited loptam el? – tette fel az indulatos kérdést a megbántott, és ritkán hagyta megtorlás nélkül az
ócsárlást. De ugyancsak bosszút állt a huncfut (azaz hamis, csaló), a
lankatt (vagyis ügyetlen, dologtalan), a candra (piszkos, rendetlen)
és a csipás (tudatlan, élhetetlen) titulusokért is.
A korabeli feljegyezés szerint a palóc ember a megbántásért
nem vesz azonnal elégtételt, hanem megvárja, míg a kocsmában
összekerülnek az ivásnál, és verekedésre kerül sor, mert józanul
sosem verekszenek. Ezért sokszor csak fél év múlva bosszulja meg
a sértést. Ivás közben beleköt a szomszédjába, anélkül, hogy az
sejdítené annak okát, és néha már az üstökébe ragad, a másik még
mindig flegmán kérdi: – Hát mér bántasz te engem? – Csak akkor
árulja el, hogy miért támadt rá:
– Tudod-e mikor öszvekurváztad a feleségemet?
Ekkor aztán összekapnak. Ha az egyik megsérül, és haragra
gyúl, így szól: – Egyszer lettem, egyszer halok meg! – és úgy ront a
másiknak, hogy kézzel a hajába kap, vagy ököllel üti. A többiek
tétlenül nézik a verekedést, míg bicskára nem kerül a sor, akkor elválasztják a dulakodókat. De ilyenkor könnyen tömeges verekedéssé fajul a párviadal. Ha netán rokon is akad a beavatkozók között, aki elkurjantja magát, hogy – Az én komám kezébűl senki se
merje kivenni a kést! – biztosan kirobban a tömegverekedés.
Amikor aztán híre jár a faluban az eseménynek, vagy valamelyik gyerek lélekszakadva rohan haza a hírrel, hogy – Jóska bátyának beverték a fejit, úgy fut a fejibűl a vér, mint a patak! – Ekkor a
jó férfirokon a kerítésből kihúz egy erős karót, közben szitkozódva mondja, hogy – Hej, ha úgy van is a dolog, hej ha más addig
van is! – és szalad a tett színhelyére segíteni. De már ekkor az
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egész falu asszonya és gyereke ott van, sír és óbégat. Végül is csak
az asszonyok nagy kéréssel és szidással tudják megfékezni a vérontást, vagy pedig a falu legerősebbjei hírében állókat hívják, akik
addig ütik mind a két félt, míg azok le nem csillapodnak.
Azelőtt a vendégség nem is eshetett meg verekedés nélkül. Amint
mondták – Az vót a jó vendégség. Nem sokat ért bíz az, ha verekedés nem vót!
A 19. század közepétől azonban megyei végzés szerint a nagyobb helyeken a búcsú alkalmával a szolgabírónak is jelen kellett
lennie, és karhatalommal megakadályoznia a verekedést. Ha ez
nem is sikerült mindig, évszázad múltán mégis feledésbe merült a
régi virtus, a hajdan volt valódi „vendégség”.
A HOSSZÚHÁZAK NÉPE
Ha a figyelmes kiránduló északi hegyvidéki falvainkon áthalad,
még manapság is láthat olyan udvarokat, ahol 20–30 m hosszúságban elnyúló régi lakóház áll, vagy négy-öt lakóépület sorakozik
szorosan egymás mögött. Ezek az udvarok egy jellegzetes változásnak, mégpedig a palóc nagycsaládszervezet felbomlásának máig
megőrződött tanúi.
Számos néprajzi leírásból tudjuk, hogy a palócok még a 19.
század végén is jobbára nagycsaládban éltek, vagyis három-négy
nemzedék lakott együtt egyetlen lakóházban a legidősebb férfi irányításával. A közös fedél alatt lakó 15–20 fős nagycsaládok számottevő gazdasági erőt képviseltek, és jól vezetett munkával folyamatosan gyarapították a közös vagyont.
A 19. század második felétől azonban egyre erőteljesebben jelentkezett a családtagok önállósodásának igénye. Mind rendszeresebbé vált, hogy az apa halála után, de olykor már életében is a
felnőtt fiai megosztoztak a vagyonon, amint mondták: elválakoztak.
A fiúk családjaikkal kiköltöztek a szülői házból, és önálló gazdaságot létesítettek. Ez azonban a legtöbb esetben nem jelentett valódi
elkülönülést, mert a nagycsalád önállóvá lett tagjai továbbra is
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egymás közelében maradtak, ugyanis házukat vagy lakórészüket az
öregek háza mögé építették. Mivel az egykori jobbágyfalvakban
nem volt lehetőség újabb lakótelkek megszerzésére, a szétváló
nagycsaládok férfitagjai rákényszerültek arra, hogy az ősi portán
maradjanak. Így tehát a nagycsaládok felbomlása sok esetben
együtt járt a jellegzetes hosszúházak kialakulásával és az udvarközösségek létrejöttével.

Hosszúház. Pográny, Nyitra megye. Selmeczi Kovács Attila felvétele, 1985

Általános gyakorlat szerint még a szétválás előtt a nagycsalád
közös erővel megépítette az új lakórészeket. Az ősi házhoz annyi
két-háromhelyiséges házrészt ragasztottak, ahány kiscsalád vált ki a
házközösségből. Az egymáshoz szorosan csatlakozó toldaléképületek száma rendszerint kettőtől hatig terjedt. A toldaléképületek
külső kiképzését, formáját igyekeztek az ősi ház stílusához hangolni, még akkor is, ha az jóval korábban épült, és hagyományosabb formát mutatott. Így sok esetben csak a bejáratok vagy a kéménykürtők számának alapján lehetett megállapítani, hogy hány
család lakja az épületet. Természetesen az is előfordult, hogy az
újabb lakásokat nem építették egybe az eredeti házzal. Azonban
ilyenkor is egymás mögé kerültek az egyes lakóépületek.
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A közös erővel épített hosszúházak lakásainak egymás közötti
megosztása hagyományos rendet követett. A hosszúház lakásain
ugyanis csak a fiútestvérek osztozkodtak, mert a lányok férjük családjának házához költöztek, és az apai örökségből még a 20. század elején is ritkán jussoltak. A lakások elfoglalásának sorrendje általában követte a fiútestvérek születési sorrendjét. Vagyis az első
toldaléklakásba a legidősebb testvér költözött, majd a következőkbe az egyre fiatalabbak. Kivételt egyedül a legkisebb fiúval tettek,
számára nem építettek önálló lakást, hanem a szüleivel egy házban
maradt, mert hagyományosan az ő kötelessége volt gondoskodni
róluk. Ennek fejében örökölte a szülői házat. Ha előbb megnősült
és családot alapított, akkor a fiatalok és az öregek együtt laktak. Az
első házban a szülők haláláig rendszerint két család élt együtt.
A lakások megosztásának ezt a rendjét még akkor is követték, ha
csak két fiú örökölte a vagyont, és közös portán maradtak. Az idősebb mindig a második házban lakott.
Idővel a közös udvaron élő kiscsaládok leszármazottjai is rákényszerültek a további építkezésekre. Ez esetben azonban már
jobbára az egymás közötti megegyezés szabta meg az újabban
emelt épületek sorrendjét. Nem egyszer előfordult, hogy a hosszú
lakóporta mindkét oldalát beépítették lakóházakkal, így valóságos
utcává alakult át az egykori jobbágyudvar.

247

ZÁRSZÓ

Most, hogy végére értünk múltbeli kalandozásainknak, óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy mit tanulhatunk a régmúlt idők megélőitől, mivel gyarapíthatja ismereteinket az elfeledett népélet? Mi
hasznát vehetjük a régi világ tapasztalásainak, tudásanyagának? Valójában milyen is volt a régi falusi élet, közösség, miben különbözött a mai rohanó, szétzilált, a technikai motorizáció által diktált
életformától? Az utóbbi kérdésekre talán a legszemléletesebb választ Gazda Józsefnek a falusi tudás könyvéből kaphatjuk.
„A tudásanyagot, ismeretanyagot az évszázadokon át kicsiszolódott formában adta át egyik generáció a másiknak. A termelő közösség saját céljai szolgálatába állította az újabb és újabb generációkat.
Munkára nevelt munkával. Hagyományok szabályozták nemcsak a
termelő-folyamatot, hanem azon belül kinek-kinek a szerepét is a
legkisebbektől a legnagyobbakig. Ezek a hagyományok sokszor szokástörvények, sokszor babonaságok formájában éltek, s kötelezőek
voltak a közösség minden tagjára nézve. Szigorú életrendet diktáltak,
ami alól senki sem vonhatta ki magát. Ebben az egységes életben
mindenkinek helye volt, mindennek ideje volt. Sosem az egyén döntött afelől, hogy a napnak vagy az évnek melyik szakában mit cselekedjék. Pontos ideje volt az állatok etetésének, szaporításának, a növénytermesztés minden fázisának, sőt: még az ipari jellegű munkáknak is. Nemcsak a kendernyűvésnek, áztatásnak, hanem még a fonásnak, szövésnek, szapulásnak, vászonfehérítésnek is. A kádármester is örökségként kapta, hogy mikor kell az anyagot kivágnia az erdőben, mikor kell azt feldarabolnia, pontosan meddig kell hagynia
száradni, s megvolt az évnek az a bizonyos időszaka, amikor hozzákezdhetett a minden szempontból »szakszerűen« előkészített anyag
feldolgozásához.
Igen fejlett volt a munkamegosztás. A termelő alapsejt, alapüzem
a család volt. A család, melynek minden tagja valamilyen formában
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részt vett a javak termelésében. Mentelmet csak az egészen kicsi
gyermekek és a magatehetetlen öregek élveztek. Más mindenki dolgozott, végezte a ráháruló feladatrészt. Azt a feladatrészt, melyet
ugyancsak a hagyományok diktáltak. A közösség minden tagja tudta,
hogy mik a gyermekmunkák – életkor és nemek szerint pontosan
meghatározva –, mik az asszony és mik a férfi feladatai, s mi hárul az
öregekre. Ideálisnak a dolgos, értelmes, találékony, a »jég hátán is
megélő« mindenhez értő férfit, s az úgyszintén ügyes, gondos »fehérnépet« tekintették, akinek »ég a keze a keze alatt a munka«.
Az egy településen élő családok együttese a faluközösség, melyen
belül minden kis összetevő láncszemnek (családnak) megvolt a maga
meghatározott részfeladata. Voltak mezőgazdasági termelésre, voltak
főleg állattenyésztésre, és voltak az ipari (iparosi) termelésre koncentráló családok. Eszményi az önellátó család volt, amelyik szinte
minden előállított a maga számára, semmiben sem szorult másra.
Egykor mindenki értett valamennyire mindenhez, mindenki mestere
volt mindennek. Különösen a famunkák képezték az általános tudás
részét az erdélyi családoknál. A jó gazdaemberek előállították a saját
munkaeszközeiket is. […] Minden régi típusú falusi ember legalább
tíz-tizenöt mesterséghez értett, s ha a modern szakosodást vesszük
alapul, akkor ennél sokkal többhöz is. A régi és az új típusú iparos
között az a különbség, amint tartották, hogy a régi az egész mesterséget ismerte, annak minden csínját-bínját, a mai modern iparos viszont csak azt a részfeladatot, amellyel neki kell foglalkoznia.
A falusi emberek ismerték a természet titkait, mindig mindenben
tisztelték a természet rendjét, s alárendelték neki saját tevékenységüket. Tapasztalataik, ismereteik, életbölcseletük évezredes örökségként éltek bennük. Az egyén közvetlenül kötődött elődeihez, s nemcsak javaikat, hanem tudásukat is örökölte.”

Azóta gyökeresen megváltozott a világ, melyben az anyagiasság vált meghatározó kétes értékké. A lelkileg mindinkább kiüresedő napjainkban egyre nagyobb szükségünk van a jó példákra, az
egészséges értékrend helyreállítására. Ehhez pedig csak az előttünk járó sok-sok generáció által felhalmozott tudás megismerése
és annak megbecsülése segíthet hozzá. Azoknak az örök emberi
értékeknek a követése, melyek minden időben az egyénnek önbecsülést, a családnak biztonságot, a helyi közösségeknek összetar-
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tozást, a társadalomnak kiegyensúlyozottságot, a nemzetnek
egészséges életet biztosít. Az a rég letűnt világ, amit ez a könyv
megidéz, a tárgyismeret bővítésén túl hozzájárulhat az életszemlélet formálásához, múltunk értékeinek megbecsüléséhez, mely nélkül tartalmatlan a jelen, és reménytelen a jövő.
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