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Általános elvek 

Azt, hogy a paraszti gazdálkodás, de általában a 
falu gyakorlati életének tudománya meglehetősen 
bonyolult, már többször hangsúlyozták, ha a problé
mával, mint a paraszti tudomány, ismeret kérdésével 
közelebbről ritkábban is foglalkoztak. Mindenesetre 
megvizsgálandó volna egyszer ez a tudásanyag, 
mennyiben tudatos, mennyiben az egyéni tapasztala
ton nyugszik, és mennyi benne az ösztönös, hagyo
mányozott tudás, mennyiben alkalmazkodik a 
változó körülményekhez vagy ellenkezőleg: mennyi
ben merev, nehezen mozgó. Megvitatandó volna a 
tudás forrása, a tanulás módja: kitől, mi módon 
sajátítja el gyakorlati vagy akár elméleti tudását a 
paraszt: céltudatos oktatás formájában vagy pedig 
csak játszva, önkéntelen megfigyeléssel, ahogy szám
talan vegetatív funkciót is tud, anélkül, hogy tanítot
ták volna. 

Elöljáróban hangsúlyoznom kell, hogy mivel a 
falusi gyermek életkörülményei merőben mások, mint 
a városi gyermeké, a tanulás módja is szükségszerűleg 
egészen más, épp ezért a tényeket csakis a falu 
szemléletével szabad elbírálni. A városi ember olykor 
megdöbben az egész apró parasztgyermek széles 
skálájú mezőgazdasági tudásán, de közben elfelejti, 
hogy a falusi gyermek benne él környezetének 
munkájában, mindenről tudomást szerez, napestig a 
szeme előtt zajlik le a falusi élet minden mozzanata, 
előtte egy cselekedet sem marad homályban, ha a 
tények értelmét az öregek nem is magyarázzák meg, 
főleg azért nem, mert olykor azt maguk sem tudják. 
A városi gyermek sokkal szűkebb világban él, valóban 
négy csupasz fal között, mindig csak befejezett 
tényekkel, kész holmival ismerkedik meg, az alkotó 
munkából pedig úgyszólván semmit sem tud. A városi 
gyermek nem ismeri szülei munkahelyét, munkamód
ját, a kislányt még a konyhába sem engedik ki szíve
sen, a munka folyamata rejtve marad előtte. 

Mindez egészen természetes, ennek ellenére 
néprajzkutatóink jellegzetes városi szemlélettel nyúl
nak a parasztgyermek betanulásának kérdéséhez, és 
gyakran problémát találnak ott is, ahol az a valójában 
nincsen. Nem is lehet, mert például a gazdálkodás 

nagy területén a gyermeknek semmiféle oktatásra 
sincs szüksége: reggeltől estig csak ugyanazt a munka
folyamatot látja, környezetétől is szüntelen ugyan
azon téma köré fonódó beszédet hallja, igen sokat 
akaratlanul is elsajátít. A paraszti munkálkodásnak 
azonban ezernyi finom árnyalata van, egyszerű 
műveletekben is, mint például a favágásban, rengeteg 
technikai, tapasztalati vagy egyéb tudás rejlik. A 
kérdés azonban megmarad: vajon mindezt a gyermek 
önkéntelenül figyelte meg, akaratlanul is elsajátította 
vagy pedig az idősebbek oktatták, munkáját meg
figyelték, a hibákat korrigálták, bizonyos mozdulato
kat megismételtettek vele, elméleti magyarázatokkal 
fűszerezték. Az is megállapítandó volna, hogy az 
idősebbek határozzák-e meg, hogy mikor végezhet el 
az ifjú önállóan, egyedül bizonyos műveleteket vagy 
pedig szabadjára engedik és a gyermekre bízzák 
az önálló munka vállalását. 

A falusi gyermek játékainak java része is a felnőtt 
munkáját utánozza a maga módjával. Négy-kilenc éves 
lányokat láttam, akik fadarabokból szimbolizált 
disznót fából, rongyból alkalomszerűleg formált 
eszközfélékkel leszúrtak és szabályszerű disznóölést 
mutattak be: lefogták, leszúrták, a vért kieresztették, 
megperzselték, felbontották, besózták, hurkát töltöt
tek, gömböcöt készítettek és a végén vacsorát készí
tettek. Mindent a lehető legpontosabban adtak elő, 
előadásuk beillett volna a falusi disznóölés néprajzi 
leírásába. Az ilyen szabad, alkalomszerű játékok, 
úgyszólván gyermekszíndarabok számosabbak, mint a 
meghatározott szövegű és programú hagyományos 
játékok. Télen disznóölést, májusban májusi fakidön-
tést, nyáron takarolást stb. játszanak. Az ilyen öt-hat 
éves játszó gyermek már nagyjából tudja a disznóölés 
egyes fázisait (jobban, mint egy néprajzkutató), 
ismeri a hagyományt és benne evickél a babonák 
tengerében is. 

ötéves gyermek környezetismerete meglehetősen 
nagy, kinn az erdőben egy városi ember figyelmét sok 
mindenre felhívja, pl. „Szentelt barkát nem szabad a 
szobába vinni, mert villám csap be a házba." — Kinn a 
domboldalon komolyan szedték az ötéves lányok a 
sempervivum tectorum-ot, „mert ezt lámpáshoz kell 
tenni, aztán fülbe facsarni, fülfájás ellen jó." — 
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Tudnak gondolkozni és következtetni. Egy négy és fél 
éves lány megkérdezte tőlem: — „Maguknak nincs 
földjük? Akkor maguk miből élnek? Akkor maguk 
mit esznek?" — 

Van család, ahol a gyermeket már kicsi korától 
fogva tudatosan munkára, vagy ahogy itt mondják: 
egyenesen béres-пек nevelik. Kicsi kapát, gráblát 
készít az apja, s a gyermeket állandóan magukkal 
hurcolják, és ahogy a felnőttek dolgoznak, úgy túrják, 
kapirgálják a hatéves gyermekek is a földet. Már 
bennvannak a munkában, megértik a munka lényegét 
és komolyságát, mert például az ilyen munkára nevelt 
ötéves lány kapáláskor rászólt az anyjára: mit beszél
get a kapásokkal, miért tartja fel őket a munkában, 
hisz azért fogadta fel őket, azért fizet, hogy dolgoz
zanak. A szüleivel kapálgató hatéves fiú mondotta, 
hogy nem akar iskolába járni, mert az apja lovat fog 
venni és azt fogja hajtani. 

A főzésbe a kislány épp ily hamar belejön, hét
nyolc éves korában már egyet-mást rásóznak, kezdet
ben kisebb megbízatásokat kap: hozzon vizet, moso
gasson el, seperje ki a konyhát, keverje meg a rántást. 
Az első próbálkozások akkor történnek, amikor a 
szülő nincsen otthon. Egy nyolcéves lány anyja 
távollétében váratlanul megfőzte a levest, sikerült is. 
De ez a kislány már korábban is segédkezett a házi
munkában, szívesen, mert végeredményben — játék
ból tette. Hároméves korában már hébe-hóba fát 
hozott be, ha a fáskosár kiürült, és oda is szóltak 
neki: keverd meg a rántást. 

Az alábbiakban a tanulás módját kísérlem megvizs
gálni. Épp, mert az átkutatandó terület túlságosan 
nagy, itt most csak a gazdálkodás néhány kérdését 
érintem, ahogy ezt egy cserszegtomaji tizenhét éves 
fiú felvázolta 1948-ban.1 

Gabonatermesztés 

A vetési tervről nem beszéltek, csak megjegyzések hallat
szottak el. A szántáshoz, vetéshez és egyéb földmunkákhoz 
állati igaeró't kell igénybe venni, s az állatok kezeléséhez 
aránylag korán betanul a gyermek. - „Mikor kisebb voltam, 
elmentem az apámmai a szekérrel és ha megálltunk, a marha 
elé álltam, hogy ne kapkolódjék. Esetleg hazamenet felült az 
öreg a szekérre és én a marhák előtt mentem. Hétéves gyerek 
már megy a marha eló'tt, én tízéves koromban mentem 
előttük. Tizenhárom éves koromban segítettem megrakni a 
szekeret, aztán leszórtam a szekérről, az öreg magyarázta, 
milyen távolságra szórjam a kupacokat, például öt lépés 
távolságra." 

„Amikor kimentünk szántani, először csak úgy szórako
zásból kisegítettem az apámat. A szekéren ültünk, elkértem 
az ostort, de apám rámszólt: ne hajtsam a marhát, mert 
nagyon kimelegszik. Leraktuk az ekét, megkezdtük a szán
tást. Fohászkodtam magamban: de jó volna fogni az eke
szarvát, mert úgy éreztem, hogy ez tekintély. Mondta is az 
öreg: fogjam meg az ekeszarvát. Eljött az idő, hogy a szántás
nál el tudok a marhák előtt járni, s akkor elmagyarázta, hogy 
mi a hi, a hajdé. De akkor még könnyen összetévesztettem, 
elábrándoztam, s közben a marhák kiléptek a barázdából. Az 
öreg rám szólt, hogy mindig ellenkezőképpen csinálom. 
Nagyon kellett vigyáznom. Szokta mondani az öregem: most 

nem szántok mélyre, mert laza a föld. Magában mondta, de 
nekem szánta. Sohse engedte, hogy csináljam, igazítsam az 
ekét: ne kuszáld össze. Kinevetett, ha nem jól csináltam. 
Mindig csudáltam, hogyan jut eszébe, hogy mit kell igazítani, 
hogy kitalálja, mi a baj, mert ő pontosan kitalálta, mi a baj, 
például ha a tehenek nehezen húznak, följebb veszi az ekét, 
három-négyféleképpen is igazítani lehet az ekét. Több felé is 
szolgál a rúd, hogy ne járjon jobbra, balra. Csoroszlyát 
előbbre - hangzott. Játékból már ötéves koromban fogtam 
az ekét, de tán két éve, tizenöt éves koromtól próbálgattam 
szántani. Az a tudomány az ekeszarvfogásban, ha szélesre 
megy az eke, akkor a barázda felé kell fordítani az eke 
szarvát. Fordulóknál kirántani az ekét, meglóbálni a lapot, 
aztán ledobni arra, merre ki van." 

„Mikor odavezetem a föld széléhez az állatot, mondja 
öregem: most széjjel szántunk. Ha elfeledkeztem, hogy 
hogyan kell vezetni, mondta: most széjjel szántunk. Megjegy
zéseket tett közben: jaj, de mély ez a gödör, be kell húzatni, s 
magyarázta: akkor nem terem meg ott semmi sem. Ha üresen 
maradt egy kis föld, irtó kapával ráfordította, mert nem 
tűrte, hogy szántatlan maradjon. De általában nem vettem 
észre, hogy oktatott volna, inkább magának mondta mindezt, 
de - nekem szánta. Végül is a helyes ekeszarvtartás magától 
jön. Nem volt sietős a dolog, pár forduló után szólt: nem 
sietős a dolog, nem hajt a tatár. Hadd álljanak a marhák, 
leülök a hantra. Szűkszavú ember volt. 

Ha könnyebb volt a szántás (mert nem vetettünk semmit, 
csak épp a földet megfordítottuk, jaj de jó dolog ez), az öreg 
elment a városba, addig én szántottam. Párszor megtörtént 
ez, ha sürgős dolga volt az apámnak, de könnyen meg lehetne 
számolni, hányszor fordult ez elő." 

Hazajöttek szántás után, és ha nagyon sáros volt az 
ekevas, az apja kiküldte fiát tisztítani. Fakéssel leginkább a 
boronát tisztította. 

„Boronálás nem olyan nagy tudomány. Boronáltam 
néhányszor, amíg az apám vetett. De ez csak az idén fordult 
elő." 

„Édesapám mondta: nem tudom, nem lesz-e hantos a 
föld. Vigyünk ki hasábfát, rátegyük, jobban szétnyomja a 
hantokat, öregember szokott vetni, én csak öregembert 
láttam vetni. Ha megverte az eső a földet, nem lehet vetni, 
mert nedvesen nem veszi be a föld a magot, fennragad. 
Egyessel hengereltünk, de az nem tudomány. Amikor nagyon 
nedves a föld, nem szabad megsimítani sima hengerrel, 
borona hátával, mert megtömi, a következő évben csupa 
hantos lesz. Simítás, hengerelés veszélyes dolog, mert hajon a 
nagy eső, megtömi, nem veszi be a vizet. Csak akkor jó, ha 
félig-meddig megázik a föld. Tudja az isten, hogy honnan, de 
tudom. Azért sok magyarázatot hallottam a föld milyenségé
ről. Például ha ősszel felszántják kukorica alá a földet, azt 
mondta az öreg: hagyjuk pihenni a földet, a fagy hadd szíjjá 
szét." 

Általános beszédtárgy volt ősszel a mező: - lesz ebből 
valami? - Minden ember azzal szólította meg a másikat -
Elvetett? - Inkább ette volna meg. - Időjóslás is szerepelt, 
például ha piros az ég, szél lesz, akkor a kazalt meg kell 
támasztani, s a gyerek is megkapja az utasítást: - „Hozd be a 
szalmát a marhának, holnap nagy szél lesz." - Ha korán 
elvetettek, kikel az fagyig, s ettől féltek. De különben nem 
törődtek a gyerek tanításával, csak beszéltek az öregek, a 
gyerek hallgatta, megtanulta így. Télen ha hópáncél fedi a 
földet, megfullad a vetés. Tavasszal, ha nem nagyon bokroso
dik a vetés, meg kell boronálni, de ez nagyon kényes dolog, 
mert ha nagyon bokros, akkor a borona kitépi. Viszont 
nagyon hasznos: olyan, mint a kukoricának a kapálás. 

Ha fél lábszárig ér a tüske, ki kell böködni. Előzőleg 
megtekintette az öreg, aztán kiadta az utasítást: böködjétek a 
tüskét, a konkolyt húzzátok ki. Ezt a gyerek szívesen csinál
ta, könnyű dolog, közben el lehet bolondozni. Még más 
feladat is akadt: a búzában sok a rozsfej, ezt ki kell vágni. -
„Nem akarok kétszerest enni, menjetek ki sarlóval, vágjátok 
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ki sarlóval". — Néha hosszú nyelet csináltak a sarlónak, egy 
méterest is, kaszálni is lehetett azzal. 

Vizsgálgatta aztán később a gazda a vetést, és mondta: -
„Viaszérésben kell aratni." - De csak elméletileg magyarázta, 
a valóságban nem mutatta meg. - Egy szép napon azt mond
ta az öreg: - „Levágjuk ezt a rozsot, elkezdjük az aratást, 
amíg kitart a jó idő." - De közelebbről nem magyarázta meg, 
hogy miért kezdik épp akkor az aratást. 

A kasza kalapálását nem bízta az öreg a gyerekre: -
„Amíg emelem a kezemet, én kalapálok". - Akart a gyerek 
kalapálni, de nem engedte meg. Előző nap megnézte a kasza-
gráblát is, megerősítette, hogy jól álljon. A gyerek kérdezte, 
hogyan kell kalapálni. - „Mindig oda kell ütni az élire, se 
bejebb, se kijebb, mert ha a szélire ütnek, akkor kiütik." -
De többet nem magyarázott. Előző riap megnézte a kasza-
gráblát is, megerősítette, hogy jól álljon, de itt sem magyará
zott. Kora hajnalban kötelet kell sodorni, hogy legalább 
délutánig elegendő legyen. A kötélcsinálásnál van magyarázat: 
milyen csomót markoljon fel az ember, ne túl sokat, mert 
akkor durva lesz a kötél, aztán hogyan kell kétfelé venni, 
mennyit szedjen fel, hogyan válassza szét, hogyan tegye össze 
(ráfordítani, megcsavarni, hónalj alá dugni). A kezdőnek sok 
potyakötelet kell csinálni, s akkor dühöng az öreg: kihull a 
szem, mennyit pazarolsz. Harminchat kötélből kitelik két 
keresztre való. A köteleket aztán lefedik kévével, nehogy 
szárogassa a kelő nap. 

Ilyen előkészületek után megkezdődhetik az aratás. A 
kisebb gyerekkel, amíg semmi hasznát sem tudják venni, a 
varjúborsó kihúszkodást a gabonából (aratáskor) végeztetik 
el. Ha nagyon kuszált a gabona, a marokszedőnek mondja a 
gazda: ne siess, egyengessük ki jól, a konkolyt, ha találsz, 
dobd ki közbe. A gyerek aratásnál először a marokszedő 
szerepét kapja. Itt már számos utasítást kap apjától, például 
ha rövid a gabona: ne csináljunk nagy kévéket, mert olyan, 
mint egy gombóc. - Ha a kivitelnél hibákat vesz észre, 
kiigazítja: ne szedj össze annyit. Ne kuszáld föl az eleven 
gabonát (amikor sarlóval szedi össze). Esetünkben a fiú 
tizennégy éves korában tanult meg kötni, mert markot fiú is 
szedhet, ahogy az ember is. 

„Odaállított egy kéve mellé az öreg: nézd, mit csinálok. S 
villámgyorsan bekötötte a kévét. - No, most próbáld meg, 
figyelj jól. - Tíz-tizenötöt bekötött előttem. Megpróbáltam, 
de nem mentem semmire. Akkor megint bekötött párat 
előttem. A részletmozdulatokat magyarázta meg: térdelj rá, 
csavard rá. - Lassan az egyik mozdulatot tanultam meg, 
aztán a másikat, két óra alatt. Fáradságos munka, nincs 
megállás, hajolni kell. Ha nem volt kész kéve, amit be kellett 
volna kötni, az öreg hátra fordult: szedd össze az elhullatott 
kalászokat, amik széjjel hevernek. De a torzs is összeböködi 
az embert. Meg akartam mosni rögtön utána, de az öreg 
mondta: nem szabad mosni vízzel. - Mikor be van kötve egy 
kéve, meg kell fejni a kévét: lazán áll benne pár szál, azt 
kihúzzák, az a fejés. Amit kihúzott, azt viszi tovább a másik 
kévéhez." 

Keresztet rakni megtanul, úgy jó, ha kétfelől rakják, nem 
kell kerülgetni. De figyelmeztetés is van az öregtől, félórán
ként: tisztán összegráblázni. Két-három hétig kinn maradnak 
a keresztek. Tizenhat éves korában már sok szekérre adoga
tott kévéket, az is tudomány, hogy kell föladni: a fejek 
irányában keresztben kell a kötésnél a villát bedöfni, ha 
elvéti, az öreg kiigazítja. Eddig csak adogatta a kévéket, 
de szekeret még nem rakott meg, bár látott már hasonló korú 
gyerekeket, akik kévékkel megrakták a szekeret. Kukorica-
szárral már megrakta az idén a szekeret, ez könnyebb. A 
rúdallást már érti, csinálta, közben az öreg a részmozdulato
kat kiigazította: nemcsak az egyikkel, hanem mind a két 
lapickával kell tekerni. Az öreg azt is megmondta, hány 
szemet kapcsoljon be, ha feladja a láncot. 

Kazalrakásnál először rudakat raknak le, a gyerek segít a 
rudak hordásában. A kazalt az öreg rakja, a gyerek adogat 
kézre, a kazalrakás általában az öreg dolga. A gyerek dobálja 

fel a merekléket (egy méter húsz centiméteres karók), ehhez 
is érteni kell. A merekléket beszúrják a rúd két oldalára. 
Mikor eső jön, le kell takarni ponyvával. 

Sokoldalú dolog a masinálás, itt is segédkezik a gyerek. 
Szalmakazalt még nem rakott, erre a munkára nem küldenek 
gyereket, ez idősebb ember dolga, sőt vannak hozzáértők, 
azokra bízzák. Szénaboglyát azonban már rakott, tizennégy 
éves korában már felküldik. Cséplés előtt különben a hom
bárt gondosan ki kell tisztítani, szellőzni hagyják, nedves 
helyen nem szabad állnia. A gyerek seperte ki a hombárt, 
az öreg oktatta is: - gondosan ki kell seperni, mert különben 
megkeseredik benne a gabona. 

Vetemény, rakomány 

Kukorica. - A gyerek már tizenhárom éves korában kis 
kötényből marokkal potyogtatja el a kukoricát. - „Az a baj, 
hogy mindenfélét raknak köréje, tököt, répát, borsót minden 
második sorban. Ha a kapával nagyon mélyre vágtam a földet, 
az öreg megjegyezte: ne vágd ki olyan mélyre, mert a sírba 
teszed a kukoricát. Ha meg kevés földet vettem ki, a meg
jegyzés: még a kánya is meglátja, meg leveszi róla az eső a 
földet. - Kétféle kukoricakapálás van: 1. sarabolás, 2. mé
lyebb kapálás. Sarabolásnál csak húszkodni kell a kapát. Az 
öreg haj szálcsöve sséget magyarázott, valahol olvasta. A 
kukoricakapáláshoz előbb fogják be a gyereket, mint a 
szőlőkapáláshoz. Első kapálásnál, amikor beállunk a mun
kába, az öreg megmondta: minden második bokorban egyet 
kell hagyni, ami szebb, azt, de hármat semmi esetre sem. 
Szükség esetén, ha nagyon gazos, még háromszor kapálják a 
kukoricát. - Ha a kukorica megérett vagy nagyon lopják, a 
kányák eszik, akkor leszedik. Kimondja az öreg: holnap 
leszedjük a kukoricát. Szükséges a leszedéshez fakés, amivel a 
csuhát leszakítják, meg kosár. A szedésre mozgósítják a 
rokonságot, meg olyanokat, akik munkanappal tartoznak, 
mert a kukoricát egy nap alatt le kell szedni. Ugyanis ha félig 
szedték le és abbahagyják, van, aki megfigyeli és ellopja. 

Hazaszállításnál a szekér oldalát kukoricaszárral becsinál
ják, a lőcsök mellé két deszka kerül, bűn volna a szart is kinn 
hagyni. Otthon el kell válogatni, a kiváló fejeket elteszik 
vetőmagnak, a tejest külön teszik, külön szárogatják, hama
rább fogyasztják el. Szárvágást az egész család csinálja, a 
gyerek is. Egy-két hét múlva a szedés után, sarlóval végzik, s a 
gyerek technikai fogások oktatásában is részesül: a sarlót 
ferdén kell rátenni, ferdén felfelé rántani, nem vágni, mint a 
kaszálásnál. Az öreg rá is szólt a gyerekre: ne hagyj annyi 
szárat, mert a vetésnél baj lesz. A vágás iramba megy, lassan 
nem lehet csinálni, viszont a kévébe kötés már nyugalmasabb 
munka, ezt az öreg szokta végezni. Kúpokba összehordják a 
szart, de menés közben kapkodni kell ide-oda csuháért, nem 
szabad semmit sem veszendőbe hagyni. A szél rengeteget 
hordott el, siránkozott is az öreg. Hulladékot általában nem 
szabad hagyni, félmunkát nem szabad végezni. A következő 
művelet, a honcsékvágás attól függ, milyen a föld, száraz-e 
vagy nedves, mert ha félnedves, akkor könnyű elvágni, 
irtókapával kivágják gyökerestől. Az utasítás így szól: ki kell 
venni belőle a földet, mert a borona úgy hordja, mint a 
buckót. Nem kell lanyhán dolgozni, oda kell vágni keményen, 
- ne álmodozz! - Aki csak megteheti, férfiak, nők, öreg, 
fiatal egyaránt végzi e munkát. 

A kukoricaszár legnagyobb részét megetetik, levágva adják 
az állatnak. Tusakon baltával vágják, mert az öreg szerint 
szecskavágóval jobban elfárad az ember. Megmondja, milyen 
hosszú legyen a vágott szár, mert amint a marha szájában 
forog, ha hosszú, arasznyit otthagyja, tehát rövidebbre kell 
vágni. Kukoricaszárral csinálják be a fészer, a WC oldalát. 
Magyarázta az öreg: a kukoricaszárt nem szabad lefektetve 
tartani, mert megpenészedik, hanem felállítva. A házak 
oldalát is, ahol nagyon huzatos, betámogatják kukoricaszár
ral. 
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A kis gyerek először csak ujjaival morzsolja a kukoricát, 
szemenként szedi, majd később csutával morzsolja, mint a 
felnőtt, de még irigyli, hogy az öregek milyen jól tudnak. 
Igyekeznek, hogy minél szárazabb kukoricát morzsoljanak, 
könnyebben lejön a szeme. - A csuta gyújtaléknak jó. 

Krumpli. - Krumplirakásnál meglehetős oktatásban 
részesül a gyerek. „Lyuggatni először, de sikerét csináltál, 
vagy nagyon mélyet. Ne kotord el annyi ideig, ne rángasd el a 
földet annyi messzire. Három-négy krumplit kell beletenni. 
Annak megvan a törvénye, nem szabad egy határba szórni, 
hanem három vagy négy szögbe." - A gyerek dobálta min
denfelé, de az öreg kioktatta: - „Le is kell hajolni." - A 
betemetés már könnyű dolog. - Mikor kikelt minden bokor, 
meg kell kapálni, fel kell tölteni. Az első kapálásnál vigyázni 
kell, hogy a krumplit el ne vágja az ember, meg hogy a gazt 
kiirtsa, az öreg mindig prédikált: - „A gazt kiirtani, mert 
különben akkora lesz, mint a krumpli." - Mindig kémkedett 
az öreg a kapás után, meghúszkodta a gazt, nem-e eleven. -
„Apró gazra rárántottam a földet, mit bántam, hogy erre 
rájön az öreg, nem akartam lehajolni. Általában nem sokat 
töltögettem, ez kényes dolog. Elkerültem ezt a munkát, 
egyszer-kétszer töltöttem, de azért tudnék. A krumpli közt 
gaz van, azt ki kell húzni, nem szabad a földet ráhúzni." 

Egy nap megjegyezte az öreg: el van száradva a krumpli 
szára, kiszedjük, mert jön egy esős idő, elrohad. Tizenkét-
tizenhárom éves gyerek már kiszedi. A kiszedésnél vigyázni 
kell, hogy bele ne vágjon a bokorba, mert akkor hall szent
írást. Legjobb, ha eltünteti a bűnjeleket. - „Ha kiszedem a 
kapát három-négy krumplival, már hallom: botkezű vagy. -
De nem mertem az elvágott krumplikat is a kosárba tenni, 
hátrafelé dobtam el. De észrevette az öreg, s rám szólt: ne 
dobjam el, jó lesz takarmánynak." - Külön kell rakni az 
ennivalót, a raknivalót, az aprót, a sértettet. Erre a munkára 
még az ötéveseket is befogják. De állandó dorgálást hall az 
ember: dobja ide — dobja oda. „Meg is kérdeztem az öreget: 
ezt hova tegyem?" - A fiú hazahordta a krumplit, de vermet 
nem ásott. Válogatásnál a kamrába hordta. Még annyi tanítás 
a tárolásra vonatkozólag: a krumplinak nem szabad ott állni, 
ahol gabona, liszt van. 

Répa. - A répa kényes dolog. Az elrakásánál megmond
ják, milyen távolság lesz, ezt ki kell zsinorozni. Ketten 
kezelik a botot, a harmadik a zsinór mellett nem mély árkot 
húz. Az árokba egy negyedik behinti a répamagot, és aki 
hinti, betemeti. Az öreg egy szomszéddal zsinórozott, közben 
adta az utasításokat: följebb, lejjebb. - Az egész a továbbiak
ban a szerencsétől függ, ha jön egy záporeső, az egészet 
betemeti, nem tud kijönni a csíra. - „Az öreg határozza el, 
mikor és hányszor kell megkapálni, ebben az évben legalább 
tízszer megkapáltuk. Egy hét múlva ritkítottunk, egy küenc 
tized részét kiszedtük, fájt a szívem akkor a ritkítástól. Az 
öreg mondta: a hitványát szedjem ki. De ő is töprengett, 
ültessünk-e a szőlőben, de terület nem volt hozzá jóformán 
semmi sem. A ritkítás után meg következett a kigyomlálás, 
kiszedni azt, amit a kapa nem fog el. - így megy az egész 
júliusban, augusztusig. Megerősödött a répa, az öreg mondja: 
- müyen bóhás a levele. Töprengett, miféle permetező 
kellene neki, kérdezte a szomszédot is, nem-e tud valamit. 

A répa kiszedése nem tudomány. - „Puszta kézzel 
mentem ki, vittem a kosarat, meg a talicskát, de az öreg szólt: 
száraz földből irtó kapával kell kiszedni, mert kézzel nem 
lehet kihúzni. Óvatosan kell belevágni a kapát. Aztán össze
dobálni határra, behordani, letisztogatni, lecsírázni. - Szokta 
azt is magyarázni, hogy csak a felét használják fel cukornak a 
gyárban, a felét nem. - Csírázás közben tartott ilyen előadá
sokat." - A répát hordóba vagy verembe teszik. Az épület 
sarkában selejtezik, a szépet hordóba vagy verembe teszik, a 
többit mindjárt elhasználják. Amit elraktároztak, a marhának 
tartják tavaszra. 

Borsó. - Nyolc-tízéves gyerek már szedi a borsót. Gyalá
zatos dolog a borsószedés, „meglógtam előle". Szigorúan fel 
kell szedni minden szemet, ha már egyszer megkapáltuk, ne 

hagyjunk itt egy szemet sem. Csak a szárazat kell szedni, a 
zöldet később, így mégegyszer szednek. - A borsó kikopo-
zása nagymamák, gyermekek dolga. Ponyvát teregetnek ki és 
azon végzik. 

Ha előjött a szó, az öreg általában a termények fajait 
szokta magyarázni, tulajdonságait, előnyeit, hátrányait. 
Például a napraforgó a szélén kiéli a kukoricát, rengeteg vele a 
babra, kieszik a verebek. Egyszerre nem is lehet leszedni, 
mert nem egyszerre virágzik. Ha hazahozták, kézzel morzsol
ják. 

Gyü mölcstermesz tés 

Szemzést nem tud csinálni az öreg, rossz a keze, de oltani 
tud. A fiú mondja: - „Oltani értenék, a hasítást értem, az a 
legkönnyebb, de a legkockázatosabb is. A szemzést Fisli 
Ferkótól tanultam, aki eljött hozzánk szemezni. A bőrt 
épségben kell felfeszíteni, de a rostokat ne szakítsuk el, a 
szemnél csak a héjnak kell lenni, de nem a fás résznek, 
jóformán az iskolában tanultam ennek az elméletét. Az öreg 
üyent nem magyarázott, ha előjött a szó, elmondta, milyen
féle oltások vannak. De hát az öreg nem nagy barátja a 
gyümölcsfáknak, az én unszolásomra nyestük meg a fákat, 
különben nem nagyon törődik a fákkal, hagyja elvadulni. 
Nem is permetezett. Nézegette a fákat, mondja: hogyan 
híznak ezek a fák. - A szőlőben nem szabad gyümölcsfát 
termelni, de csak most irtotta ki a fákat a szőlőből. Az egyik 
évben bekötötte az öreg a fákat nyúl ellen, anyám unszolá
sára. Karózni szereti a fákat. Mondom neki: jó volna meg
trágyázni a fák tövit, de erre azt válaszolta: ne turkáljam fel. 
- Jó volna szétteregetni a földet, mert nagyon hepe-hupás -
mondta, de ezt csak mondta, nem valósította meg. Tavasszal, 
amikor még nem is virágzanak a fák, nézi a fákat, s már 
következtet a termésre. Morfondéroz magában: minden alma 
másodévenként van, körte minden évben, egyszer bővebben, 
máskor kevesebb. Kamrában a szőlőt, almát felaggatjuk, hogy 
ne érjenek egymáshoz. Ha nagy fagy közeledik, papírral, 
ronggyal leteregetjük. Leráztam a szilvát a fáról, rosszabb 
tepsiben, kemencén vagy napon megaszaltam, majd jól 
eladtam, enyém volt a nyereség. - Lekvárfőzésnél befogtak 
barackot hámozni, kényes dolog ez, ha éretlen van, legjobb 
hagyni, mert különben keserű lesz a lekvár tőle. Szilvalekvár
főzésnél magolni szoktam, de minden percben figyelmeztet
tek, hogy a magot ne hagyjam benn." 

Szőlőművelés, bortermelés 

A szőlő nyitogatását, kikapálását egy óra alatt megtanulta, 
viszont a szőlő bekapálásának megtanulására nagyobb figyel
met fordítanak. 13-14 éves korában tanulja meg a fiú a szőlő 
kapálását, a lány valamivel később. Már mindjárt az első 
próbálkozásnál apja mondta a fiúnak, hogy az irtó kapát 
vigye ki, mert a hó megnyomta a földet, a gyerek kezében 
pedig egy másfajta kapa volt. - „Apám szólt: először nézd 
meg, hogyan csinálom. - Néztem, néztem, aztán én is neki
láttam. Apám nézte, közben kijavított: feljebb kell fogni, 
mert te lejjebb fogod, így sikeren fog a kapa, esetlen a vágás. 
- A tartást magyarázta, mert a kapa megcsinálja azt, mennyi
re kell lehajolni. Az öreg nagyon óvta az embert: bele ne 
verjél, a bimbóra nagyon kell vigyázni. Minden koccanást 
meghallott apám, észrevette, ha karót vágtam. Ha észrevette, 
hogy megsértettem a tőkét, a sebet megtapogatta, s utána 
következett egy csomó magyarázat. További oktatás: inkább 
a kezeddel húzd ki a tőke körül a gazt, ne a kapával. Bekapá-
lásnál a kezdő bekapálók nem tudják olyan élesre felhúzni a 
földet, kevesebb földet húznak fel, rengeteg gyakorlat kell 
még ehhez." 

„Jobb kézből, bal kézből való átváltás is nehéz a kezdő
nek. Apám magyarázta, mikor a tartás kiigazításra szorul. Az 
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öreg már nem bírt olyan gyorsan kapálni, megállt: álljunk 
meg egy kicsit, káprázik a szemem. Általában nem vettem 
észre, hogy a kapálásnál sürgetett volna (de szénagyűjtésnél 
igen). Az öreg nekem hagyta az üres utakat, amikben nincs 
vetemény, de ahol tele van veteménnyel, ott egyelni kell, és 
ez nehéz. A répánál meg kell nézni, melyik az erősebb, azt 
meg kell hagyni. A veteményt könnyen összetévesztheti az 
ember a gazzal. Közben vizet ittunk, de betértünk a pincébe 
is, berúgni azonban nem szabad. Oktatott, de nem akart 
egyszerre beavatni minden tudományba." 

,,Azt hallottam egyszer, hogy hordják ki talicskával a 
trágyát. Mondom apámnak: - trágyázunk? - Apám: Most 
van az ideje. - Akkor tudtam meg, amikor elhatározta a 
dolgot. Általában csak a teendőket mondja meg, de nem 
oktat. Mindez nem oktatás, hanem utasítás. Trágyázásnál is 
beszélt: ne olyan vastagon rakd, mert különben nyáron kiég a 
tőke a sok trágyától (de különben sem volt sok trágya az 
idén)." 

Karóigazításhoz fel kell nőni, addig csak húzza a gyerek a 
karót, a selejtet kiviszi, esetleg lyuggat. 

Bújtáshoz, döntéshez még nem értett, eddig csak vessző
ket dugtak le, csíráztatták, iskolát csináltak korábban, abból 
szedték ki a vesszőket. 

A kötözés nem tudomány, az ember csak „odapislant" és 
csinálja. Fattyazásnál magától megtudja, melyik a felesleges, 
itt nincs tanítás. „Magamtól is észrevettem dolgokat". 

„Tavaly megtanultam mecceni. Abba a sorba álltam 
dolgozni, ahol az öreg. dolgozott, nem választottam ki 
magamnak rendet. Az öreg az első tőkénél magyarázatot 
tartott, a sarkoknál, hogy melyik lesz az idei vessző, a bimbó. 
Annál a tőkénél, ahol a vessző kétes volt, azt megkérdeztem. 
Megfigyelt az öreg, hogy csinálom, s kiigazított. Az olló 
tartását is megmagyarázta, jól tartva fogja a vesszőt, nem tépi 
el. Sikeren hagyja, hogy a ferdeség a szem felé irányuljon, és a 
nedvesség ráfolyjon a szemre, ez elősegíti a kibontakozást. A 
tőke fejlődését is megmagyarázta, az első éven hogyan kell 
metszeni, három sarokra, négy sarokra, a sarkok hogyan 
fejlődnek ki. Arra kell vigyázni, hogy a sarkok ne nőjenek 
magasra, nehogy hosszú karjai legyenek. Az első két-három 
tőkénél ott volt, magyarázott, később már csak figyelt. Az 
első tőkét ő vágta le, én figyeltem. A metszést egy délelőtt 
megtanultam, a bekapálás tanulása nem ment olyan gyorsan. 
Múlt évben metszettem először, de minden évben tanul az 
ember." 

„A szüret nem tudomány. Éréskor egy héten keresztül 
nézegetik a szőlőt, kóstolgatják, figyelik, nem rohad-e, nem 
eszik-e a darazsak, esős idő van-e. Aztán a családfő kiadja a 
rendeletet: szedjük le hirtelen. Erre már nincs külön oktatás, 
a szemére van utalva az ember (a kaszálásnál vesződtem a 
legtöbbet)". 

„Préseléskor ott lézengtem a kamra körül, aztán hirtelen 
én is húzni kezdtem a prést. Mikor a présbe beraktam a 
szőlőt, apám mondta, hogy ne így rakjam a deszkákat, majd a 
prés szerkezetét is megmagyarázta. Magától értetődik, hogy 
minél szorosabban kell meghúzni a prést, de ha nagyon 
meghúztam, szólt az öreg: várjunk most, amíg megereszkedik, 
utána aztán lehet húzni rajta egyet. Kétféle bor van: fehér és 
vörös. Fehérnél közrejátszik a szín. Préselésnél vigyázni kell a 
húzásnál, mert a részek közt az otelló kicsúszik. Préselés után 
kihoztuk a prést, kimostuk, segítettem, mertem a vizet, 
tartottam a tőtikét. De önként nem mondott apám semmit 
sem, csak ha kérdeztem, különben olyan rejtélyesen csinálta a 
dolgokat, közben nem magyarázott. Hordómosáskor kérdez
tem is: miért kell ehhez meleg víz? Azt is mondta az öreg: 
nem kell a kénezést túlzásba vinni. Különben szokta mon
dani, hogy kiszárogatja a penészt a kénezés. Magamtól 
tudom, hogy a hordóba, amiben vörös bor volt, nem szabad 
fehéret öntetni. Félbe sem szabad hagyni a hordót, mert 
különben a bor megtörik. Mikor már megtöltöttük a hordót, 
mondja az öreg: szőlőlevelet hozz be, rátesszük a lyukra, mert 
a dugót kivágja forráskor. De itt általában magától értetődik 

minden, beleszületik az ember, nem talál érthetetlent. Kis 
hordóba töltötte a bort, tartottam a tőtikét, de nem figyel
tem oda, a tőtike elcsúszott. Jól lehordott az Öreg: teljes 
figyelemmel kell lenni segítés közben. Nyitva nem szabad 
hagyni a hordót. Egyszer nyitva hagytam, akkor nagyon 
szurkoltam az öregtől. A hébérkezelésre önként rájöttem, 
senki sem magyarázta, csak szíttam." 

„A bor értékesítésére nincsen oktatás. Ha segített valaki, 
jó ismerős, egy liter borral megkínálták. A pincébe akkor 
mehetek be, amikor akarok. Nem is gondoltam rá kiskorom
ban, hogy a pincében berúgjak, az olyan misztikus dolog volt. 
Tíz-tizenegy éves voltam, amikor egyszer szántottunk, s utána 
öregem behívott a pincébe, megkínált borral, kettesben 
ittunk, be is rúgott az öreg. Ha félbe van a hordó, a bor 
savanyodik, pénzért eladhatok abból. Akkor sem szól sem
mit, ha barátommal fél litert megiszunk. De ha nagyobb 
mértékben hordom el a bort, akkor már szól az öreg, külön
ben a pénzt, amit a borért kapok, nem veszi el, elszórakozha-
tom, dohányra költhetem." 

A szőlőművelés, bortermelés területén az állapítható meg, 
hogy általában a technikai fogásokra tanítják a fiatalokat, a 
többit automatice maguktól tanulják meg. 

Szénagyűjtés 

Az ifjú tizennégy-tizenöt éves korában tanulja meg a 
kaszálást. Korábban maga is felveszi a kaszát, próbálkozik, de 
az apja rászól: belevágsz a lábadba, eltöröd a kasza hegyét. -
Ha aztán eljön az alkalmas időpont, az apja szól neki: próbálj 
egyet te is kaszálni. - Először lucernával kezdte. Előzőleg az 
öreg a kaszát jól megköszörülte, mutatós mozdulatokkal, 
szegletesen, jól rányomta a köszörűkövet, hogy élesebb 
legyen, nem úgy mint máskor, aztán odaadta. - „Vágtam 
párat, hol a tetejit vágtam, hol a földbe vágtam. Újra elvette 
tőlem: nézd meg jól, hogy csinálom. Levágott pár rendet, 
aztán magyarázott: - Ne a hegyivel vágjad, a hátulját kell 
lenyomni a földre, mert az fog, ne vágj akkorát, ne vájj bele 
mélyen, messze se álljál, se közel a kaszához, tarts mértéket, 
ne adj akkora lendületet (mert nagyobbat, jó széleset akartam 
elfogni). Még megköszörülte jól, újra nekem adta, a hibákat 
kiigazította, aztán megint elvette tőlem, ahogy a többi 
napokon is, ha akadoztam. 

Köszörülést is próbáltam, közben csattogtattam, mire 
rámszólt: ne üssem, hanem szép sikkesen a lapjával húzzam a 
köszörűkövet, mert különben kiverem az élét." 

„Magyarázta, hogyan tartsam a kaszát, amelyik kezemmel 
a kacsibát fogom, azzal segítsem, a bal kezemet is húzzam. Ne 
kuszáitan dobjam ki a rendet, amit levágtam. így otthon (a 
ház közelében) már tudtam kifogástalanul lucernát vágni. De 
aztán következett a messzi Berekben a kaszálás, itt megtud
tam, mi az igazi kaszálás. 1947-ben voltam először kaszálni a 
Berekben, apám mondta: idén el kell jönnöd a Berekbe 
kaszálni. Elmentünk, vittem külön kaszát, külön tokmányt, 
külön kaszaküet (mert a lucernakaszálásnál még nem volt 
külön kaszám). Útközben apám bíztatott: jó kasza, jobb mint 
az enyém, néked vettem. Teljesen új volt, a tokmány, a 
kaszakű is. De tudtam, hogy selymes itt a fű, elcsúszik a 
kasza." 

„Nekiálltunk a Berekben. Apám megállt a fél renden, 
visszanézett, hogyan ügyetlenkedtem. Buckás minden, ahol 
belekezdtünk. Ott nagyon rá kell tartani a kaszát, belement a 
kasza a buckákba. Ha meg nem tartottam rá, elcsúszkált, 
elmaradt a fű. Ugyanazokat mondta, mint a lucernakaszálás
nál, de már kevesebbet. Vigasztalt: ha jobb lett volna az év, 
jobban menne, neki is, nekem is. Beértünk egy kácsisogba, 
azt úgy vitte a kasza, mint a zsírt, tiszta volt, mint az udvar, 
parajos rét volt, egy szálat sem hagyott. Másnap a Zoltay 
Berekbe mentünk, az jó rét, magas pörjeszéna van, rókafű, 
azt jól vágtam." 

Otthon aztán studírozik a gazda, forgatják-e vagy sem. Ha 
vékony a rend, nem forgatnak, ágylásba összegyűjtik, abban 
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megszárad. Ha vastag a rend, meg kell forgatni, ha a teteje jól 
megszáradt. A gyékényt kétszer-háromszor is meg kell 
forgatni, összekaszálni. Magyarázta az öreg, a parrag szénának 
jó, amiben gilicetüske (kákics) van, ha megcsapja az eső, 
elveszti keserűségét. Az eső a pörjeszénának kiveszi a javát. 

„Az öreg odafigyelt, ha megakadtam, mindjárt észrevette: 
nézd meg jól azt a buckát. - A pörjésnél mondta: ne aggyak 
nagyot, mert elfullad. Valósággal tolni kellett, nem vágni, 
elfáradtam így, úgy fájt a derekam, a lapockám, a hátam. 
Mondta az öreg: álljunk meg, igyunk egyet (vizet ittunk). 
Rágyújtott, feküdt egyet, idemenet még újságot is vett. A 
fölső szomszédunkban két gyerek kaszált, jól tudtak kaszálni. 
Igen jó kaszája van, - mondta az öreg a gyerekről, mert nem 
azt mondta, hogy a Pisti tud kaszálni, hanem hogy:jó kaszája 
van. 

Kimentünk gyűjteni. Megmondta az öreg, melyik végénél 
álljunk neki, amelyik szárazabb, ahol elkezdtünk a kaszá
lásba. Az öreg csak gereblyézik, nem bízta ránk, ez nehéz is, 
megrángatja az ember csípőjét, zúg a feje utána. Néha végig
nézett az ágyláson, hogy egyenes-e (mert jönnek a járókelők 
az úton, s ezek kicsúfolnak: ezek hogyan gyűjtenek!). 

Attól függőleg, hogy a széna milyen, mindjárt összepet-
rencézzük vagy még várni kell kicsit, amíg szárad. Ilyenkor 
szokott lenni az ebéd. Aztán összepetrencézzük, azt én is 
értem. Itt is észreveszi az öreg a hibákat: túl nagyra nem kell 
rakni, mert nem bírja el az ember gyűjtéskor. Petrencerakás-
kor legnagyobb baj a szél, micsoda istengyalázások hangzanak 
el, különösen az öreg részéről. Az istennek is ilyenkor kell 
zihálnia! össze van petrencézve, a mennyiség attól függ, egy 
boglya lesz-e vagy több, akkor rakodunk a szekérre. Az 
egyszeri cigány mondta: a kapálás még megjárja, de a gyűjtés: 
tedd ide - tedd oda, mégsincs a helyén. - Csak gereblyézni 
ne kellene, mégegyszer annyit lehetne végezni. 

Az öregnek vannak a szénaterületre vonatkozólag bírála
tai. Ha pörjés részt talál: de jó széna ez, majd falják a tehe
nek. - Vannak részek, ahol rókafarkú fű van. Ropogós -
mondja - ezt igen szereti a ló. A gilicetüske kiálhatatlan 
növény, ki szokták irtani. Mondja az öreg: jó volna felszán
tani ezt a földet, de fél, hogy száraz nyár jön, nem kel ki az 
újravetett mag. 

Igen nagy csönd, fülledt meleg volt, idehallatszott a 
páhoki harangszó. Eső lett. Kiborítottam a kannát, mert 
langyos volt a víz, hogy elmehessek vízért. Tüskét húzok ki a 
lábamból, pedig nem is volt tüske, de hogy csak húzzam az 
időt. 

Aztán megraktuk a szekeret, én adtam föl mind a szénát. 
De a szekér tetején a szarvakat csak a felnőtt csinálja." 

Állattartás 

A hatéves gyermek már megy a marha előtt az úton, de 
szántáskor nem. Ganéjozásnál megáll előtte. Hét-nyolc éves 
korában már láncon is, de szabadon is legelteti a marhát. -
„Én mióta eszemet tudom, mindig legeltettem. De figyelmez
tettek: ha futni kezd a marha, engedjem a láncot, úgyis 
visszajön magától. Tudnom kellett, merre legeltethetek, így a 
szekérút mentén, a bejárónál." Vigyázni kell a lánc összekö
tésénél, ha csak egy láncot fog, mert leeshetik a lánc a földre, 
a marha belelép a patájával, nem lehet abból kivenni. Vagy a 
szarvába akad be a lánc, ha nagyobb a szeme, hull akkor az 
átok. 

Ismeri a tehénfajokat. A bonyhádi húsmarha, nem való 
szekerezésre, puha szaruja van, a szarva kirostosodik. A 
bonyhádi a szekerezésben elveszti borjúfogó-képességét, 
istállós marad. Havasi marha itt a hegyben nincsen, nem 
kényes, megeszi a jászoldorongot is. Hollandi marha Gyenes-
ben van. A magyar marha szilaj, akármennyire etetik, nem 
hízik meg, sovány marad, de szívós. 

Állatetetésnél tevékenykedni kell a gyereknek. Ha sok a 
munka az állatnál, az etetési utasítás így szól: - „Vigyél 

1. ábra. 8 éves leány tehenet őriz 
Abb. 1. 8-jähriges Mädchen beaufsichtigt Kuh 

jobbat, pörjés szénát, rázz közéje lucernát. Itatás után vigyél 
kevés szart, hadd rágják. Korpás répát csak itatás után lehet 
adni, különben a marha megfostosodik. Előbb adtam, de 
rámförmedt az öreg. Annyit viszek be a takarmányból, 
amennyit be tudok vinni, de néha az öreg megmondja: ne 
hozz többet. Magam is érzem, mennyit kell vinni. De a 
marhának nem lehet annyit adni, amennyit megeszik, mert 
pukkadásig eszik. Ha jobb szénát viszek, megjegyzi az öreg: 
ezt szereti a marha, ez pörjés. - De ha rossz takarmányt 
viszek be, sóhajtozik az öreg. Nem nagy mesterség az etetés, 
de mégis fontos. Itatásnál télen kicsit állott vizet kell adni, 
jégdarab ne úszkáljon benne. Ha megbüdösödik a gödörvíz, 
oltott meszet teszünk bele. Nyáron nem szabad túlitatni, 
mert zöld takarmánnyal él és fölfúvódik. A lucernaetetést 
nem bízza rám az öreg. A sóetetést nálunk nem nagyon 
gyakorolják, de tudják, hogy hasznos. Most a répa közé tesz 
az öreg sót. Különben tizenkét éves kortól etetnek már a 
gyermekek, a lányok is." 

„A gyerek dolga a marha kefélése is, már tizennégy éves 
korom óta csinálom. Utasítások közben: jobban szorítsd a 
kefét, szorítsd rá. De vakaróval jobban szeretek dolgozni, 
mint kefével. Különben szégyen, ha valakinek a marhája túl 
szaros, gondozatlan. A marha szőre a táplálkozástól függ, 
például ha kócos. Borjúnak gyorsan nő a szőre. Mindezt az 
öregtől tudom." 

Fúvódásnál szappanlébeöntést alkalmaznak, az asszony
nak hamar szappanlevet kell csinálni, a marhát járkáltatni 
kell, lesni, hogy szarik-e. Mindez a felnőttek dolga, a gyerek 
csak küld ide, küld oda, segít siránkozni. - Ha a marhának 
letörik a szarva a legelőn, kinyomozzák az okát. A bojtár ezt 
hazudja, azt hazudja, a csordás mást mond, egymást szidják. 
A letört szarvú már féltehén, megköphetik a bogarak. Ilyen
kor a rokonság összejön, jódot hoznak, vizeletes ruhát 
tesznek rá. - Ha a marha patája közé kavics megy, az ügye
sebb felemeli a lábát, kiveszi a kavicsot (közben a másik 
vakarja a kupáját), de ez nehéz művelet, mert beletipródik. -
Az öreg csinálja a beöntést, hív még két segítséget is, ez nincs 
a gyerekre bízva, így tanítás sincsen. - Száj- és körömfájós 
marhát rézgáliccal permeteztek. Májmétely jele az apró 
púpok a hátán. - De általában gyógyításra a gyerek oktatást 
nem kap, csak amit úgy elvétve megtud. 

Azt viszont mindig tudja, hogy borjú van a tehénben. 
Borjúzásnál a segédletet, a fogást, a tennivalókat nem érti. 
Lesik már előre a borjúzást, ami a legtöbbször éjjel történik, 
szalmát hoznak oda, amikor elveti a marha a . . . de a nevét 
nem tudom. A poklát aztán veti el, abból egy darabot vissza
adnak a tehénnek. Láttam a nagy húzást is, - akkor kell 
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húzni, amikor nyög a tehén, - oktatott az öreg. - Megvan a 
kis borjú, először megtapogatják, micsoda lesz, pl. bika. Ha 
kijelentik, hogy üsző, akkor örülnek. Felbecsülik a borjút: 
pici, erős, milyen a feje, kire hasonlít: a bikára vagy az 
anyjára. A gyereknek vigyázni kellett arra, hogy az anyja (a 
tehén) el ne szopja a köldökét, mert akkor elvérzik, ott 
kellett kuksolni, időközönként rászólni. A szoptatás már 
annak a dolga, aki a marhával törődik. Gondozásában két 
nehézség mutatkozott: ha nagyon kepeszt a tehén, huzako
dik, el kell oldani, de aki eloldja, azon keresztül ugrik. A 
másik nehéz művelet a tehén visszavezetése. A tehén észre
veszi, hogy fogy a teje, mire nagyon rugdalózik. A borjú 
szájába be kell irányozni a csöcsöt, de a szoptatást már nem 
bízta az öreg a gyerekre. A legtöbbször lavórban adták a tejet 
a borjúnak. A lavórhoz kell vezetni a borjút, először még 
felborítja, később aztán már kortyolgatja. Van úgy, hogy 
beöntik neki. Aztán később hallja a fiú: már héthetes a 
borjú, el kell választani. De ezt nem tanító szándékkal mond
ták. - Az állatorvoslásban különben nagyvonalú tanítás 
nincsen. A marha betanításánál tizenöt éves korában segéd
kezett, kisebb utasításokat kapott: hozd ki a láncot. Megkö
tötték az igát a lánccal a rúdhoz, s nagy nézőközönség előtt a 
marha megindult. De van marha, hogy órákon keresztül 
ütni kell, amíg megindul, míg egy másik marha szépen 
elmegy. De nem szabad a marhát megvadítani, általában nem 
szabad vele gorombáskodni. 

Mennyi súlynál érdemes befogni a marhát? - Már negyven 
kilogrammnál is, mert vállon nem viheti, a talicskán sem 
tolhatja. A szekér rakodásánál tekintetbe kell venni a körül
ményeket, így ha óriási kaptató (domb) az útvonal, akkor 
kevesebbet raknak a szekérre, van, aki kíméli a marhát, van 
azonban, aki nem kíméli. Általában azonban itt a hegyben 
kímélik. Hogy mennyit lehet a szekérre felrakni, az attól 
is függ, hogy mit raknak fel. Ha rosszat csinál a marha, 
húzódozik, akkor sem szabad ütni. Előfordult, hogy a fiú 
fordítva tette fel az igát, de az öreg rögtön észrevette: -
„Nem látod, hogy fordított irányban van a reszlés? - Alul 
van a hi, felül a hajda, a marha maga is tudja, hol kell beállni 
az istállóban és bemegy a pontos helyére. Csak egy részeg 
ember fogná be fordítva a marhát." -

Már hét-nyolc éves gyerek is segít elhajtani a marhát a 
vásárba, de az asszonynak is ott kell lenni a vásárban. Az öreg 
csak tréfált a vásárban, nem beszélt komolyan a vevőkkel, 
inkább a fiú anyja tárgyalt komolyan. Minden vásárban szerez 
az ember egy tapasztalatot. A fiú pontosan még nem tudja, 
hogy mit kell a vásárban a marhán megnézni. Annyit hallott, 
hogy a marha hasát kell megnézni, ha beesett hasa van, nem 
venné meg. Ez azt jelenti, hogy nem iszik a marha. A beesett 
hasú tehén rendszertelenül eszik, beszárad a hasa. A fiú innen 
is, onnan is hall egy szót, így megtanulja a vásárlást. Megfi
gyelik, hogy az állat hozzá enged-e nyúlni a csöcsihez, nem 
öklel-e. Bár az eladó váltig bizonygatja: keresztül bújhat a 
vevőjelölt a tehén hasa alatt is, de ezt nem meri senki sem 
megtenni. De a vásárban az öreg magyarázott is: ez bácskai ló, 
ez meklenburgi, ez muraközi. 

Disznótartás. - Ha a fehérnép nem ér rá, a fiúra bízzák a 
disznóetetést, de vigyázni kell, rálép az ember lábára a disznó, 
feldönti etetéskor. Általában gyerekre nem bízzák az etetést, 
csak kivételesen, ha például a nők nincsenek otthon. - „örök 
rejtély előttem a moslék főzése." - Az öreg magyarázta: a 
mangalica zsírsertés, a kese hússertés, és hozzátette, hogy 
kesét nem vesz többet, mert sok baj van vele, lefutja magát, a 
cementet felborítja. Legjobb kását adni a disznónak, ha hízik. 
Általában az ételfajta irányítását az öreg adja. A nőket vagy a 
gyerekeket küldik le a városban daráltatni. 

Baromfi. - A gyerek néha a baromfit megeteti, este 
berekeszti, ősszel a vénasszonyok idején a gyerekek őrzik a 

2. ábra. 4 éves leány kapálni tanul 
Abb. 2. 4-jähriges Mädchen erlernt hauen 

szőlőt, nehogy a csirke belemenjen, mert égbekiáltó hiba, ha 
belemegy. 

Egyéb házkörüli munkák 

Tízéves korától fogva segít fát fűrészelni, a lányok tizen
két éves koruktól kezdve végzik ezt. E téren részletes okta
tásban részesül: lejjebb állni, odébb állni, közelebb állni, nem 
szabad nagyon rátartani, szabadon a kezet rajta tartani. -
„Ha feltettük a fát a bakra, nagy töprengés következik, 
mekkora darabokra vágjuk a fát. Az öreg az ujjával kiméri a 
nagyságot, mert a kemencére külön fát kell készíteni. Ha 
kétfelé vágunk egy darabot, az egyenes darab, jó lesz sütőfá
nak, a görcsös a kályhába kerül. Két-három hónapra elegendő 
sütőfát, egy hónapra való kályhafát vágnak. A fűrészt az öreg 
reszeli, minden ember nem is ért a reszeléshez. A reszelést 
nem tanította, bár mondta, hogy a fűrész minden második 
fogát kell reszelni, mind a két oldalról, egy fogat tehát mindig 
ki kell hagyni, s túloldalon is így kell végezni, meg lesz akkor 
az egész. A fűrészfogak kihajtogatása olyan régi kulccsal 
történik, aminek két szárnya van. A fűrészelés módja attól is 
függ, milyen fát fűrészel az ember. Tizennégy-tizenöt éves 
korában már a félkézfűrészt is használja. A nők azonban 
nehezen tanulják meg a fűrészelést. Péterszeg ott van, ahol a 
legjobb fűrészelés esne. Bakon nem szabad átfűrészelni, 
amikor kettyen, kiveszik, mert ha nem veszik észre, eltörik és 
az öreg megjegyzi: ennek is el kellett törni. 

A fejszét a fiú kisgyerek korában is elzsugázza, ellopja, de 
akkor kikap, nehogy elvágja a lábát. Próbaképpen tíz-tizenkét 
éves korában nekiáll vágni fát, de óvatosan kezeli, kocogtatja. 
A friss fűrészelés helyén, a vékonyabb részen kell bevágni, 
mert az avas rész visszarúgja a fejszét. Cserfa beveszi a fejszét, 
míg gyümölcsfát, diót, fenyőt nehéz vágni. Nehezebb esetnél 
magyarázott az öreg: (ujjával mutatta) - „ide vágj, akkor 
elhasad." — A fenyőnek erősen oda kell vágni, sőt a fenyőt 
fektetve jobb vágni. A nyárfa puha fa, mint a fenyő. A cserfát 
fogja bal kézzel is, de ugyanezt a fenyőnél a fiú már nem meri 
megtenni, megbicsaklik a fejsze. Különben karvastagságú fát 
is meg mer fogni. 

Csádét nők is vágnak. A csádévágás törvénye : a vastagabb 
végét megfogni, s egyik oldalán megkezdeni a bontást. 
Egészen ferdén kell vágni, akkor a vastagabb ág is széjjel megy 
a fejszével. A száraz csádé veszélyes, ugrál, mint a veszedelem, 
a száraz kőrisfa a legveszedelmesebb. A nyerset élvezet 
vágni. A fenyőt legjobb szárazon levágni, a nyers fagyos fát 
könnyű vágni, gyertyánfát, barkócát a legnehezebb, de 
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tanítják, hogy kell a kovászt kivenni, belekeverni, dagasztani, 
mennyi só kell bele. Odaállítják: addig kell dagasztani, amíg a 
víz a padlásról nem folyik. A kéz cuppanjon a dagasztás 
után. Az egyik tízéves lány már háromszor, négyszer dagasz
tott kenyeret, de leginkább tizenkét-tizenhárom éves koruk
ban kezdenek a lányok dagasztani. Volt olyan is, aki idősebb 
lánytól, aki már koszorús lány volt, kérdezett tanácsot 
főzésre vonatkozólag. 

Az állatgondozásba is hamar betanulnak a lányok. - ,,A 
Gyötrösre (a közeli legelőre) öt-hatéves korunkban elhajtot
tuk a marhát, délben gyöttünk haza, ott kinn őrzés közben 
játszottunk." - „Tízéves koromban már fejtem, de tulajdon
képpen a tizennégy éves lány tud fejni." - Aratáskor „tizen
két éves voltam, s úgy szedtem a markot, mint a parancsolat. 
Édesapám mondta is: így kell szedni a markot, de az anyád is 
tudta hátrafelé szedni a markot." - „Varrni a mamától 
tanulok, meg az iskolában. Foltozni, stoppolni tudok, az 
effajta munkát rendszerint a stoppolással kezdik." -

Abb, 
3. ábra. Favágás tanulása 

3. Erlernen des Fällen der Bäume 

különben nagyon jó fa, sokáig ég, elparázsosodik, tömör a 
szála, mint a csont. Legkitűnőbb fűtőanyag a bükk, a cser, a 
kőris. Mindezt az öreg magyarázta a fiúnak. 

Különben mindezzel kapcsolatban még megjegyezhető, 
hogy a kisgyermek a fűrészporban kis miniatűr fűrésszel 
játszik. A kisgyermeket rá is ültetik a bakon a fa egyik végére, 
hogy lenyomja. 

A fent felsorolt, a gazdasági életre vonatkozó adatokat, 
ahogy említettem, egy tizenhét éves fiútól kaptam. A kis
lányok betanulását a bevezetőben már érintettem, most még 
kiegészítésül az alábbiakat sorolom fel (1948. évi gyűjtés, 
Cserszegtomaj). 

Az egyik lány adata: - „Korán megfogtam a főzőkalány 
nyelét, az egyik asszony is mutatott valamit, a másik asszony 
is." 

Egy másik előadása: - „Saját ösztönömből tanultam, 
láttam több háznál, hogyan főznek, magam sem tudom, hogy 
tanultam meg. Tizennégy-tizenöt éves koromban már önálló
an megfőztem az ebédet. —" — A kenyérsütést már jobban 

A fent vázolt sorok tulajdonképpen a gyűjtés idején 
túlmenőleg egy régebbi, a múltba mélyebben visszanyúló 
betanulási módot rögzítettek. Igaz, hogy lényegében csak egy 
adatközlő megfigyeléseit és előadását tartalmazzák, de így is 
jellemző lehet a hegyközség egykori életére, hisz a tizenhét 
éves fiú valóban átélte az elmondottakat. 

Az elmúlt 25 év alatt paraszti gazdasági rendszerünk 
alapjaiban változott meg, és a mai betanulás feltehetőleg 
teljesen átalakult, más, az eddigiektől eltérő tartalmat kapott. 

Cserszegtomaj Keszthelytől északra, annak szomszédságában fekszik, a Keszt
helyi hegység ellaposodó oldalain, 150-200 .méter magasságban, lényegében szét
szórt, jellegzetes hegyközségi település, 2000 körüli lakossal. Irodalom: VAJKAI 
A.: Cserszegtomaj. Egy hegyközség élete. Népr. Ért. 1939, 170-204. - A gyűj
tögető gazdálkodás Cserszegtomajon. Népr. Ért. 1941, 231-258. - Élet a cser
szegtomaj! házban. Ethn. 1948, 54—72. - A hegyközségek kialakulásának kérdése. 
Néprajzi Közlemények. 1958. 4. sz. 59-70. - Cserszegtomaj helynevei. A Veszp
rém megyei Muzeumok Közleményei. II 1964. 303-328. - Cserszegtomaj. Egy 
Balaton menti hegyközség útja. Kortárs. 1967.3. sz. 471-481. 

EINÜBUNG DER BAUERNARBEIT 

Der Verfasser publiziert nach der Erzählung eines 17-
jährigen Bauerjungen im J. 1948, wie der Junge die Pflanzen-
und Obstzucht, den Weinbau, das Heumachen, die Viehaltung 
und andere Hausarbeiten erlent hat. 

Anschrift des Verfassers: Dr. Vajkai Aurél 
H-8220 Balatonalmádi 
Bajcsy-Zsilinszky u. 73. 

300 




