
A hagyományos paraszti gazdálkodás és a 
teherhordás kapcsolata* 
(Népi teherhordás Nyírbátorban és környékén) 

A hagyományos gazdálkodási viszonyok között működött paraszti gazdaságok 
mindennapi tevékenységétől elválaszthatatlanok voltak a teherhordó eszközök, me
lyek a különböző munkafolyamatok vagy különösebb alkalmak során töltötték be 
rendeltetésüket. Tehát az egyes eszközök, eljárások szervesen épültek a parasztság 
gazdasági-társadalmi életébe. Az eddigi néprajzi kutatás már jelentős eredményeket 
ért el a népi teherhordás vizsgálatában. Az első jelentősebb összefoglalás és útmu
tatás GYÖRFFY István nevéhez fűződik,i majd KESZI-KOVACS László volt követő
je, aki alapvető munkájában nélkülözhetetlen szempontokat nyújt a népá közlekedés, 
teherhordás, hír- és jeladás kutatásához. E mű nagy érdeme, hogy részletes bibliog
ráfiát közöl az 1948-ig megjelent néprajzi feldolgozásokról.2 A népi teherhordás ku
tatása elsődlegesen az egyes teherhordó eszközökre és módokra irányult, konkrétan 
az emberi erővel végzett teherhordásra. GUNDA Béla érdeme, hogy az egyes eszközök 
vizsgálata során fokozottan érvényre juttatta a kartografikus módszer alkalmazását,3 

amely az ifjabb generáció tagjai között pl. PALÁDI-KOVACS Attila publikációiban 
is fokozottabban érvényesül.4 Ugyanő dolgozataiban az egyes teherhordó eszközök
nek, módoknak szentel figyetaet,5a s ezzel — a korábbi eredményeket tekintetbe 
véve — lényegesen gazdagította a népi teherhordás adatainak tárházát.sb Az emberi 
erővel végzett teherhordás kutatásakor hangsúlyozottan került előtérbe az eszközök 
nemek közötti megoszlása, az ember testrészeinek szerepe a teherhordásiban. Ilyen 
szempontok figyelembe vételével is íródott GUNDA Béla tanulmánya egy szepességi 
falu teherhordásáról, amelyben a szerző többek között kiemeli a falu társadatai , 
gazdasági viszonyait, kitér a két nem teherhordásban jelentkező különbözőségére, 
munkamegosztására.6** A kolozsvári Hóstát teherhordását taglalva SÁNDOR Gábor 
dolgozatát az ember testrészeivel végzett munka szempontjai alapján állította össze.6b 

Az egyes teherhordó eszközök és módok területi összegezése szintén GUNDA Béla 
nevéhez fűződik, aki Magyarország jellegzetes teherhordó eszközeinek és módjainak 
típusait rögzítette idegennyeivű tanulmányában, kitérve azok eredetére, s térbeli el
terjedésének vázolására,' 

Bár kisebb területet ölel fel GRÁFIK Imre tanulmánya, érdemes felemlítenünk, 
tekintettel arra, hogy a Szentendrei-sziget szállítását és közlekedését vizsgálva az 
emberi erővel végzett teherhordás eszközein túlmenően az állattal végzett szállítást, 
vontatást is tekintetbe vette, s kitért az egyes teherhordó eszközök készítésére is.8» 
Ugyanő dolgozta fel — új kutatási szempontokat érvényre juttatva — az állati erő
vel végzett folyami vontatást is.^b Az egyes eszközöket, alkalmatosságokat is figyelem
be véve, az állati erő alkalmazásának feltárására szép példát nyújt PALÁDI-KOVÁCS 
Attila, bemutatva a gömör-tornai karsztvidék málhás lovakkal történő szállítását.9 

E rövid áttekintés is igazolja, hogy a teherhordás néprajzi vizsgálatában túlnyo
mórészt az egyes eszközöknek, módoknak szenteltek nagy figyelmet a kutatók. Mint 
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bevezetésként jeleztük is, az említett eszközök, módok szervesen tartoztak a hagyo
mányos paraszti életmódihoz, a gazdálkodás minden mozzanatához, a társadalmi, kö
zösségi megnyilvánulás alkalmaihoz, gyakorlatához. Ilyen tekintetben szükséges fel
említenünk azokat az összefoglaló és résztanulmányokat (pl. BALASSA Iván és 
1KVAI Nándor a Zemplén-hegység vidékének földművelését tárgyaló műveit stb.), 
amelyekben figyelemmel kísérik az egyes mezőgazdasági munkák során funkcionáló 
munka- és teherhordó eszközöket is.10 A teherhordás kutatásakor érdemes tekintet
be venni JÁVOR Katalin dolgozatát, amelyben egy nyírlugosá parasztcsalád munka
megosztását elemzi, rámutatva arra, hogy az egyes mezőgazdasági munkák alkal
mával mennyire határolódik el és kapcsolódik össze a nő és a férfi tevékenysége.!! 

A teherhordás szorosan kapcsolódik a parasztember gazdasági tevékenységéhez, 
életéhez. Az egyes teherthordó eszközök vizsgálata során — attól függően, hogy milyen 
társadalmi és anyagi helyzetű emberek körében él még a használatuk — sokoldalú 
gazdasági és társadalmi viszonyra figyelhetünk fel. A teherhordás fogalmán olyan 
tevékenységet értünk, amikor az ember testrészei segítségével (egyszerű esetben), 
vagy valamilyen eszköz közbeiktatásával bizonyos terhet: tárgyat, anyagmennyiséget 
kisebb-nagyobb távolságra elmozdít, cipel, illetve elszállít. A teherhordás nemcsak 
cipekedés. Azáltal, hogy meghatározott távolságon történik, a gyalogos és járműves 
közlekedéssel is összefügg. „Az élet mozgás. A kultúra életében ez a mozgás a köz
lekedésben jut kifejezésre, amely ember és ember, nép és nép között létesít kapcso
latot." — írja Kaj BIRKE-SMITH.M A parasztember, aimikor gyalogosan vagy a sze
kerén közlekedik a határban lévő munkahelyére, akkor a közlekedés során létesít 
kapcsolatot a lakóhelye és a munkahelye között. A közlekedés alkalmával funkcionál
nak az egyes teherhordó eszközök, amit a munkába menő ember magával cipel. A 
parasztember munkaihelyét a falu határának különböző pontjain, a település és ha
tárának egyes részein találjuk meg. Az esztendő különböző időszakában más-más 
helyen adódik számára munka, s így a közlekedésének iránya is ahhoz igazodik. Ami
kor kimegy a földjére dolgozni, megfelelő munkaeszközt és élelmet, italt visz magá
val. Tehát egy időszakon belül, a mezőgazdasági munkák alkalmával a munkaeszkö
zök és teherhordó eszközök bizonyos területen funkcionálnak. A településen, és annak 
határán belül több mozgásövezetet különböztethetünk meg: 

1. A település külső mozgáskörzete a lakóház és a ihatárban elhelyezkedő munka
hely (a szántóföld, a rét, a kaszáló, a szőlő és az erdő) között jön létre. 

2. A második mozgáskörzet a lakótelek és a település egyes részei és objektu
mai között alakul ki. 

3. A lakóház és a telek tartozékaival alkotja a központi mozgáskörzetet. 
4. A település és az attól távolabbra eső más vonzási központok (város, vásár

hely, búcsújáróhely) között alakul ki a legtávolabbi mozgáskörzet. 
A dolgozatomban nemcsak az emberi erővel, hanem az állati erővel, szekere-

zéssel végbemenő teherhordást is tárgyalom, hiszen a teherhordás e két összetevője 
egységet alkot a mezőgazdasági tevékenység folyamatában, amely során nemcsak a 
mezőgazdasági termelőeszközök, hanem a teherhordó eszközök is funkcionálnak. 
Tekintettel voltam továbbá a teherhordó ember testrészeinek szerepére, a nemek 
közti munkamegosztásra is. A teherhordást a mezőgazdálkodás évi menetének meg
felelően, a mozgáskörzetek alapján kísértem figyelemmel. A teherhordás ilyen szem
pontok szerinti vizsgálatát a Nyírség középső és délkeleti területén: Nyírbátorban, 
Máriapócson és Piricsén végeztem el, de a mozgási központok és területek megálla
pításakor figyelembe vettem Nyírgyulaj, Ofehértó, Penészlek és Válla j községek 
helyzetét is. A dolgozatomban az 1900 és 1970 közötti időszakot tekintem át, kihang
súlyozva az első világháborút követő, a két világháború közötti, valamint a felszaba-
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dulást és a termelőszövetkezetek megalakulását (1960) követő időszakot, amikor is 
számottevő változás következett be a teherhordás rendszerében.^ 

Még mielőtt a részletes ismertetésre rátérnék, érdemes néhány mondatban szól
ni e táj természeti arculatáról, történeti múltjáról. FÉNYES Elek 1851-iben megjelent 
munkájában ezt írja: „Nyír-Báthor. . . határa részint sárga, részint fekete homokos, 
erdeje van.", „Pócs (Mária) . . . határa homokos, de rozsot, dohányt, tengerit bőven 
terem."" A Nyírség hazánk mostohább természetföldrajzi területei közé tartozik. Az 
egykori hordalékkúp felszínét ma futóhomok-képződmények: homokbuckák, homok
dűnék, és a közöttük meghúzódó nyírvízlaposok teszik változatossá. A Nyírség ne
vét nemcsak a nyírfáról kapta, hamem a nagy számmal előforduló, a mélyebb fek
vésű területeket elborító vizekről, a nyírvízlaposokról is.^ A geográfiai környezet — 
Belső-Somogyhoz, Kiskunságihoz hasonlóan meghatározta a lehetőséget az ember 
számára, kényszerítette, hogy a rosszabb minőségű termőföldön is megteremtse a 
szükséges javakat élete fenntartásaihoz, boldogulásához. A nyírségi parasztember ál
landóan harcban áll a természettel: a gyengébb minőségű homoktalajt gyakran kell 
trágyáznia, hogy teremjen valamit, s egyben a folyton mozgásban lévő futóhomokot 
meg is kösse. A szél legjobban a homokdűnék, a „hegyek" meredekebb oldalait kop
tatja, de a száraz, kemény fagyos téli napokon a kevésbé partos részekről is köny-
nyedén elhordja a termőtalajt. Legmostohább a helyzet a Nyírség délkeleti és déli te
rületein, Penészlek vidékén, ahol a sivó futóhomok uraflja a földfelszínt. Nyírbátor 
környékén, Máriapócs felé haladva a Középső-Nyírség területén már kedvezőbb a 
helyzet, itt termékenyebb, kötöttebb löszös-homokos barnatalajt is láthatunk kisebb-
nagyobb foltokban.16 Igen keserves a megélhetés a futóhomokkal borított területen. 
Amíg a hajdúsági löszös feketeföldön 2—3 kh szántóföld is elegendő egy öt-hat tagú 
család megélhetéséhez, addig a Nyírbátor környéki jobb minőségű barnaiöldön az 
ugyanilyen nagyságú családnak 5 kh szükséges, de a silányabb minőségű homoktala
jon Penészlek környékén ezt a családot csak 12—15 kh föld képes eltartani. A vidéki 
falvakban korábban mindig is nehezebb volit a megélhetés, mint Nyírbátorban. Ezen 
a vidéken a felszabadulásig hatalmas uradalmak voltak. A hajdani neves családok — 
Báthoriak, Bethlenek, Rákóczyak, Banff yak — helyébe újak kerültek, s közöttük is a 
legismertebb a Károlyi család és a máriapócsi Basilita-rend volt." A nyírbátoriakat 
nagy előnyben részesítette, hogy a község sokáig kiváltságos helyzeteit élvezett.18 

Jelentős volt az úrbéres jobbágyok rétege: emlékezet szerint a „kossuthi időben" 
négyszáz úrbéres gazda egyenként 20 kh földdel, a néhány szessziós pedig 40 kh 
földdel rendelkezett. 1851-ben Fényes Elek Nyírbátorban 64 7/8, Máriapócson 22 4/8, 
Piricsén 13 2/8 második osztálybeli jobbágytelekről tesz említést.1^ A társadalmi dif
ferenciáltság egészen a felszabadulásig követhető e falvakban: Nyírbátor a jómódú 
gazdák városa, míg a környező falvakban a földnélküli, vagy kevés földterülettel 
rendelkező zsellérek voltak túlsúlyban. 

* 

1. Teherhordás a település külső mozgáskörzetében; ez a mozgáskörzet Nyírbá
tor határát foglalja magába, amely több részre oszlik. A határ jelentós részét borít
ja a futóhomok megkötését is szolgáló akácerdő. A községhez közel eső homokdom
bokon, a „hegyeken" találjuk a szőlőtelepítéseket. A mélyebb térszínen meghúzódó 
laposok a kaszálásra legalkalmasabb területek (a nyírbátoriak egykori híres kaszálója 
Bátorligeten volt). A határ többi részét szántóföldként hasznosítják. A gazda a köz
ségben lévő házastelekjéről jár ide dolgozni. A földjére gyalogosan vagy szekéren 
megy — a távolságtól és módjától függően —, munkaeszközét, valamint élelmet és 
italt visz magával. A mezőgazdasági munkák sorrendjének megfelelően más-más 
munkaeszközt használ. 
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A parasztember szánté az egész esztendőt munkával tölti el, pihenésre még té
len is alig jut idő. A fogatos gazdák télen hordják haza az erdőről a fát (1. kép), 
vagy vállalnak béribe fuvarozásit. 1960 előtt minden gazda2" rendelkezett egy bizo
nyos résszel a Bátorligeten elhelyezkedő közbirtokossági erdőben, ahonnan a fát szin
tén télidőben szállították haza. Ilyenkor egy esztendőre való tüzelőfát hordtak össze. 
A legfontosabb szállítóeszköz a szekér. Ma is általánosan a lőcsös vagy parasztsze
keret használják, de látunk gumikerekes, nagyobb rakodóterű stráfkocsikat is. 
Korábban még fatengelye volt a szekérnek, az uradalomban 1945-ig még előfordul
tak ezek a fatengelyes járművek. A gazdák már a két világháború között is vas
tengelyes szekereit használtak. A zsellérek nem rendelkeztek ilyen alkalmatossággal, 
a tüzelőfát a szükségletnek megfelelően szerezték be az év folyamán. Szekér hiányá
ban a hátukon cipelték haza a fát. Ez a munka nagy emberi erőkifejtést igényel, 
ennek ellenére mégis az asszonyokra hárult. Erre a célra 2—2,5 m hosszú, vékony 
kötelet használnak, melyet „U" alakra hajlítva terítenek a földre, e rápakolják az 
1—1,5 m hosszúságúra összetördelt gallyakat. Kellő magasságra összepakolva a fát, 
az „U" alakú kötél szabadon lévő két szárát visszahajtják és átbújtatják a kötél 
másik végén. A cipekedő ember leül a gallyköteg mellé, és a kötél két szárát vál
lain átvetve a hónalj alatt köti csomóra a fát összefogó kötélhez. A súlyos teherrel 
nehéz felállni, ezért az ágakat a lehetőséghez képest mindig árokparton vagy lejtő-
sebb térszínen szedik össze (2. kép). Egy hátfa súlya elérheti az 50—70 kg-ot is. 
A öpékedés távolsága növeli az ember szervezetének igénybevételét. Máriapócson 
pl. a háton történő fahordás legnagyobb távolsága négy kilométer. Mint már emlí
tettem a faihordás a szükséglet szerint történik, de vihar után, mikor a szél letördelte 
a fák ágait, napjában nyolc-tízszer is megfordultak az asszonyok. 

A tél utolsó hónapjaiban: januárban, februárban, márciusban kezdik meg a trá
gya kihordását a földekre. Ez a tevékenység inkább a férfiak munkáját igényli, de 
olykor-olykor a nők is besegítenek. Az a gazda, akii a családjával műveli a földjét, 
vagy a részes, aki harmadába vállal földet, maga szállítja szekerén a trágyát. A fe
lesgazda először a saját földjére, utána a felesföldre hordja. A trágyát vasvillával 
hányják fel a saroglya nélküli lőcsös szekérre (3. kép). A szőlőbe is hasonlóan viszik 
a trágyát. Ha a trágya nagyon szalmás, egy kupacba szórják le, hogy tovább érjen, 
az érett trágyát viszont a szekérről folyamatosain terítik szét a földön. Az emberi 
erővel történő trágyahordás eszköze a saroglya (4. kép). Mindenki magának készíti 
el deszkákból. A szőlő trágyázásakor alkalmazzák, a szőlőtőkék közé csak ezzel lehet 
széthordani a trágyát, használatához két ember szükséges (Nyírbátor). 

A (trágyázást sokszor közvetlenül a szántás művelete követi, melynek kezdésideje 
az időjárás alakulásától függ. A szántás napjának reggelén az ekét és taligát a sze
kérderékba, vagy a szekér saroglyájára helyezve szállítják ki a szántóföldre (5. kép) 
A harmados embernek a föld tulajdonosa, a feles maga végzi el a szántást. Ezt a 
munkát kizárólag férfiak végzik, bár a világháborúk idején megtörtént, hogy az asz-
szonyok is megfogták az ekeszairvat, máskor legfeljebb a teheneket vezették. 

A szántás a földterület nagyságától függően több napig is eltarthat. Hasonlóan a 
trágyázáshoz, — amikor sem ételt, sem italt nem visznek magukkal, mert napjában 
többször is megfordulnak otthon a szekérrel — a szántás ideje alatt sem visznek főtt 
ételt a szántó férfinak. Reggel kenyeret, szalonnát pakol a gazdaasszony a tarisznyá
jába, s italt is visz magával. A tarisznya a férfi elválaszthatatlan társa volt szinte 
egész életén át: az iskolás kortól kezdve meglett, idős korig viselte. Bárhová ment 
is élelmét abba pakolta, s a vállán átvetve a hátára, vagy a szerszáma nyelére köt
ve vitte. Többféle tarisznyaforma ismeretes. Az egyszerűbb tarisznyákat vászonból 
házilag készítették, s az egyes formák megnevezésére több nevet is használnak:*! 
bakó (Máriapócs, Nyírbátor), tarisznya (Máriapócs, Nyírbátor, Nyírgytflaj, Piricse, 
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Vállaj), hurkos vagy korcos tarisznya (Nyírbátor, Máriapócs, Piricse), Ziba (Piricse). 
Az anyagukat az asszonyok kenderiből szőtték. Közülük a legegyszerűbb készítmény 
a bakó: kétnyüstös vászonból készített zacskóra fület varrtak (12. kép). Abrakot ta r 
tottak benne a lovaknak, de kaszáláskor a fenőkő, fentü is ebbe került. Amikor egy 
nagyobb méretű vászonyzacskó nyakát összekarcolták, vagy hurkot kötöttek rá, majd 
az egyik, vagy minkét sarkával madzaggal összekötötték, létre jött a nevében is je
lölt korcos vagy hurkos tarisznya. Attól függően, hogy hány sarkát kötötték össze, 
nevezik három- vagy négy sarkos tarisznyának is (Piricse). E tarisznyát éppen az 
összekorcölás miatt csúfoljak libának. 

Az a gazda, aki adott a tekintélyére, és anyagi tehetsége is volt hozzá, a szőrta
risznyát használta22 (6. kép), a szegényebb napszámos embereknél ritkán fordult elő. 
Nyírbátorban nem készítették, régebben a csütörtöki vásárban vették a nagykárolyi, 
majd a debreceni tarisznyakészítő mesterektől, szíjgyártóktól. Innen ered a debre
ceni tarisznya neve (Nyíribátor) is, általánosan azonban szeredásnak hívják (Nyírbá
tor, Máriapócs, Piricse). A szőrtarisznyát a marha, a ló, a disznó, a kutya szőréből 
készítették a tarisznyakészítő mesterek, de ezeknél is nagyobb értéket képviselt a 
századunk elején használatiba került kecskeszőrtariisznya.23 A szőrtarisznya szélét 
bőrszíjjal szegték be. Többféle színű, hosszanti csíkozású változaita ismeretes. 

A bőrtarisznya kevésbé terjedt el, főleg a pásztorok használják, akik a csizma 
szárából készítették maguknak, vagy szíjgyártó mesterekkel csináltatták. A paraszt
emberek ritkán viselték. Nagy előnye, hogy benne az étel esőben sem ázik el, de még
sem vetekedhetett a szőrtarisznyával, mert az drágább és mutatósabb is volt. A ta
risznyaféléket ma már nem viselik a férfiak, helyette a bőrből készült kézitáskát, 
vagy a rendfenntartó erők tagjain látható bőroldaltáskát hordják (7. kép.) 

A szántás befejeztével hamarosan sor kerül a vetésre. A vetőmagot zsákban, 
szekórderóklba téve szállítják ki a szántóföldre (8. kép). A harmadosnak a gazda adja 
a magot, míg a felesbe vállalónak kötelessége a sajátjából vetni. A szántóföldön a 
vetőmagot beletolták а uetőzsáfaba, amit a vető férfi a nyakába vesz, majd hozzáfog 
a vetéshez. Erre a célra a vetőabroszt is használták. A vetés során egyszerre kib. 30 
kg vetőmagot cipelnek, a szórás minden második lépésre történik. A gabonát a fér
fiak vetették. A kolompér vetéséhez már két ember kell, s ha szükséges az asszo
nyok is segítenek. Az egyik kapával kivágja a földet, a másik a vetőzsákból (9. kép), 
/íccuauesszőfcosórból, vagy szakajtóból dobálja a vetőburgonyát a fészekbe. A vető
zsákból rozsot, búzát, árpát, lucernát, burgonyát (ha már nagyon kicsírázott, akkor 
vesszőkosárból); napraforgót, tengerit kötényből, surcból vetnek (Máriapócs, Nyírbá
tor, Piricse). 

Legelőször a lednek, a csillagfürt vetésére kerül a sor márciusban. Az árpa, a 
burgonya, a rozs április elején, a tengeri, a répa, a zaib, a napraforgó április vége felé 
kerül a földibe. Legkésőbb, májusban történik a dohányipalánták kiültetése a szántó
földibe. A palántákat már a tél vége felé kezdik nevelni melegágyban. Amikor elér
kezik a palántázás ideje, a dohánypalántákat faládákba helyezve szekéren szállít
ják ki a földekre. Kapával vágják ki a földet, s ebbe a fészekbe ültetik a palántát. 
A lehetőség szerint esős időben palántáznak, mert a homoktalaj sok öntözővizet 
kíván. Az öntözés szükségességének megfelelően feneketlen hordóban, (félfenekű) 
szekéren hordják ki a földre a vizet (Nyírbátor, Piricse). 

Az elvetett növények közül a lucernafélékkel, a gabonával kevés a gond, de a 
tengerit, a burgonyát rendszeresen kapálni kell. Kapálás idején már korán reggel 
kint vannak a földeken, hogy a déli hőségben inkább pihenhessenek. A községhez 
közelebb eső részekre gyalogosan, a határ távolabbi pontjaira szekérrel mennek ki a 
gazdák. A napszámosokat szekéren szállították ki a gazdák a falutól távol eső föl
dekre (Nyírbátor). 
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A kapálás idején már vittek az asszonyok főtt ételt a határban dolgozó család
nak. Ebédhordáskor a száraz dolgok: kenyér, sülthús stb. tányérra téve kendőbe ke
rült, és a cserépszilkévQl együtt vitték a munkásoknak. Az ételhordókendőt szelvétá-
nak (Máriapócs, Nyírbátor, Piricse) mondják, de kenyeres kendőinek (Nyírbátor, Pi-
ricse), kosár kendőnek (Máriapócs, Nyírgyula j) is nevezik, mert kenyérsütéskor is ezt 
használták. Ezt kendervászonból készítették az asszonyok, méretei különbözők. Gya
kori az 57X57 cm-es kendő használata. Két féle szeluétát különböztetünk meg, an
nak megfelelően, hogy milyen alkalmakkor használták: az egyik rózsaszín, kék, csí
kozott minitájú, vagy csak nyerskender színű. Ebben vitték a határba az ételt. A má
sik féle fehér, ebben kizárólag a gyermekágyas asszonynak visznek ételt, a határba 
sohasem (Máriapócs). 

A főtt ételt cserépszilkébe tették, és egy hálófélébe, a kasornyába helyezve szál
lították az asszonyok. A kasornya kezdetleges változata egy madzag, amellyel a 
szűke nyakát kötötték át, hogy kézben könnyebben cipelhessék. Gyakoribb volt a 
kasornya (27. kép) használata. A kasornyát (Nyírbátor, Piricse, Penészlek), fenék
madzagot (Máriapócs, Nyírgyulaj) parasztasszonyok és cigányasszonyok készíteititék, a 
szövőszékről lemaradt kócból, viriznekool, zsinegből összesodorták. A házaló ci
gányoknak egy-két kilogramm burgonyát adtak érte. A vidékiek sokszor a nyírbá
tori csütörtöki vásárban szerezték be. Egy háztartásban többet is tartottak. Az asz-
szonyok mindig arra törekedtek, hogy az ételhordó kendő és a kasornya tiszta le
gyen, ellenkező esetben könnyen a szemükre vetették, hogy nem becsülik a férjüket. 

A kasornya használata fokozatosan háttérbe szorult a gyárilag készített zomán
cos fómkanna, az éieles (Nyírbátor) elterjedésével. Ebben a hengeres, fogóval ellá
tott színes — kék, fehér, piros, drapp stb. — zománcú edényben 2—5 liter ételt tud
tak a határba vinni. Ujabban a több részből álló alumínium ételhordót használják. 

A növények kézi erővel való kapálása sok munkát igényel. Minél nagyobb a föld
terület, annál több munkáskéz szükséges. A gazdáknál nagyobb földterület esetén a 
szükséges munkaerőt a napszámosok pótolták, de a kisebb, kevésbé módos családok
nál minden munkáit bíró emberre szükség van, nem kímélhették a kisgyermekes 
anyákat sem. Nyírbátorban az asszonyok lepedőben nem vitték gyermeküket, de Mária-
pócson, Piricsén gyakrabban használták, főleg az „elesettebbeknél" fordult elő. A 
munkába induláskor gyermekét az édesanyja lepedővel (Nyírbátor, Piricse, Penész
lek), abrosszal (Máriapócs, Nyírbátor, Nyírgyulaj, Piricse) a hátára kötözte, ha sírt, 
sokszor még a kapálás közben is cipelte. Aki csak tehette nem a vászonból készí
tett lepedőifélében, hanem a gyárilag készített posztókendőben vitte gyermekét. Ezzel 
falvakban az asszony a hátára is felvette (10—11. kép). Többféle elnevezése él: beli-
nerkendő (Máriapócs, Nyírbátor, Nyírgyulaj, Piricse), posztókendő, hajkáló kendő, nyak
bavaló kendő (Máriapócs). A nagyobbacska gyermeket ölben, karon, a kisebbeket kendő
ben, sokszor még a háromhetes gyermeket is magukkal vitték a határba. Egyes esetben a 
kisgyermekét az édesapja kosárba ültette, és a vesszőkosár két fülén átdugott kapa
nyél segítségével a vállán szállította (Máriapócs). 

Egy esztendőiben többször is sor kerül a kaszálásra. A tavaszi csapadékos és me
leg időjárás hatására kizöldellt réteket már június elején lehet kaszálni. Ekkor az 
anyaszénát vágják le, augusztusiban pedig a sarjút (Nyírbátor). Ha a nyár végén is jó 
idő marad, harmadszorra is kaszálhatnak, de ilyenkor a szénát már nem szárítják 
kinn a mezőn, hanem a füvet beszállítják a községibe és feletetik az állatokkal. A szá
zadunk első feléiben a Nyírbátort körülvevő füves kerteket is használták kaszálóként, 
de a nyírbátoriak legjobb kaszálóterülete Bátorligeten volt. A távolabb fekvő ka
szálóra szekérrel mentek, a kaszát a szekérderékba kötözték le, nehogy valakit meg
vágjon, úgy fektették le, hogy a pengéje a saroglyán nyugodott és madzaggal rög
zítették hozzá. A gyalogos erniber oldalára akasztja tarisznyáját, vállára emeli a ka-
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szát, a vizeskorsót kezében vagy a kasza nyeléhez fogva viszi. A fentéit és az üllőt a 
bakóba rakja (Máriapócs, Nyírbátor, Piricse), melyet általában a szerszám nyelére 
húzva visznek (12. kép). A nehéz fizikai munkában sok vizet fogyaszt a dolgozó em
ber. A szénakaszálás is a nehezebb mezőgazdasági munkák közé tartozik. Különö
sen a meleg tavaszi és nyári napokon jólesik a frissítő, hűvös ivóvíz. 

A vizesedény ugyanolyan hozzátartozója a földjére igyekvő embernek, mint a 
tarisznya. A víz hordására többféle eszköz ismeretes. Erre a célra használták fel a 
kaibaktököt, melyet ezen a vidéken csak Zopótöfc néven ismernek24 (13. kép). A ka-
baktök csúcsát levágják, és az így keletkezett nyíláson keresztül tisztítják ki a mag
tól, majd a nyakára zsineget kötöttek, hogy annak segítségével könnyen szállítható 
legyen. Az idősebb emberek emlékeznek még a használatára; aki egyedül ment dol
gozni, az vdtt benne vizet magának. Mellette általánosan használták a cserépkorsót. 
Több személy számára vittek benne vizet. A cserépkorsót vászonkorsónak (Mária
pócs) és csecsesfcorsónak (Máriapócs, Nyírbátor, Piricse) is nevezik (7. kép). A vizet 
az edény szűrővel ellátott száján töltötték be — a szűrő akadályozta meg nehogy bé
kát, bogarat merítsenek a korsóba — és a fülén lévő csecsen keresztül ittak belőle. 
Előnye, hogy a vizet hűvösen tartotta, amit azzal is elősegítettek, hogy egy fa alatt a 
földbe ásták. A kb. 4—5 literes cserépkorsókat a csütörtöki vásárban szerezték be a 
fazekasoktól vagy kereskedőktől. (Nyírbátor környékén ugyanis a homoktalaj nem 
tette lehetővé az agyagedények készítését. A nyírbátori fazekasok Szatmárból (pl. Tu-
ryogmatolcs) hozták az agyagot. A korsó szállítása gyalogosan, kézzel25 történt (14. 
kép), ha szekérrel mentek dolgozni, szataiaval bélelt kosárba tették és az ülésdesz
ka alá helyezték, nehogy összetörjön. Előfordult, hogy a határban egy ember a két 
korsó fülét zsineggel vagy egy kendővel összekötötte, így a korsókat egyik vállán át
vetve vitte. Századunk elején, amikor még általánosan használták a cserépkorsót, 
már megjelentek a fémből készített gyári vizeskannak. Az eszközváltás a módosabb 
gazdáknál ment végbe legkorábban, ez a folyamait eltartott a negyvenes évek végéig, 
amikor a bádogkorsó (Nyírbátor, Piricse) vagy zománcos kupa (Máriapócs, Nyírbátor, 
Nyírgyulaj, Piricse) végleg elhódította az elsőséget a cserépkorsótól. Ma széles körű az 
üvegdemijonnak, vagy kötöttkorsónak (Nyírbátor) a használata is (15. kép). 

A századunk első felében vízhordásra tartották a fából készített csobolyót, cso-
bánt is, amely a helybeli pintérek műhelyéből került ki. Az általunk vizsgált terü
leten két formája ismeretes. Az egyik lapított kisebb hordához hasonlítható. Fadongák-
ból rakták össze és vasabronccsal fogták egybe. A szájánál rögzített fogó segítségével 
lehet cipelni kézben vagy rúd segítségével. A másik edény kerek formájú, szintén 
/adoneáfcból állították össze, és füles dongákkal is rendelkezik. Kettő fül felül helyez
kedik el, a csobán vállán, abba fűzték a csobán kötelét s ugyancsak kettő fül talál
ható alul is, amelyek a víztartó edény lábai. A csolyóból, csobánból (a nagyobbakból) 
nádszállal ittak. A gazdák 3 és 5 literes csobánt használtak. A nagyobb méretű — 
20—25 literes — az uradalomban volt. Egyes gazdák a pincében bort tároltak benne. 
Ezeket már két ember szállította vállon, egy rúd segítségével. Szekér esetében a 
bürfára kötötték fel a csobánt (Nyírbátor, Piricse). 

A szénakaszálás alkalmával a füvet és a szálas takarmányt rendre vág
ják, és így szárítják meg, közben rendszeresen meg is forgatják. A széna 
megszáradása után kezdődik a gyűjtés. A szénagyűjtésre favillát használnak, amit 
székéren vagy gyalog visznek magukkal (14. kép). Csak a vízben álló szénát hordják 
vasvillával a szárazra. A gyűjtést férfiak és nők egyaránt végzik, s ilyenkor ebéd
időben főtt ételt ritkán esznek. A villahegyeket két ember a rend végétől egymás
sal szemben haladva gyűjti össze rendlábba. A rendlábat rudasba rakják össze, s a 
rudast a rudashordórúddal hordják a boglyába. Ezt a teherhordó tevékenységet ne
vezik rudasolósnak vagy boglyázásnak. Egy villahegy súlya 3—4 kg, а kisrudasé 60—70 
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kilogrammot, a nagyrudasé az egy mázsát is eléri. Tíz rudassal visznek egy boglyába, 
amely 7—10 q súlyú szénamennyiségnek felel meg. A rudasolast két darab 2—2,5 m 
hosszú, mintegy öt centiméter átmérőjű akácfáruddal végzik. A rudak egyik végét ki
hegyezik, hogy könnyebben lehessen a széna alá szúrni. Másik változat szerint az elő
re lefektetett rudakra pakolják a szénát. A cipeléshez két ember szükséges (Nyírbátor). 

Az összehordott széna a boglyában tovább szárad. A hordás később — ki mikor 
ér rá — kezdődik meg. A szénát két vendégoldallal (megnövelt rakodóterű lőcsós sze
kérvél hordják haza, ahol kazlakba rakják. A vendégoldal két darab kb. 5 méter 
hosszú rúd, melyeket a szekér bürfájára akasztott gúzsba dugnak (Nyírbátor). 
A boglya nagyságától és a fogat erejétől függően egy-két boglyát pakolnak fel a sze
kérre. Az egész szénarakományt tób. 12 m hosszú, vastag rudalló- vagy hordókötéllel 
szorítják le átlós irányban a szekér vendégoldaiiáihoz. A szorítást a kötélen lévő csiga 
segítségével végzik. 

A nyár első heteiben — június végén, július elején — kezdődik meg a gabona
félék aratása és betakarítása. Aratáskor a férfi vitte a kaszát, az asszonyok fagerefo-
lyét, a brúgóX. Az aratás volt a legfárasztóbb mezőgazdasági munka. Ilyenkor a gaz
daasszony kalóriában dús ételt vitt ki a munkásoknak. A feleség a férjének akkor is 
vitt ebédet, ha részesbe aratott. A levágott gabonát a férfiak kötözték kévébe, belőle 
általaiban 18 darabot raktak egy keresztbe, s a nagy fagereblyéivel egy csomóba húz
ták az elhullott kalászokat. Az aratás végeztével kezdődött meg a béhordás. A gabona 
behordása hasonlóan történt a széna hazaszállításához. A kevés különbözőség, hogy 
az aratás utáni behordáskor a szekér bürfájára két keresztfát erősítettek fel, és ezek
re rögzítették a vendépoldalakat. A gabona elszállítása a férfiak feladata volt. Elő
ször a szekérderekat rakták meg, utána a vendégoldalt kezdték felpakolni. Amíg le
hetett kézzel adogatták a kévéket, de egészen magasra csak villával tudták feldobálni. 
Ha a lovak vagy a tehenek jó erőben voltak, hat keresztet is fel lehetett tenni egy 
szekérre, amit szintén kötéllel fogtak le (Nyírbátor, Piricse). 

Szinte még be sem fejeződött a gabona betakarítása, már más növények is kez
denek beérni. Augusztus második felében el lehet kezdeni a megérett dohánylevelek 
letörését. Egyszerre több sort is fognak a munkások, s a leszedett leveleket hónalj 
alá szorítva haladnak előre. A levélkötegeket a sorok között csomókba rakják le, 
ahonnan esténként, a munka végeztével a szekérre pakolják. Sokban hasonló a ten
geri, a napraforgó és a burgonya betakarítása is. A tengerit töréskor a sorokon ha
ladva egy 8—10 méter távolságban lévő kupacba dobálják előre, ahonnan vesszőkosárba 
szedik fel és hordják a szekérre. A napraforgói éjeket sarlóval lecsapkodják, s a nö
vény tövéhez teszik le. A munka befejezése után vesszőkosárban hordják egy hely
re, ahol ponyván kicsapkodják a fejekből a napraforgómagot, majd zsákba töltik. 
A szegényebb emberek — akik keveset termesztettek, és fogattal sem rendelkeztek — 
a napraforgómagot zsákban, a hátukra kötözve cipelték haza (Máriapócs, Nyírbátor). 
A kolompér félszedése is sok munkát igényel. Kapával bontják fel a bokrokat, s a 
burgonyát vesszőkosárba vagy zsákba szedik össze. A kosarat egy ember a kezeiben, 
a vállán, vagy két ember hordja a föld szélén lévő csomóba. A hazaszállítása szeké
ren történik. Ha csak néhány nap után viszik el, gazzal takarják le, viszont, ha késő 
ősszel vagy télen kerül rá sor, akkor előbb gazzal vagy szalmával vastagon leterítik, 
majd leföldelik, nehogy megfagyjon a burgonya (16. kép). 

A betakarításnál fontos teherhordó eszköz a kosár. Egy öt-tíz holdas gazdaság
ban négy-öt, de egy húsz-huszonöt holdas gazda házatáján tíz-tizenöt vesszőkosarat 
is találunk. A kosarak készítésével maguk a parasztok, a kosárfonók és a cigányok 
foglalkoznak. Az ezermesterkedő földművesek télidőben megfonják a gazdaságukban 
szükséges kosarakat, esetenként másoknak is fonnak. A kosárfonó megrendelésre is 
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készít, áruját a csütörtöki vásárba is kiviszi. A vidékiek sokszor itt szerzik be a 
kosarakat. 

A kerek, kétfülű kosarakat hántölatlan fűzfavesszőből fonják. Ezért nevezik eze
ket egyszerűen ficcfavesszőkosárnak vagy csak vesszőkosárnak (Márdapócs, Nyírbá
tor, Piricse). Ezekben hordják a betakarításkor a tengerit, a burgonyát (17. kép). 
Ilyenkor a kosarat a benne szállított vagy tárolt terményről is elnevezik: pl. tenge-
riskosár. A szőlő szüretelésekor kétféle kosarat használnak: egy kisebb méretűt, 
amelybe a szőlőt leszedik, s egy nagyobb vesszőkasarat, amelyben szekéren haza
szállítják a szőlőt (18. kép). Hasonlóan nagyabb méretűek а szénáskosarak is, me
lyeket tör ekés kosárnak emlegetnek (Nyírbátor), utalva még arra, hogy korábban 
csépléskor ebben szállították a töreket. A kosarakat 0,5—1—2—3 véka nagyságrend 
szerint csoportosíthatjuk. (1 véka = 25 kg = 30 1.) A megkopott kosarakat nem vetik 
azonnal a tűzre, hanem a ház körül tovább használják. 

Nyírbátorban 1960-ig (a tsz megalakulásáig) május elsején hajtották ki a gulyát 
és a ménest a Bátorligeten lévő Nyomás nevű legelőre, s onnan csak október közepe 
táján került vissza. A Nyomáson külön üszőgulya, tinógulya és ménes legelt. A gaz
dák a csikókon, vemhes állatokon kívül a nagyobb mezőgazdasági munkák — szán
tás, vetés — befejezése után az igáslovakat is kicsapták a ménesbe. Csak nagyobb 
munkák idején mentek ki értük: a szénakaszáláskor, mivel a távolabb fekvő bátor
ligeti kaszálóra mentek, az aratás idején, amikor nemcsak a gabonáit, hanem egyút
tal a szénát is hazaszállították, valamint a különböző termények betakarítása ide
jén. Sokszor, ha valamilyen szállítási lehetőség adódott, még ha éjfélkor is vitték ki 
a legelőre a lovakat, hajnalban már mentek értük. 

A gazdák a legelőn heverő marháiknak minden hónapban — lehetőleg vasárnap 
és ünnep, amikor nem dolgoztak —, vittek ki sót. Sózni csak a férfiak jártak, 
ritkán fordult elő, hogy az özvegyasszonynak magának kellett a sózást elvégezni. 
A sózás napján korán indultak, hogy még a reggeli misére visszaérjenek a templom
ba. A sót egy vászonból készült korcos sószacskóba töltötték, vagy csak papírba cso
magolták. A sóval együtt vitték a sózótefcnőt, amelyet fából készítettek a cigányok, 
de erre a célra használtak zománcos fémtálat is. A sászacskót rákötözték egy fabotra, 
s a sózóedénnyel együtt — amelyet egy madzaggal szintén a botra erősítettek —, vál
lon cipelték gyalogosan a legelőre (19. kép). Gyakran a sót már otthon összekevertélr 
л korpával. Ezt a keveréket szütyőbe helyezték, s hasonlóan cipelték. Minden alka. 
lommal vittek a gazdák tarisznyájukban szalonnát és egy üveg bort, vagy pálinkát 
a pásztornak ajándékba. 

Nyírbátorban a községhez közel eső határrészen, a „hegyeken" telepítették a sző
lőket. A rövid távolság miatit gyalogosan mennek oda. Szekérrel csak a trágyát hord
ják a szőlőkbe, s onnan szüretkor rajta hozzák haza a termést. Mivel közel esik a 
lakóházhoz, ebédidőben könnyen haza lehet jutni. Minden szőlőben ásnak kutat, s 
az ivóvizkérdés is könnyen megoldódik. Esetenként a bort vagy a pálinkát üvegben 
a tarisznyába téve viszik magukkal a férfiak. 

A szőlőbeli munkák már a tél vége felé megkezdődnek a itrágyahordással. Sze
kérrel nem lehet a szőlősorok közé beállni, a trágyát a sorok végében szórják le, 
ahonnan két ember a saroglyán hordja szét a szőlőtőkék közé. A kapaféléket a sző
lőben felépített kunyhókban, vagy kisebb szerszámoskaimrákban tartják. A szölőnyi-
tás után, mikor még nem fakad a szőlővessző, történik a metszés. A metszés után a 
csomókba rakott szőlővenyigét ölben viszik a paszta szélére, ahol kévékbe kötik, majd 
alkalomadtán hazaszállítják szekéren. A szőlőmunkák közül legfárasztóbb a permete
zés. Csak a férfiak végzik. A századunk első évtizedeiben még oirokseprűvel perme
teztek. A szőlőterület szélén, a kút mellett felállított feneketlen hordóban készítet
ték el a permetlevet, majd pléh- vagy favederbe merték ki. A férfi egyik karjára 
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akasztotta a fcb. 4—5 literes vödröt és a permetet cirokseprűvel csápozta a szőlőleve-
lekre. A szőlőmunkák közül legérdekesebb a szüret, aimi az időjárástól függően 
szeptember hónap folyamán kezdődik meg. A fürtöket zománcos vödörbe, vagy vesz-
szőkosárba szedik. A leszüretelt szőlő a szekérre felpakolt vesszőkosarakba kerül (18. 
kép). Ha a szekér bür/ájára deszkát helyeznek, egy parasztszekérre tíz kosarat is fel 
tudnak tenni két sorban. A szőlőt legtöbb esetiben hazaszállítják, otthon kerül sor a 
feldolgozásra. A szüret idején használják a vállra vehető teherhordó eszközt, a put
tonyt (20. kép). Nyírbátorban és környékén csak szűkebb körben alkalmazták. Első
sorban az uradalmi szőlőben használták, s ennek hatására terjedhetett az egyes na
gyobb szőlőterülettel rendelkező gazdáknál. 

2. A második mozgáskörzet kiterjed a település egészére, a lakótelek és a köz
ség egyes objektumai között jön létre. Itt kell megemlítenünk az egykori „szállásker
teket" is, melyek Nyírbátor településének peremén helyezkedtek el. A különböző ra
kományokat: a gabonát, a szénát, a tengeriszárat ide hordták össze a határ különbö
ző részeiről. Ez a kert hozzátartozott a községben található házastelekhez: az úrbé
res jobbágyok a jobbágyfelszabadításkor az 1200 П-öl nagyságú háztelekhez 3600 
• - ö l területű szálláskertet is kaptak. Nagyjószágot: szarvasmarhát, lovat tartottak itt 
az istállókban. A szálláskertet kaszálóként használták — innen ered a füveskert el
nevezés is —, de ha erre kevésbé volt alkalmas, felszántották. A szálláskertek bete
lepülésével a különböző rakományok a belső telekre kerültek. 

A településen belül a teherhordás szempontjából érdekes a piac, a bolt, a kút stib. 
Mivel a nyírbátori csütörtöki hetivásár vonzásköre igen jelentős, a külső mozgás
körzet tárgyalásakor visszatérünk rá. A gazdák főleg állatokat értékesítettek, a gabo
natermés a család élelmezését szolgálta, csak nagyon jó termés esetén adtak el belő
le. A nagyfokú önellátásra való törekvés a piacozás kisebb jelentőségét vonta maga után. 
A gazdaságokból a piacra tejtermék, zöldségféle, gyümölcs került ki. Az asszonyok 
feladata az értékesíthető terméket a piacra vinni, de nagyabb mennyiség esetén а 
férfi is segít а szállításban. A piacra, boltba különböző teherhordó eszközzel mennek 
az asszonyok. A batyuzás Nyírbátorban régen is sokkal kisebb jelentőségű volt, mint 
a környező falvakban. Ma már Nyírbátorban — a cigányokat figyelmen kívül hagy
va (21. kép) — csak a vidékieken látunk batyut (22. kép). A batyut kb. 1,5X1,5 m 
nagyságú hamvasból (Máriapócs, Nyírbátor, Nyírgyulaj, Piricse), poncábó l (Mária-
pócs, Nyírbátor, Nyírgyulaj), lepedőből (Nyírbátor, Piricse, Penészlek) kötötték fel. 
A hamvast vagy ponyvát durvább minőségű kenderfonálból szőtték. Zöldségfélét 
cipeltek benne: a terményt vagy a kosarat a hamvasra helyezik, a két szemközti sar
kát átlósan megkötik, a másik két sarkot a vá'llakon átvetve fogják össze, rendsze
rint egyensúlyozásra szatyrot, kosarat kötnek előre (22. kép). Ha a hamvasban több 
terhet cipelnek, és a négy sarkot nem lehet összefogni, akkor a sarkokra hosszab
bításként madzagot varrnak (23. kép). Finomabb kendervászonból készítették az ab
roszt és a lepedőt. A kényesebb és tiszta árut cipelték vele, mint amilyen a tejter
mékek és a tojás. Karoskosárban is visznek árut a piacra. A karoskosarak a kisebb mé
retű kosarak közé tartoznak. Régebben használtak a fedeles kosarat — benne te j 
terméket, tojást vittek a piacra az asszonyok — ma már az egyfülű karoskosár az 
elterjedt forma: fedetlen, kicsit ovális alakú. A kosárfonók hántolt fűzfavesszőből 
készítik. A piacozás mellett a bolti bevásárláskor, és a szőlőből történő gyümölcsszál
lításra is alkalmazzák, de erre a célra használnak hántolt fűzfavesszőből készített ko
sarat is (24. kép). A különféle gyárilag készített szatyrok elterjedésiével használatuk 
fokozatosan háttérbe kerül, s ma már a karoskosár inkább csak az idősebb nemzedék 
teherhordó eszköze. 

A kút is e mozgáskörzet objektumai közé tartozik. Majd minden háztelken ta-
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lálunk ásott kutat, de sok esetben a vize emberi fogyasztásra nem alkalmas. Ilyenkor 
szükségszerűen történik a vízhordás a jóvizű közkutakrál vagy a házaktól. Leggyak
rabban a gyerekeket küldik vízért bádog/korsóval, zománcos vödörrel (25. kép). 
A vízhordás mellett még számos terhet cipelnek a községen belül. A disznók alá, 
vagy a szalmazsákba gyakran hordják villa segítségével vállon a szalmát (26. kép). 
A gyerekágyásnak kendőbe kötve és — régebben — kasornyóban, átélésben visznek 
ételt. A komacsészébe tyúklevest tesznek, а tányérra fasírtot, sülithúst helyeznek. 
Régebben — még 1945 előtt — szokás volt töltöttkáposztát, fánkot, aszaltszilvát vinni 
a gyermekágyas asszonynak. A komacsésze mellett a három részből álló cserép ko
maszilkét is a kasornyába helyezték (27. kép), ellentétben a komatállal, melyet fehér 
szelvétában vittek (28. kép). Ebben a kendőben vitték tányérra helyezve a csöregét, 
a fánkot, és más kőtt tésztát a lakodalmas házhoz (Nyírbátor). 

3. A lakóház és a telek tartozékai alkotják a központi mozgáskörzetet. A tele
pülés külső övezete, a határ — mint munkahely — és a belső övezete, a lakótelek — 
mint lakóhely — szorosan összekapcsolódnak. Innen szállítják a határba a vetőma
got, a munkaeszközöket, s a termény a betakarítás után ide kerül vissza. A szénát 
ide hordják be szekérrel, a gabona cséplésére is itt kerül sor. A húszas évek elején 
még nyomtattak lóval. Az udvar, a kert méretétől függően a nyomtatáshoz több 
ágyást is készítettek. A kévék zsindelyszerűen feküdtek rajta, a kalász farka kifelé 
nézett az ágyasból. A nyomtatásira meg vasaltatták a lovakat, hogy az új patkó jobban 
verje a magot. A kivágott szalmát az ágyás szélére húzták, azután vasvillával egy 
kicsit távolabbra csomóba hányták. A gabonaszemeket garmadába kaparták össze, 
majd vékás vesszőkosarakban két ember vitte a szóróba. A nyomtatás megszűnte után 
lovasgéppel, később motoros cséplőgéppel csépelték. A gépi csépléskor jelent meg a tö-
rekhordó. Nyomtatáskor kevés törek, péva keletkezett, amit a nagyobb méretű — 
három vékás is lehetett — törekes kosárral a szalmakazal mellé hordtak. A gépi 
csépléssel már több törek halmozódott fel, ezért két farúdra rászögelt hamvasból, 
ponyvából készített tőrekhordóval cipelték el (Nyírbátor). 

A családi erővel történt cséplés idején az asszonyok segítségére is nagy szükség 
volt. Később, a cséplés gépesítésévél a női munka e tevékenység során veszített je
lentőségéből, mert a teherhordást, cipekedést a cséplőgéppel járó részesmunkások 
végezték el. 

Nyomtatáskor a felszórt, vagy a szórógépből, gépi csépléskor a cséplőgépből ki
került magot zsákokba töltötték. A zsákokat a kamrába vagy a szekérre hordták, 
amellyel malomba is szállították a gabonát. A zsákolásban az ember válla és keze 
játszik nagy szerepet. A zsákot ma is leggyakrabban vállon cipelik. Egy ember segít-
kezik a feladásnál. Általában nagyabb távolságra zsákólnak így. Rövidebb távolság
ra, vagy nehezebb zsákot már két férfi, az összefogott kezére buktatva szállít. Néha 
saroglyára téve is visznek zsákot. 

A mag hordására különböző méretű zsákot használnak. Régen házilag szőttek az 
asszonyok zsákot kenderfonálból: ezeket nevezik asszonyszőtte zsáknak (Nyírbátor). 
Két fajtája ismeretes: keüő és négynyüstöszsák. A kétnyüstöszsák anyaga vékonyabb, 
alakja keskenyebb, kevesebb (50—70 kg) teher fér bele, mint a négynyüstösbe. A csi-
Zánzsákba (Máriapócs, Nyírbátor, Nyírgyulaj, Piricse) vagy boltizsákba (Nyírbátor) 
75—80 kg teher fér, míg a rizskásászsákba (Nyírbátor) egy mázsa is. A kisebb térfo
gatú zsákok között kell megemlíteni a szütyőt (Máriaipócs, Nyírbátor, Piricse). Két 
változata ismeretes: a lisztes szütyő és a szütyő. Térfogatuk 3—30 kg között változik. 
A lisztes szütyő fehér kendervászonból készült, ebben hordták haza a malomból sze
kéren a lisztet, s a hónalj alá fogva tengerikását vittek benne a piacra. A szütyőnek 
szája összekorcolható volt, a lisztes szütyőé nem. A szütyőt durvább, csíkozott min
tázatú kender vászonból varrták az asszonyok. Sózáskor а korpáival összekevert só szál
lítására is szolgált. 
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A lakóház mellett a háztelken csoportosulnak a gazdálkodás jellegét tükröző 
gazdasági épületek: az istálló, a depó, a hodály, a sentésól, valamint a rakományok. 
Míg a növénytermesztéshez kapcsolódó munkák a határ különböző részein zajlanak 
le, az állattartás ide, a központi körzetbe összpontosul. A mozgás a lakóház és az ud
var egyes részei, épületei között jön létre. Az állatok ellátása, az ólak tisztántartása 
a férfi feladata. A dologidőiben, még a munkábaindulás előtt elvégzik ezt a munkát. 
Az istállóból a trágyát vasvillával hordják ki, vagy targoncán tolják a trágyadombra 
(Nyírbátor). Etetésikor a takarmányt — vagy almozáskor a szalmát, töreket — a dur
vább szövésű, kender vászonból készített hamvasban, ponyvában viszik (23. kép). 
A kendermunkák megszűnése uitán zsákból készítik. Néhol a szénát nagyobb méretű 
— három vékás is lehet — szénáskosárban (17. kép) vagy csak egyszerűen ölben vi
szik. A kisebb kosarakban az almozáshoz szükséges törekes szalmát visznek. Ha a 
gazda nincs otthon, felesége végzi el helyette a munkát. Reggelenként — vagy ké
sőbb, amikor ráér — kötőjébe, a swoba szed füvet a jószágnak. Az asszony ha kimegy 
a határba dolgozni, hazafelé jövet a zsákjában (amelyben kenyeret, szalonnát vitt 
magának) füvet, dudvát hoz haza az állatoknak (29. kép).A baromfit szakajtóból ete
tik, a disznókat vesszőkosárból. Az állatok itatására a vizet vödörben viszik. Sok víz 
csak egyes alkalmakkor (pl. mosáskor, disznóvágás idején) szükséges. Ilyenkor azt 
egy vagy három farúd segítségével dézsában két férfi viszi (30. kép). Az állatok el
látásán kívül ebben a körzetben is több kisebb cipekedés történik: a kemencébe az 
elhasznált kosarakban vitték a tengericsutkát, kézben a szalmát, ma a tűzhelyek fű
tésére szintén kosárban viszik a lakásba a felaprított fát. Ezt a munkát mindig az vé
gezte el, aki éppen ráért, de legtöbbször a gyermekek munkáját veszik igénybe (Má-
riapócs, Nyírbátor, Piricse). 

4. A legtávolabbi mozgáskörzet magába foglalja a településen kívül eső vonzási 
központokat. A területünkön két jelentős, hasonló központ van: Máriapócs és Nyír
bátor. Kettő közül Nyírbátor a nagyobb jelentőségű hely. Vonzásának két összetevője 
van: az egyik a városi funkcióból — közigazgatási, igazságszolgáltatási, egészségügyi, 
kulturális járási központ — fakad, és az egész járás közigazgatási területére hat. Ofe-
hértó község korábban a baktalórántházi járáshoz tartozott. Az emberek a hetivá
sár alkalmával már többször is megfordultak Nyírbátorban, de miután közigazgatá
silag is hozzá kerültek, szorosabbá vált Nyírbátorral a kapcsolat; a második össze
tevő gazdasági jellegű, a csütörtöki vásárhoz kapcsolódik. Egy bizonyos helyen a 
vásározás a gazdasági ritmusnak megfelelően alakul ki — ellentétben a városi funk
ciók vonzásjellegével — ahol a kereslet-kínálat viszonynak megfelelően a különböző 
gazdasági jellegű vidékek termékei cserélődnek ki. A vásárvárosok ennek megfelelően 
a tájhaitárokra, fontosabb útvonalak mellé, s azok kereszteződése pontjaiba települ
tek: Érmihályfalva, Mátészalka, Nagykároly, Nagyvárad, Nyírbátor, Nyíregyháza, 
Szatmár, Beregszász. 

Nyírbátor, mint vásárhely már évszázadok óta igen jelentős. Nemsokkal a te
lepülés megalakulása után az okleveles adatok, mint vásárvárost említik. Károly 
Róbert 1332-ben keltezett rendelkezésében arról határoz, hogy a szatmári és a szat
márnémeti kereskedők bánmerről is jönnek, először Bátorban kötelesek árujukat a 
csütörtöki hetivásáron kirakodni, csak utána mehetnek tovább.26 A messzeföldön hí
res nyírbátori vásár alapja a helyi lakosság jelentős állattenyésztése. Nyírbátornak 
ezt a kiváltságát megerősítette Mária Terézia is az 1745. július 13-i rendelkezésé-
ben.27 A vonzás irányának megállapításakor figyelemmel kell lennünk a korábbi ál
lapotra is, mert az első világháborút követő területcsatolás során a Nyírbátortól ke
letre eső vidék elveszítette a vonzásközpontjait, perifériális helyzetbe került. Az or
szághatár menti falvak az új központhoz (gazdasági és közigazgatási), Nyírbátorhoz 
kerültek. 1920 előtt Nyírbátorba, a csütörtöki hetivásárra nagy számmal jöttek ro-
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mánok a parciumi és erdélyi területekről marhát, lovat eladni. Fatengelyes szekéren 
érkeztek, tarisznyában hoztak élelmet magukkal. A vásárba állatok mellett még 
gyékényt, harsát (gyékényből font heverő) is hoztak szekéren. A románok általában 
csak eladni jöttek, itt nem vásároltak. Nyírbátorba Borsodból, Békésiből is jöttek 
lovat, szarvasmarhát, sertést vásárolni. A területelcsatolás után a határon túli terü
letről nem érkeznek vásározók Nyírbátoriba. Az országhatár közelében fekvő közsé
geknek a román területre eső nagyobb vásárhelyek voltak a vonzásközpontjai: Vál-
laj községből Nagykárolyba, Penészlefcről Érmihályfalvára mentek az emberek. Álla
tokon kívül zöldségfélét, gyümölcsöt is szállítottak szekéren vagy gyalogosan. A jobb 
minőségű földdel rendelkező vállajiak szekéren mentek be Nagykárolyba. A penészle-
kiek a szekerezés mellett rendszeresen a lepedőből készített batyuiban vitték az árut 
Érmihályfalvára. Amikor már nem lehetett oda járni, a batyuzás is elsorvadt, mert 
az új vásárhely, Nyírbátor távol esik a falutól, nem kifizetődő oda gyalog vinni a 
terményeket. 1940-iben, amikor ismét mehettek Érmihályfalvára, újra megjelent az 
asszonyok hátán a batyu. Az állatok értékesítésével is hasonló a helyzet. Ma is szinte 
mindenütt a tehenes szekereit találjuk meg.28 Ha korán reggel elindultak Penészlek
ről, még időben megérkeztek a mihályfalvai vásáriba. Ezzel a lassú fogattal már nem 
tudnak Nyírbátorban egy nap alatt megfordulni , ha állatot visznek az állatforgalmi
nak leadni vagy a vásárba eladni, úgy fuvarost kell fogadni — Vállajon is hasonlóan 
történik —, aki a lófogatos nagy rakodóterű, gumiskerekű stráfkocsiján szállítja el. 
Mivel sok esetben a vásár kimenetele bizonytalan, ezért csak ritkábban, 'biztos üzlet
kötés esetén fuvaroztatnak a gazdák. Az önellátás — távol esve a vonzásközponttól 
— erőseibben jelentkezik asz országhatárhoz közel eső, mint a Nyírbátor környéki fal
vakban. A máriapócsiak zöldségfélékkel kereskedtek, még az ötvenes években is be
jártak Nyírbátoriba gyalogosan batyuval. A batyuban zöldségfélét, hagymát, tejter
méket, tojást cipeltek be a hetivásárra. Piricséről sokszor a szekértulajdonosok is gya
log mentek Nyírbátorba. A disznót, szarvasmarhát gyalog hajtották, hogy a vásár
ban ne kelljen helypénzt fizetni a szekér után. 

A nyírbátoriak a helyi vásáron kívül régebben is elmentek a távolabibi vidékek 
vásáraira. A gazdák ritkán mentek a távolabbi városokba, az állatot kupecekkel vá
sároltatták meg. A gazdák többször mentek Nyírbátorból állatot vásárolni Nagyká
rolyiba, Nyíregyházárai, Debrecenbe. Gyalog mentek, a szőrtarisznyában vittek enni
valót maguknak, s ha megszomjaztak, egy útba eső kocsmában oltották el szomju
kat. Az áUatbeszerzők, a kupecek, valamint a gazdák többen összefogtak, és együtt 
mentek a távol fekvő vásárhelyekre: Szatmárra, Nagyváradra (az aratás ideji jeles 
vásárokba), Nagykárolyba, Érmihályfalvára. Az erdélyi románok ezekbe a városokba 
hozták a szarvasmarhát, disznót, lovat eladni, akiktől a gazdák és a kupecek felvá
sárolták azokat. Ha szekérrel mentek, visszafelé már gyalog hajtották a jószágot, a 
szekérre a kisborjút és a malacokait tették fel. Nyírbátorból 1920 óta csak Nyíregy
házára és Debrecenbe járnak. A borsodiak zömével csak Nyíregyházáig jönnek el, 
a nyírbátoriak az állatokat oda hajtják a vásárokba. A csákót és a lovat szívesen vá
sárolták 1960 előtt a debreceni vásárban, mert a környékiben ott lehetett a legjobb 
lovakat felhajtani. Ősszel a burgonyát szekerezik a Hajdúság fővárosába. Régebben 
a kolompért Nagykárolyba is elszállítottak, ahonnan az állatokon kívül takarmányt 
(zabosbükköny, lucerna) ós faárut (hordokat) is beszerezték a gazdák. Egyesek fu
vart is vállaltak. A mestereknek Szatmárról hozták a vasanyagot, a kereskedőknek, 
kisiparosoknak (cipész, szaibó stib.) főleg az északi és nyugati területekre: Vásáros-
naiményba, Kisvárdára, Csengerre, Rakamazra, Tokajiba, gyakrabban Mátészalkára, 
Nagykállóba, Nyíregyházára, — és korábban — Nagykárolyba szállították az árut. 

A távolabbi helyekre, hosszabb ideig tartó utakra a férfiak vállalkoztak. Az ál
latokat általában gyalogosan hajtották. Etetésükről gondoskodni nem kellett, mert 
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útközben — ha egy-két napot vett is igénybe az út — lehetett legeltetni. A vásárhely
hez közel eső falvakból — Nyírbátorba is — az asszonyok gyalog mentek a vásár
ba, piacra. Ha terményeket vittek a vásárba, akkor a távolságnak és a mennyiségnek 
megfelelően a teherhordás módja is megváltozott. Nyírbátorból az ötven kilométerre 
fekvő Debrecenbe szekéren szállították a kolompért nagyobb mennyiségben. A nyír
bátori csütörtöki vásárra a terményt kosárba téve batyuzták, mivel hosszabb ideig 
kézben cipelni megerőltető lett volna. Nyírbátorban a vásár, a piac megközelítése 
rövidebb távolságon, kevesebb idő alatt történik. A kisiebb mennyiségű árut kosárba 
pakolva kézben cipelik. 

A másik jelentős vonzásközpont Máriapócs. Jellege nem a gazdasági viszonyok 
alakulásának következménye, hanem mint egyházi búcsújáróhely funkcionál. A köny-
nyező Máriához jönnek а gyógyulást és lelki megnyugvást remélő emberek. A basili-
ták megjelenése óta zarándokhely, erről már Fényes Elek is megemlékezik 1851-
ben.29 Május elsejétől novemiber nyolcadikáig jönnek a környező falvakból és a tá
volabbi vidékekről az emberek. Minden vasárnap búcsú, de a legnagyobb méretű 
búcsújárás augusztus 15-ére és szeptember nyolcadikára esik, amikor a távolabbi 
községek római és görög katolikus népessége prosecióval érkezik Máriapócsra.30 
A szomszédos községek lakód egy nap alatt megjárják Máriapócsot, de a messzebb
ről érkező búcsújáró menetben az emberek több napot is eltöltötték gyaloglással. 
Századunk első évtizedeiben még Munkács vidékéről, s az északi területekről is ér
keztek gyalog emberek. A menetet egy ekhós szekér kísérte, amelyen a papi segéd
eszközök és az egyházi zászlók foglaltak helyet. A búcsújárás fontos esemény volt a 
falusi emberek számára, mert a búcsúban más vidékekről érkezettekkel is elbeszél
gethették. Különösen a fiatalok várták nagyon a búcsút, ahol szórakozásra is bőven 
jutott idő. Régebben a férfiak az oldalukra akasztott tarisznyában, az asszonyok ka-
roskosárban vagy batyuiban — a távolabbról érkezők — cipelték az élelmet maguk
kal. Ma már gyalog ritkán jönnek Máriapócsra: vonattal, autóbusszal, személygép-
kocsivafl, motorkerékpárral, kerékpárral, esetenként stráfkocsival vagy szekéren ér
keznek. Az élelmet is szatyrokban hozzák, ritkábban — inkább az idősebbek — ka
roskosárban. A közlekedőeszközök módosították a búcsúba járás csoportos jellegét 
— évente egy-két processzió érkezik —, és változást idézett elő a teherhordó esz
közök használatában is, mert az utazási idő jelentősen lecsökkent és kevesebb élel
miszert kellett magukkal cipelni. 

ÖSSZEGEZÉS: 

A dolgozatban azokat a teherhordási folyamatokat kísértem figyelemmel, ame
lyek a gazdasági tevékenységhez, és egy közösség társadalmi életéhez kapcsolódnak. 
A folyamatok mellett kitértem az egyes teherhordó eszközökre és azok funkcionálá
sára. A teherhordó eszközök a közlekedés, mozgás alkalmával elevenednek meg. 
A munkaeszközöket, az ételhordó eszközöket, a terményeket, rakományokat részben 
gyalogosan cipelik, résziben az állatok erejét felhasználva székéren szállítják. A te
herhordás különböző távolságú helyek között történik: központi helyzetű a lakóház 
és a telek. Innen indulnak az emberek elvégezni a határbeli, falun belüli munkáju
kat, de innen indulnak el a településen kívüli helyekre is. A teherhordó eszközök 
ebben a térbeni mozgásban funkcionálnak. Ezek az eszközök, tárgyak időben is vál
toznak. Az egyes mezőgazdasági munkáknak megfelelően — az esztendő keresztmet
szetében — cserélődnek (pl. a határban a saroglyát szőlőtrágyázáskor, a rudashordó-
rudakat a szénakaszálás idején, a vesszőkosairakat betakarításkor használják), de 
ugyanakkor az agrotechnika fejlődése is kihat a teherhordó eszközök változására. Ez 
a fejlődés játszott közre a kasornya és cserépszilke használatának visszaszorulásá-
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ban, ami a harmincas években a kapálógép elterjedésével függ össze. A munkaidő 
lényegesen lerövidült, nem kellett a főtt étel délben — ha vittek is, akkor fémedény
ben —, elég volt a reggel tarisznyáiba bepakolt száraz étel. A kasornya használata 
előbb a 20—30 kh-as gazdáknál — ők már képesek voltak gépesíteni — szűnt meg. 
Ez a folyamat 1945-ig tartott. Az eszközváltás gazdasági okai mellett magatartásbeli 
tényezőket is figyelembe kell venni: rangosabb volt a fémedény használata, sze
gyeitek a régi eszközt. A kasornya és cserépszilke használata legtovább a napszámo
sok körében élt még a felszabadulást követő években is. A vetés gépesítése Nyírbá
torban és környékén a húszas évek végén, a harmincas évek elején kezdődött. A ve
tőgép elterjedését elősegítette, hogy jelentős mennyiségű vetőmagot lehetett meg
takarítani. A kézi vetés és eszközei ezzel veszítettek jelentőségükből, de teljesen nem 
mentek ki a használatból. Máriapócson, Nyírbátorban, Piricsén vetőzsákot még ma 
is láthatunk használni a burgonya vagy a tengeri vetésékor (9. kép), de vetőabrosz
ból már az ötvenes évek óta nem vetnek. 

A teherhordás vizsgálata során tekintettel kell lennünk a társadalmi és szoci
ális helyzetre is. Nyírbátor környékén jelentős volt a nagybirtok aránya a felszaba
dulásig, mellette a 20—50 kh-dal rendelkező gazdák rétege Nyírbátorban volt na
gyobb jelentőségű. A környező falvakban (Máriapócs, Piricse) Nyírbátort, mint a 
„módos gazdák városát" emlegetik, mert ezekben a falvakban a felszabadulásig nagy 
számmal éltek zsellérek. A két réteg közötti különbség a birtokolt földterület meny-
nyiségében nyilvánult meg. A napszámosok nem rendelkeztek fogattal. A munká
ba — ha csak a munkáltató gazda ki nem szekerezte a földjére őket — mindig gya
log mentek. A bér fejébe járó terményt a gazda szállította nekik haza a szekerén. 
Ha kevés földdel rendelkeztek is, nem tudták, nem is állt módjukban a megfelelő fej
lett agrotechnikai eszközöket alkalmazni. Ezért lehetséges, hogy a régebben általános 
teherhordási módok és eszközök ennél a rétegnél őrződtek meg a legtovább, ellen
tétben a nagyobb földterülettel rendelkező gazdákkal, akik tehetségük szerint rövid 
időn belül elhagyták a régi munkaeszközöket, teherhordó eszközöket és újakat hasz
náltak. Nyírbátorban a kis- és középparaszti, Máriapócson a napszámos, zsellér ré
teg volt nagyobb arányban. A nyírbátori gazdák az erdőrészükről hordták haza sze
kéren a fát. A háton való f ah ordas kisebb jelentőségű volt, csak a szegényebbek és a 
cigányok cipelik így ma is. Ez a teherhordás Máriapócson 1945-ig általános volt, je
lentős változás e téren csak a felszabadulás után történt. A máriapócsiak a juttatott 
földjük szélére fát ültettek, onnan és az erdőről a fát már saját szekerükön szállí
tották haza. Itt is ma már csak a cigányok hordják háton a fát. 

A batyuzás, a kisgyermek kendőben való hordása háton a határba a Nyírbátort 
környező falvakban élt legtovább. A vás-íontarisznyát is a szegényebb emberek hasz
nálták. A szőrtarisznya rangot jelölt, csak a módosabb gazdák tudták megvásárolni. 
A vászontarisznyák használatának háttérbe kerüléséhez hozzájárult a szegényes 
külseje, valamint a háziszövés elsorvadása. Vászontarisznyát Piricsén még a felsza
badulást követő években is lehetett látni. A rangosabb szőrtarisznyát az ötvenes évek
ben is használták. Visszaszorulását elősegítette, hogy már abban az időben nem ké
szítették, piacon nem lehetett vásárolni, funkciójukat a bőrtáskák vették át. 

Végezetül tanulságos beszélni az asszonyok tevékenységéről is. Minél szegényebb 
társadalmi réteghez tartozott az asszony, annál nagyobb megterhelés nehezedett rá. 
A napszámosok és kisebb gazdák feleségeinek sokkal rosszabb volt a helyzete, mint 
a jobbmódúakénak. Az asszonyoknak az utódok biztosításán kívül az egész családot 
ki kellett szolgálni, még a mezőgazdasági munkákból is kivették részüket. Az asszony 
vitte — ha még nem volt gyermeke, aki segített volna — a 'határban dolgozó család
jának az ebédet. Sokszor az emberi teljesítőképesség határához is eljutottak. Az 
ebédet gyalogosan vitték. Ha kis gyermeke volt, a karján vagy a hátán cipelte, a ke-
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zében pedig az ételt vitte több kilométeren keresztül. Az ebéd után nem ment ha
za, hanem a férjével dolgozott tovább szürkületig. A faihordás is az asszonyok gond
jai közé tartozott. Az idősebb asszonyok sokszor panaszkodnak, hogy a súlyos te
her alatt megroskadt a derekuk. Az aratásiból is kivették részüket. A marokszedés
kor a hajlongás viselte meg a derekukat, a gabona szalmája pedig lemarta a kezük 
ujjairól a bőrt. A férfi aihol tudott, segített a feleségének a munkájában, azonban 
bizonyos munkák alkalmával (pl. a szántás, vetés, aratás, szólómuinkák — nyitás, 
metszés, permetezés, kötözés stb.) mégis elhatárolódik a két nem tevékenysége egy
mástól. Ugyanez az elhatárolódás a teherhordás alkalmával is megfigyelhető: pl. az 
ételt délben mindig az asszony vagy lánygyermek vitte a határba. A férfiak fát há
ton sohasem cipeltek, csak a szekéren fuvarozzák. A zsákolás már kifejezetten férfi
munka. Általában a nehezebb munkákat a férfiak végzik, s a könnyebb az asszo
nyoknak marad. Kivételt képez a háti fahordás, amely a nehéz férfimunkákkal — pl. 
a zsákolás — vetekszik. 

Nóvák László 
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Die Arten und Mittel des Lasttragens in 
Nyírbátor und seiner Umgebung 

Das Lasttragen knüpft sich eng zu der wirtschaftlichen Tätigkeit des Bauern. Als 
er seine landwirtschaftlichen Werkzeuge, seine Lebensmittel, Naturalien trägt, übt er 
Lasttragen aus. 

Der grosse Teil des Lasttragens vollzog sich in den angrenzenden Gebieten des 
Ortes Nyírbátor, in dem äusseren, vorwiegend unter landwirtschaftliche Bearbeitung 
genommenen Bewegungskreis. Den landwirtschaftlichen Arbeiten entsprechend übt 
der Bauer das ganze Jahr hiduroh Lasttragen aus. Die wohlhabenden Landwirte fah
ren im Winter das ausgeforstete Holz aus dem Wald mit Wagen nach Hause (1. Bild), 
während die ärmeren es fortwährend, nach Bedarf auf dem Rücken tragen (2. Bild). 
Schon gegen Ende des Winters nimmt die Ausfuhr des Düngers auf die Felder und 
in die Weingarten ihren Anfang (3. Bild). Zwischen die Traubenstöcke kann man den 
Dünger nur mit der Trage (4. Bild) ausstreuen. Nach der Düngung — wie es das Wet
ter ermöglicht — beginnt man den Frühlingsanbau, das mit Pflug durchgeführt und 
dieser letztere im Wagenkasten aufs Feld gefahren wird (5. Bild). Bei der Saatbes
tellung verfährt man gleiohenmassen mit dem Saatgut (5. Bild), was aus Saatsack 
ausgesät wird (9. Bild). Gegen Ende des Frühjahrs — im Juni — beginnt die Arbeit 
auf der Wiese. Bei der Mahd nehmen die Männer den Sensenstein und den Amboss 
in einer Art Beutel mit, der bakó genannt wirt (12. Bild). Beim Anhäufeln die Holzga
bel, bei der Mahd die Sense — wenn man zu Fuss geht — nimmt man auf dem Schul
ter mit 14—15. Bild). 

Der Werktätige packt zu Hause das Proviant in den Brotsack und so nimmt er es 
auf den Arbeitsplatz mit. In den 50-er Jahren trugen noch die Wirte die Haarbeutel 
(6. Bild), aber nur die vermögenden, weil es die ärmeren nicht kaufen konnten. Statt 
dessen wird heute von den Männern die Lederseitentasche getragen (7. Bild). Neben 
dem Lebensmittel nimmt man auch regelmässig Wasser mit. In der ersten Hälfte un
seres Jahrhunderts hat man dazu eine Kürbisart (13. Bild), Tonkrug (7, 14. Bild) be
nutzt, heute nimmt man neben den Metallgefässen auch die Korbflasche (15. Bild) in 
Anspruch. Die ärmeren Leute — vor der Befreiung — benötigten auch die Arbeit 
ihrer Frauen, obwohl sie kleine Kinder hatten, die sie dann mitgenommen haben. 
Mit einem Leinlaken oder mit einem Tuch haben sie die Kinder an sich gebunden 
(10—11. Bild). 

Bei der Kartoffel-, Mais- und Traubenernte benutzt man Flechtkörbe von ver
schiedener Grösse (17—-18. Bild). Die Kartoffel wird oft auf dem Feld eingemietet, 
und während der Winterzeit wird es nach Hause getragen (16. Bild). Bei der Trau
benernte benutzt man zweierlei Körbe (18. Bild), und die Rückentrage (20. Bild). Bis 
1960 trieben die Landwirte das Vieh und die Pferde auf die Wiese bei Bátorliget, 
liessen sie vom Frühjahr bis Herbst dort weiden, und monatlich versorgten sie die 
Tiere mit Salz (19. Bild). 

In dem zweiten Bewegungskreis, innerhalb des Ortes gehen die Frauen mit ver
schiedenen Lastträgern auf den Markt. In Nyírbátor tragen heute das Bündel nur 
noch die Zigeuner (21. Bild), aber die Provinzlerfrauen holen ihre Waren für den 
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Wochenmarkt am Donnerstag oft im Bündel nach Nyírbátor (22. Bild). Die Molkerei -
Produkte, das Ei, aber auch Gemüse und das Obst werden in Körben auf den Markt 
getragen, die man auf den Arm nehmen kann (24. Bild). Der Wöchnerin hat man 
früher in einer in Tragnetz (ung.: kabornya) gestellten Patenschalle (27. Bild) Le
bensmittel gebracht, aber auch heute geschieht es noch mit dem Patentopf, in eine 
Serviette gebunden (28. Bild). 

Oft begegnen wir auf den Strassen Stroh schleppenden Männern (26. Bild), die 
das Stroh zur Streubettung benutzen. Da in Nyírbátor das Wasser nicht überall ver
zehrbar ist, tragen hauptsächlich die Kinder das Wasser von den guten Brunnen (25. 
Bild). Der Hof mit seinem Zubehör bedeutet den zentralen Bewegungskreis, aus dem 
die Leute hinausgehen ihre Arbeit auszurichten und wo sie die Ernte einspeichern. 
In diesem Bewegungskreis konzentriert sich die Viehhaltung der Bauernwirtschaft. 
Die aus der Arbeit heimkehrenden Frauen bringen in ihrem Sack für das Vieh Gras 
mit (29. Bild), der Wirt streut aus dem Tragtuch (ung.: hamvas) Stroh unter die Tiere. 
Bei der Tränkung, bei dem Schlachtfest trägt man im Kübel Wasser in grösseren 
Mängen (30. Bild). 

Der äusserste Bewegungskreis liegt ausser dem Ort, zwischen grösseren Markt
plätzen und Verwaltungszentren. Nyírbátor ist ein wichtiger Marktplatz und Ver-
waltungs-, gesundheitliche u. s. w. Kreiszentrum, wohin man noch auch aus der ferneren 
Umgebung auf den Markt und verschiedene Angelegenheiten auszurichten kommt. 
Neben Nyírbátor ist noch Máriapócs ein bedeutender Anziehungspunkt, den die Leute 
anlässlich der Wallfahrt besuchen. 

László Nóvák 
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