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Szokások Tótkomlóson 
MANGA JÁNOS 

A Néprajzi Múzeum főigazgatója és a Szlovák Tudományos Akadémia Néprajzi 
Intézete (Národopisny Ustav SAV) igazgatója az 1954-ben történt megállapodás értelmében 
vállalták, hogy magyar és szlovák kutatók a magyarországi Tótkomlóson és a szlovákiai 
Rudnán közösen néprajzi kutatásokat végeznek. Az egyezmény értelmében a befejezett 
kutatások eredményei két kötetben jelentek volna meg: Tótkomlós a szlovák, Rudna a 
magyar fél szerkesztésében és kiadásában. Ezt az egyezményt a Néprajzi Múzeum, majd az 
MTA Néprajzi Kutató Csoportja és a Szlovák Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete 
(Národopisny Ústav SAV) vezetői az 1950-es, majd az 1960-as években megújították. 
Az első és a későbbi tervek szerint is a tótkomlósi kutatások eredményei egy külön kötetben 
kerültek volna kiadásra. A kötetnek összefoglaló képet kellett volna nyújtani a község 
településtörténetéről, nyelvjárásáról, anyagi és szellemi kultúrájának leglényegesebb voná
sairól. Ez a terv azonban nem valósult meg. A munkaközösség magukra maradt résztvevői 
munkájuk végzése, illetve befejezése közben arra törekedtek, hogy az általuk vizsgált terü
letről — ki-ki a saját elképzelése ,módszere szerint — mintegy három-négy ívnyi tájékoztatást 
adjanak. Hangsúlyozni kívántuk, hogy amennyire ez az egyes témákon belül lehetséges, és 
erre a gyűjtött adatok felhasználhatók, törekszünk arra is, hogy a változások folyamatait és 
összefüggéseit érzékeltessük, s így adataink, illetve megállapításaink az adatfelvétel idősza
kának, tehát az 1950-es éveknek az állapotát is tükrözzék. 

E sorok írójának feladata — a jelzett megállapodások szerint — a családi élet (születés, 
házasság, végtisztesség) és a naptári év ünnepi szokásainak vizsgálata volt. Ennek megfele
lően az itt közlésre szánt anyag is lényegében két részből áll : a családi élet és a naptári év 
szokásai és a hozzájuk kapcsolódó szokásdalok bemutatásából. 

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a szokásokra vonatkozó adatokat azok elmondása alap
ján jegyeztük le, akik még végezték azokat, látták végzésüket, illetve azok közlései alap
ján, akik már csak hallottak azok végzéséről, a cselekményekhez fűződő magyarázatok
ról. Közvetlen megfigyelésre nem volt lehetőségünk. Az adatközlők kiválogatásában arra 
törekedtünk, hogy azok lehetőleg a község különböző társadalmi rétegeit képviseljék. Ter
mészetes, hogy elsősorban az idősebb korosztály meghallgatását tartottuk szem előtt, mert 
hiszen elsődleges célunk a hagyományos formák feltárása volt. A legtöbb esetben töreked
tünk arra is, hogy „a régen szokásban volt" meghatározás mellett lehetőleg mindig megha
tározható időben és körülmények között végzett szokás-cselekményeknek adjunk helyet. Úgy 
véljük, így nemcsak a végzés variálódásának, a magyarázatok és a szokáshoz való viszony 
különbözőségeinek módját, hanem a változás, a csökevényesedés, a felejtés, az elvetés folya
matait is többé-kevésbé kitapinthatjuk. 

A néprajzi értelemben vett szokás fogalmi köre rendkívül tág. Ide tartoznak bizonyos 
egyéni és közösségi magatartásbeli formák, öltözködési módok, az alkalmi étkezések rendje, 
az ajándékozások, kit hívnak keresztszülőnek, vőfélynek, kinek hol a helye a lakodalomban, 
a koporsó mellett, általában mit tartanak illőnek, vagy illetlenségnek stb. Ide soroljuk azo-
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kat a babonás-vallásos hiedelmeket, magyarázatokat, amelyek bizonyos alkalmakhoz, 
cselekményekhez kapcsolódnak valamilyen még tudott vagy már elfelejtett cél érdekében. 
Bár a hitvilággal, illetve a hiedelmekkel Diószegi Vilmos külön tanulmányban foglalkozik, 
azokat — ha az általunk jelzett alkalmakhoz kapcsolódnak — mi sem hagyhattuk figyelmen 
kívül. A szokás, szűkebb értelemben a népi rítus fogalmi körébe tartoznak azok a gyakran 
énekkel, bizonyos szövegek elmondásával, mozdulatformákkal stb. kísért, cselekménynek, 
tárgyak, ételek, növények stb. felhasználásával végzett cselekmények, ugyancsak bizonyos 
még tudott, vagy már elfelejtett cél érdekében. És még ide soroljuk azokat a játékos cse
lekményeket is, amelyek az ünnep jellegére utalnak, amelyeknek a lényege már inkább csak 
a szórakozás és a szórakoztatás, a humor, az utánzó készség. 

Munkánkban felhasználtuk Horváth Sámuelnek és Gajdács Pálnak szokásleírásait is. 
Ezt kettős cél is indokolta. Elsősorban az, hogy a három különböző időtájt végzett meg
figyelés, illetve adatgyűjtés anyaga bepillantást enged a szokás életébe. Változásának, alakulá
sának konkrét példáit figyelhetjük meg éppen az erőteljesen kapitalizálódó mezőgazdaság, 
és a parasztság differenciálódásának időszakában. Másodsorban az is indokolta ezeknek az 
adatoknak a közlését, hogy ma már mindkét mű alig hozzáférhető. Természetesen így is 
mind a szokások bemutatása, az ezt illusztráló dallamanyag, a témakörből csak vázlatos 
képet nyújt. Reméljük, ezzel is hozzájárulunk a hazánkban élő szlovákság népi kultúrájá
nak jobb megismeréséhez. 

A családi élet és a naptári év ünnepi alkalmain az alkalom célját, jelentőségét, ünnepé
lyességét, hangulatát többnyire a magatartás kialakult szokásai, a hiedelmek, a rítusok és a 
játékos cselekmények együttesen fejezték ki. Mi is együtt és egymás mellett mutatjuk be és 
vizsgáljuk ezeket, úgy, ahogy a népi gyakorlatban, illetve az adatközlők emlékezetében az 
utóbbi ötven-száz esztendőben éltek. Azt azonban hangsúlyoznunk kell, hogy — amint az 
majd adatainkból is többé-kevésbé kitűnik — a szokások, a rítusok, a hiedelmek, a játékos 
cselekmények sem nem változatlanok, sem nem örökéletűek. Mint maga az emberi társa
dalom, mint az anyagi javak termelése, mint az ember gondolkodása, háza, ruhája, stb., ezek 
is változnak. Sőt, természetesen — meg is szűnnek, hogy helyüket valami másnak, haladóbb
nak és korszerűbbnek adják át. Számbavételüknek pedig — gyors változásuk, lassú meg
szűnésük időszakában — abban rejlik legnagyobb jelentősége, hogy egy községen belül is 
még megpillanthatjuk a régi tradíciók uralmát, a hagyományos formák és tartalmak moz
gását. 

Tótkomlós első telepesei Gajdács szerint a Gömör, Nógrád, Nagy- és Kis-Hont megyék
ből származó evangélikus vallású szlovákok egyik csoportja, amely 1740 körül került Szent
andrásra, majd onnan 1746-ban az előbbi földesúr, báró Rudnyánszky József Komlós nevű 
pusztájára.1 Monográfiájának másik helyén azt írja Gajdács, hogy Tótkomlós őslakossága 
Szentandráson mindössze 3—4 évig tartózkodott s régi hazájuk a Felföld volt. Gömör, Nagy-
és Kis-Hont, Nógrád, Zólyom megyékből, — későbben Pest megyéből is — szakadtak le az 
Alföldre.2 Nem feladatunk, hogy megállapításait és a származási helyre vonatkozó név
elemzéseit itt alaposabb vizsgálat tárgyává tegyük. A mi szempontunkból az a lényeges, 
hogy Tótkomlós telepes lakossága zömmel valóban a fentebb említett megyékből szárma
zik. Ehhez azonban azt is hozzá kell tennünk, hogy az egykori lakóhelyről való elköltözés 
és a komlósi letelepedés között — amint erre más példákból is következtethetünk — egy-egy 
család esetében két-három évtized is eltelt. A szökött jobbágyokról szóló kimutatások sze
rint a szlovák lakosság dél felé vándorlása már a XVII. század végén megkezdődött, s igen 
gyakori volt, hogy az egy-egy községben letelepedett jobbágyok vagy jobbágycsaládok 
néhány hónap vagy év múlva továbbköltöztek, s nemegyszer jóval távolabbi falvakban 
vagy megyékben telepedtek le véglegesen. Ez pedig azt jelenti, hogy az ilyen családok már 
nemcsak az egykori lakóhelyük tradícióit vitték magukkal végleges letelepedési helyükre. 

A mai Magyarország területére áttelepült szlovákság néprajzi vizsgálata csak az áttele-



piilés körülményeinél, az új környezet és az új életforma alakító hatásánál fogva is sok tanul
ságot igér. Mindezekkel együtt izgalmas kérdés, hogy az előbbi lakóhely, vagy lakóhelyek 
szellemi öröksége, tradíciói hogyan és milyen mértékben őrződtek meg az új környezetben, 
s ezek továbbélésére, alakulására milyen hatással volt az új, az előbbitől sok tekintetben 
eltérő környezet. Sajnos, ezekre a kérdésekre még nem adhatunk választ. Mindaz, amit itt 
elmondhatunk, csak adalékok lehetnek ezeknek a kérdéseknek a tisztázásához. Annyit 
azonban elmondhatunk — s ezt Márkus a Nyíregyháza-környéki szlovákok folklór 
jelenségeiről is elmondja, — hogy általában a szellemi és közösségi élet hagyományai a leg-
zártabbak, a legérintetlenebbek, viszonylag ezeket érte a legkevesebb magyar hatás.3 Álta
lánosságban csakugyan így volt, de a zártság, az érintetlenség, a hatások tekintetében fal-
vanként és időszakonként számottevő eltérések mutatkoznak. 

A magyarországi szlovákság körében végzett kutatásaink eredményeiből arra következ
tethetünk, hogy ha a szlovák telepesek az új környezet gazdasági rendjébe az első években 
vagy évtizedekben nem is egyformán illeszkedtek, néhány évtized multán a környék és az 
új lakosság életformája között lényeges eltérések már nem voltak. A megtelepedést követő 
esztendőkben, évtizedekben a telepes községekben — mind a vegyes, mind pedig az egy-
nyelvűekben — kettős folyamat ment végbe. Az egyik folyamat a vidék gazdasági, termelési 
rendjéhez való igazodás, asszimilálódás folyamata, a másik pedig a telepesek származás
helyükről magukkal hozott tradícióinak, általában a szellemi kultúra, a folklór jelenségei
nek kiegyenlítődési, egybeolvadási folyamata. Ettől az időtől kezdve a változásnak Tót
komlóson még két hosszantartó szakaszát figyelhetjük meg. 

Az egyre jelentősebbé váló árutermelés, kereskedelem, a távolabbi vidékekkel való 
gyakoribb érintkezés mellett a felvilágosodás eszméi is éreztetik hatásukat, különösen a 
racionálisabb szemléletű evangélikus egyház, a gyakran külföldet járt papok ténykedésében. 
A tótkomlósiaknak már Szentandráson volt papjuk és tanítójuk, akik velük együtt mentek 
a komlósi pusztára, ahol elsőnek építették fel az iskolát, a pap lakot és a templomot.4 1758-
ban már két tanítója volt a falunak, 1775-ben három tanítója és három tanterme.5 Az 
evangélikus egyház akkori tevékenységére jellemző, hogy Szarvason 1770-ben megszüntetik 
a májusi vagy pünkösdi fák felállításának szokását, 1771-ben eltiltják a karácsonyi és újévi 
köszöntőket, az ostyahordást, 1775-ben a halotti torokat.6 Már a XIX. század elején gyakori, 
hogy a fiatalokat a magyar szóra küldik. Tótkomlóson ebben az időben alakul ki a tanya
rendszer. 

A változásnak az előbbinél sokkal nagyobb jelentőségű szakasza a múlt század második 
felével kezdődik, amikor Tótkomlóson is kiéleződnek a társadalmi ellentétek. Az egyre 
nagyobb számú és egyre kevesebb földdel rendelkező vagy már teljesen földnélkülivé vált 
lakosság a falun kívüli munkahelyeken keresi megélhetését. A lányok, legények a vásárhelyi 
tanyákra magyar családokhoz szegődnek szolgának, szolgálónak, s más vidékek másféle 
tradíciókat őrző népével élnek, dolgoznak együtt. Ezzel járt együtt az is, hogy egyre gyak
rabban házasodtak Nagylak, Csaba, Szarvas, Pitvaros, Ambrózfalva, Tótbánhegyes szlovák 
községekből.7 A tanyarendszer kialakulása, a nagycsalád lassú felbomlása a családi élet 
régi rendjét, s vele együtt a régi hagyományos formákat is meglazította. Kiszélesedik az 
árutermelés, a kereskedelem, a vásározás, a fuvarozás. A tótkomlósi gazdák már gyakran 
megfordulnak Aradon, Gyulán, Szegeden, Hódmezővásárhelyen. Az 1840-es években beve
zetik az iskolába a magyar nyelv tanulását, olvasókört létesítenek a községben.8 Az 1870-es, 
1880-as években énekkar, zenekar, polgári és földműves kör alakul. Ugyanebben az időben 
már nagyszámú fiatal vállal mezőgazdasági munkát, répakapálást a közelebbi és távolabbi 
uradalmakban, ahol szlovákok és magyarok hónapokat töltenek együtt. A társadalmi 
rétegeződés a hagyományos formákban is tükröződik : külön fonóházba járnak a gazdagab
bak, külön a szegényebbek, az egyes szokásokat inkább csak a szegényebbek, egyeseket a 
gazdagabbak tartják. 
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Tótkomlóson is megfigyelhettük, hogy az életkörülmények változásával, a község tár
sadalmának erőteljes differenciálódásával a lakosság műveltsége, a régihez és az újhoz való 
viszonya többé-kevésbé szintén differenciálódik. Ebben az esetben abszolút értelemben mái-
nem beszélhetünk a népi vagy paraszti kultúra teljes egységéről, változatlanságáról, különö
sen nem a tradíciók megtartása, a hagyományos formák továbbélése, viszonylagos teljessége 
tekintetében. Mivel azonban a szokások differenciálódására, csökevényesedésére, elhagyá
sára és ennek körülményeire a statisztika módszereit is felhasználó kutatásokat nem végez
hettünk, ennélfogva a differenciálódásnak, a változásnak is csak a legszembetűnőbb mozza
natait mutathatjuk be. Már tájékozódó adatgyűjtésünk során úgy láttuk, hogy a múlt szá
zad második felében, különösen a századforduló utáni évtizedekben — főleg a rítusszerű 
cselekmények terén — szinte alkalmanként és családonként mutatkoztak kisebb — nagyobb 
eltérések. Ezért — adatgyűjtésünk során — amint már említettük — arra törekedtünk, hogy 
lehetőleg konkrét, meghatározott időben és személyek által végzett eseteket, cselekménye
ket rögzítsünk. 

Adatgyűjtésünk módszere ennélfogva az volt, hogy az általános tájékozódás után, az 
egyes rétegek és korosztályok figyelembe vételével, választottuk ki a legjobbnak vélt adat
közlőket, akik főként azokat a cselekményeket ismertették, amelyek végzésében maguk is 
részt vettek, amelyeket maguk is megfigyeltek. Természetesen azt az emlékanyagot is igye
keztünk rögzíteni, amelyet az adatközlő már csak szülei, nagyszülei, tehát az idősebb 
generációk elmondása után ismert. Ahol erre lehetőség kínálkozott, azt is igyekeztünk tisz
tázni, vajon az adatközlő maga látja-e azt a változást, amely mind a szokásformák, mind 
a hozzájuk fűződő hiedelmek terén végbemegy. Adatgyűjtéseink során több esetben arról 
is beszélgettünk, hogy a szokások megtartásáról vagy elhagyásáról, annak okairól vannak-e 
az adatközlőnek kialakult nézetei. Adatközlőinkkel, mielőtt kutatási témánk tárgyára tér
tünk volna, a község régebbi és mai életéről, az egyes társadalmi rétegek egymáshoz való 
viszonyáról is beszélgettünk. Igyekeztünk tájékozódni afelől, milyen események, emlékek 
maradnak meg leginkább a község különböző rétegeihez, korosztályaihoz tartozó emberek 
emlékezetében, melyek életükben, környezetükben azok a mozzanatok, amelyekről határo
zott véleményt formáltak, amelyek érdeklődésük előterébe kerültek. Ezek figyelembe vételé
vel a következőkben néhány adatközlőt és a velük folytatott beszélgetésből néhány részletet 
is bemutatunk. 

Özvegy Tuska Andrásné Karasz Anna 71 éves, egyedül élő asszony. Kétszer ment 
férjhez, mind a két férje meghalt. Fiatal korában jobb módúak voltak, de eladósodtak és 
földjeik jórészét eladták. Miután másodszor is megözvegyült, elment ápolónőnek, majd 
orvos mellett segédkezett, a helybeli fürdőben pedig kabinos volt hosszabb ideig. Lány
korának eseményeire, a község akkori életére, szokásaira kiválóan emlékezett, a község 
lakosságának nagy részét névszerint ismerte. Bár gyakran hangoztatta, hogy szülei jógazdák 
(jómódúak) voltak és erre büszke is volt, a szegényebb családokkal is kapcsolatot tartott, 
beszélgetve gyakran egy-két órát azoknál is eltöltött. Sok család belső életét ismerte. A közel
ben lakó szegényebb és jobb módú családok lányai, asszonyai őt is gyakran felkeresték. 
A községben, különösen ismerősei körében történt események iránt mindig élénk érdeklő
dést tanúsított. Ismeretségi köre a szomszédos szlovák lakosságú községekre is kiterjedt, 
egyik-másik községben rokonai is voltak. Egyike volt a legjobb adatközlőknek. Nemcsak 
lánykorának szokásaira, hanem azokra is emlékezett, amelyekről szülei, nagyszülei beszél
tek, amelyeket máshol látott. Figyelemmel kísérte azt is, hol tartják még, vagy már hol 
hagyták el a régi szokásokat. 

Povázsay Mátyás 80, és felesége Motyovszky Erzsébet 78 éves volt adatgyűjtésünk 
idején. Előbb 18 kat. hold saját földjükön gazdálkodtak. Mikor megalakult a termelő
szövetkezet, ennek egy részét átadták, a megmaradt részt vejük művelte családjával. Pová
zsay Mátyás az 1950-es években már csak a ház körül foglalatoskodott, felesége pedig a ház-
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tartási munkák mellett még rongyszőnyegeket szőtt. Egyikük sem volt bőbeszédű, de minden 
kérdésre határozott választ adtak. Mind a férj, mind a feleség hangsúlyozta, hogy szüleik 
még tartották a szokásokat és babonákat, de ők már nem. Povázsay Mátyás gyermek
korában még a nagycsaládban élt. Nagyapjának és nagyanyjának öt fia és lánya volt. A két 
nagyszülővel, azok fiaival, lányaival, a fiaik feleségeivel és az unokákkal együtt a családnak 
21 tagja volt. A nagyapa, szintén Povázsay Mátyás, abban az időben már betöltötte a 70. 
életévét, de még ő volt a gazda. „Mindnyájan úgy csinálták, ahogy ő rendelte, ő adta ki a 
család minden tagjának a munkát. Vasárnap délben az ebéd alatt mindenki elmondta, mit 
csinált a héten, s ezután a gazda mondta el, kinek mit kell csinálni a következő héten." 
A nagyapa és a nagyanya szerinte még sok régi szokást megtartott, de „amikor a család 
szétment, a fiatalabbak már sok mindent elhagytak." 

Povázsay Mátyás és felesége a régi szokásokra még emlékeztek, de azokról már csak 
mint valami távoli múlt emlékeiről beszéltek. Egy-egy babonás cselekményen, rítuson, 
— amikor szó esett róla, — mosolyogtak. Ez érthető is, hiszen Povázsay Mátyás a nagy
család felbomlása után, majd méginkább amikor megnősült, kiszakadt a régi életformából. 
Később pedig évtizedeken keresztül szövetkezeti pénztáros volt, a község vezető rétegével 
tartott szoros kapcsolatot, kereskedelmi vállalkozásokban vett részt. Erre jellemző, hogy 
annak a műdal-repertoárnak a nagy részét, amely akkoriban a vidék magyar polgári 
rétegének kedvelt zenéje volt, már ő is ismerte. Őseit, nemesi származását számon tartotta. 
Elmondta, hogy nagyapja szerint a három Povázsay testvér közül a telepítés idején csak az 
egyik jött Komlósra, a másik Békéscsabán, a harmadik Szarvason telepedett le. Nevük 
eredetéről azt hallotta, hogy „valahol a szerb határon van egy Povázská dolina", ahonnan 
származnak, s mivel nemesek voltak, erről a dolináról nevezték el magukat. 

A Povázsayékkal folytatott beszélgetésben több alkalommal részt vett a szomszédban 
lakó Antal Pál 84 éves volt gazda is. Gyakran egymást kiegészítve mondták el, amit az 
öregektől hallottak, hogy Tótkomlósra Szentandrásról jöttek, de nem mindnyájan. Gyer
mekkorukban egyes gazdák már sokat olvastak, az idősebb férfiak a Slovensky spolok-ba 
(szlovák egyesület) jártak a téli estéken, ahol szlovák könyvek, szlovák újságok voltak. 
Mindkettőjük nagyapja és nagyanyja már jól beszélt magyarul, de az idősebb asszonyok 
legtöbbje abban az időben még csak szlovákul beszélt. Gyermekkorukban az emberek még 
nagyon vallásosak voltak. Ha munkába kezdtek, első szavuk ez volt: s Bozou pomocou 
(Isten segítségével). Öregapjuk reggel, amikor felkelt, a Tranosciusból mindig elénekelt egy 
reggeli éneket. Gyakran a család többi tagjai is vele együtt énekeltek. Az éneklés este lefek
vés előtt is szokásban volt. Vasárnap az ebéd előtt, vagy az ebéd alatt a fiataloknak el kellett 
mondaniok, mit prédikált a pap a templomban. Antal Pál szerint a régi szokásokat az ő 
fiatal korukban inkább már csak az asszonyok és az idősebb emberek tartották. A fiatalok 
akkoriban kezdtek magyar dalokat énekelni, de az öregek csak szlovákul daloltak. 

Adamik Pálné 66 éves asszonynak az apja béres, férje pedig gépész volt. Tótkomlóson 
született, s jól emlékezett mindazokra a szokásokra, amelyeket lánykorában még tartottak. 
Azt is megfigyelte, hogy pl. a lánykérés, a kézfogó, a lakodalom más volt a szegényeknél, 
más a gazdagoknál. Elmondta, hogy az emberek most okosabbak, műveltebbek, mint régen 
voltak, és jobban élnek. Arra a kérdésre, hogy véleménye szerint miért hagyják el a régi 
szokásokat, ezt válaszolta : „Hát én azt nem tudom, miért szűntek meg ezek a régi szokások. 
Tudom is én, azt most már olyan babonásféléknek tartják, ha olyasmit csinálnak, vagy 
csúfolnak..." Szerinte a szokásokat régebben mind a szegények, mind a gazdagok tartották, 
„egyformán mentek", de „a szegény lányok külön jártak a fonókába, a gazdagabb lányok 
megint külön. A gazdagabbak a gazdagabbak közé, a szegényebbek a szegényebbek közé. 
A gazdagabb és szegényebb lányoknak több fonóházuk volt, a szegényebbek fonóházaiba 
csak a napszámos lányok, a zsellérlányok jártak, akiknek földjük volt, már külön jártak." 

A beszélgetések során már arra is történt utalás, hogy pl. már a múlt század nyolcvanas 
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éveiben voltak olyan szülők, nagyszülők, akik a régi szokásokat bolondságnak tartották. 
Adamik Pálnét az anyja feketevasárnap nem engedte a többi lányokkal házról-házra járni 
(pre mladú nevestu), azzal a megjegyzéssel: Nebudete zobrat'! (Nem fogtok koldulni!) 
Többször tapasztaltuk, hogy azok a hetven év körüli asszonyok, akik fiatal korukban még 
több babonás cselekményt tartottak, s azokban hittek is, később mosolyogtak rajtuk, nem 
is igen beszéltek róluk. Karasz Ádámné 75 éves asszony, aki fiatalasszony korában Ádám 
nevű kisfiával többször felkereste Bindzi nénit, a javasasszonyt, hogy a kisfiát gyógyítsa 
meg, idősebb korában már nem hitt a babonában, s a szokásokat is babonának tartotta. 
Véleménye szerint a régi szokásokat először a szegényebbek hagyták el, ezzel az indokolás
sal : „nem ér e mán semmit". 

Cseman Mártonné 72 éves, napszámos özvegye, aki lánykorában több helyen szolgált, 
következetesen mindig különbséget tett gazdag és szegény között, amikor valakiről beszélt. 
Azt is meghatározta, hogy szegénynek azokat a családokat tartották, melyeknek csak házuk 
volt, de földjük nem. A 8—10 holdas családokat már gazdagnak mondták. Hangsúlyozta, 
hogy a gazdag és szegény lányok barátkoztak egymással, de a vasárnapi táncmulatságot a 
szegényebbek is, a gazdagabbak is külön tartották. A Luca napi szokásokról elmondta, 
hogy ő csak hallott róluk, de „ilyen babonákat sohasem csinált". A babonákat szerinte is 
inkább a gazdacsaládokban tartották és hitték. „Volt olyan gazda, akinek minél több volt, 
annál többet akart. Ezek babonásak voltak, azért, hogy több legyen. A régi szokásokat 
valamikor szegény is, gazdag is tartotta. Egyik hitte, másik nem hitte." 

Korim Pál 68 éves lakatos, Tótkomlóson született, mesterségét is itt folytatta. Az 
1950-es években ő volt az egyik starejsí. A starejsí-nek a születéskor, a házasságkötéskor és 
a haláleset alkalmával van teendője, afféle hivatásos szertartásmester. A család felkérésére 
ő jelenti be a születést az anyakönyvvezetőnél, a lelkészi hivatalban, megbeszéli a keresztelés 
idejét, jelen van a keresztelőn stb. A lakodalomban ő tölti be a máshol szokásos násznagy 
szerepét. Haláleset alkalmával énekel a virrasztáson, rendezi a temetést, részt vesz a halotti 
toron. A lakodalomba egy héttel az esküvő előtt hívják meg a starejsí-i. Ténykedéséért 
20, 30, 50 forintot kap és ajándékot (kalácsot, húst, süteményt). Kb. ugyanilyen összeget 
adnak neki a temetés után is. A jobbmódú család többet, a szegényebb kevesebbet fizet. 
Azon kívül, hogy intézi az élet három állomásával együttjáró teendőket, a keresztelőben, 
a lakodalomban, a halotti torban köszöntőket, verseket, megemlékezéseket mond. „Minél 
szebb verseket tud mondani, annál híresebb." Bár állítása szerint a „versmondást" senkitől 
sem tanulta, írott szövegeinek elolvasásakor kiderül, hogy nagyrészüket idősebbektől, 
öregebb starejsí-től gyűjtötte össze. Ezt bizonyítja az a megjegyzése is, hogy „a régiek szerint 
mondom." Vannak azonban olyan köszöntői is, amelyeket maga írt, de ezekben is minda
zokat a kifejezéseket, gondolatokat, gyakran egész mondatokat megtaláljuk, amelyek 
a régebbiekben is megvoltak, s szerzőik valószínűleg papok, iskolamesterek közül kerültek 
ki. A starejsí mindig a szegényebb családokból származó férfi volt, jó gazda ilyen szerepet 
nem vállalt. 

Molnár Mihályné, Nyiregyházszky Erzsébet 65 éves, férje uradalmi csősz volt. Nagy
anyja és dédanyja bába volt Tótkomlóson. Öt hold földjük volt, ezen gazdálkodtak lányuk
kal, vejükkel. Mélyen vallásos, szereti az egyházi énekeket, a templomban ő az egyik elő-
énekes. Sok kéziratos alkalmi énekszöveget, imádságot, köszöntőt őriz. Maga is sok verset, 
köszöntőt írt keresztelőkre, lakodalmakra és más alkalmakra. Nagy gyűjteménye van a 
máshonnan, kéziratos és nyomtatott füzetekből lemásolt, főleg háborús tárgyú énekszöve-
gekből. Sok dallamot is tud, de intonációja bizonytalan. 

Csiernyik János 27 éves, kántor, szülei földművesek. Négy polgárit végzett, utána 
beiratkozott a mezőgazdasági szakiskolába, ahová csak félévig járt, ezután egy évig tanító
képzőbe. A tanítóképzőben szerzett zenei ismereteit tovább gyarapította, az egyik helybeli 
tanító összhangzattanra tanította, majd harmóniumot vásárolt, azon gyakorolt, és néha 
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a templomban is játszott orgonán. 1951-től az evangélikus egyházban a kántori teendőket 
végzi. Vallásos ember, sokat olvassa a bibliát, mert — amint mondja — a bilibából meg
világosodott. A község lakosságával mesterségénél fogva is kapcsolatot tart, de a múlt és a 
jelen között sohasem vont párhuzamot. Az élet jelenségeit a vallás, az egyház szemszögéből 
nézte. Mint kántor, részt vett a házassági, temetési szertartásokon, de hogy ott azokon 
kívül, amiket az egyház előír, a nép mit tart, vagy mit végez, nem tudja, nem is érdekli. 
A temetési szertartások közben azt vette észre, azt jegyezte meg magának, hogy rokonaik 
egyházi temetésére a párttagok is elmennek, az esküvői szertartásokkal kapcsolatban pedig 
azt figyelte meg, hogy kb. 1951 óta egyre gyakoribb, hogy a párttagok, különösen a katona
tisztek már nem esküdnek a templomban. 

Adatközlőink és énekeseink közül, akiket többször is meghallgattunk, még a követ
kezőket soroljuk fel : Antal János 46, Antal Jánosné 50, Bencsik Pálné 46, Benyó Jánosné 
55, Böjtös Pálné 70, Csiernik István 63, Csiernik István 34, Farkas János 72, Hirka Jánosné 
46, Karkus Jánosné 48, Karkus Pálné 52, Karkus Erzsébet 12, Klaukó Pál 57, Lehoczky 
Mátyás 76, Lehoczky Pálné 53, Molnár Istvánné 44, Rusznák Györgyné 25, Ruzsiák 
Jánosné 60, Tomka Judit 67 éves. 

Idősebb adatközlőink — amint láttuk — kivétel nélkül utaltak arra, hogy a régi öregek 
milyen vallásosak voltak. Egyházi (templomi) éneket otthon a családban nemcsak az ünne
peken, hanem máskor is, munka közben is énekeltek, sőt a lakodalom is egyházi énekekkel 
vette kezdetét. Vallásos tárgyúak voltak a starejsí-k versei, beszédei, köszöntői is. Körül
belül a századfordulóig az egyház, a templom befolyása az élet minden vonatkozására, a 
közösség minden rétegére és korosztályára kiterjedt. Mivel a népi rítusoknak, a népi hit
világnak és a vallásnak közösek a gyökerei, a vallásosság sok tekintetben megtartója volt 
a babonás gondolkodásnak. Egyik-másik lelkész azonban, aki a szokásoknak, a népi rítu
soknak főleg külsőségeit, a formáit ismerte meg, azokban a szlovákság sajátos népi tradícióit 
látta. Adataink azt bizonyítják, hogy a szokásformák, a népi rítusok, a hitvilág lazulása, 
fokozatos eltűnése sok tekintetben együtt járt a vallásos élet lazulásával is. Ez pedig a 
századforduló utáni esztendőkben válik egyre erőteljesebbé.Hrdlicska Lajos igazgató lel
késznek a tótkomlósi egyházról írt jelentése, amely az 1905. és 1906. évről számol be, már 
gyakran panaszkodik a vallásos élet hanyatlása miatt : 

„Az istentiszteletek látogatása általában meglehető, nem egyszer azonban egészen 
gyönge. A nyári katechizáció teljesen elmarad...9 Az ifjúság elmarad az eljegyzési ünnepé
lyekről is... Nem szabad elhagynunk a régi jó és dicséretes szokásokat... Szülők, násznagyok 
és különösen egyházunk elsőbbjei segítsetek...10 Szomorú tünet az is, hogy úgy az 1905., 
mint az 1906. évben találkoztak oly párok, amelyek az egyházi esketést mellőzték.11 ...a 
keresztapáknak is hitet kell vallani a kisdedek helyett... ma már a keresztapák sem jönnek 
ezen fontos functiohoz...12 ...legtöbb esetben lelki betegünk megmételyezése, lelki gondozá
sunk hatáskörén kívül, idegenben történik, ahova megélhetés céljából mennek híveink. 
(Itt a lelkész elsősorban nyilván arra a fiatalságra gondol, amely ebben az időben már töme
gesen végez idénymunkát a közelebbi-távolabbi uradalmakban.) Ott azután olyan erköl
csöket sajátítanak el, melyekkel nemcsak magukat, hanem az itthon valókat is megfertő
zik."13 

A családi élet alkalmai 
Születés 

A születés és a keresztelés szokásairól Horváth Sámuel 1880-ban kiadott munkájában 
mindössze annyit ír, hogy „A bába a keresztapát és anyát, hozzá a legközelebbi rokonokat 
és szomszédokat a keresztelés után két órakor tartandó lakomára meghívja. Az avatás 
napján csupán a keresztanya hívatik meg néhány legközelebbi rokonnal."14 
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Gajdács már így ír: „A kereszteléseknél azelőtt divatozott szokások nagy változáson 
mentek által. Az ilyen családi ünnepély azelőtt sok formalitással volt összekötve. Ugyanis 
annakelőtte sok, úgynevezett lógós komát és komaasszonyt hívtak össze. Akadt olyan gyer
mekágyas asszony is, a kinek a jó Isten tudja, hány néven nevezett 15—20 komája s komasz-
szonya is volt. A keresztapán s keresztanyán kívül volt egy-két úgynevezett legény (za decki-
ho) s egy-két úgynevezett hajadon (za diovku) s azután a lógósoknak végtelen sora, kik a 
keresztelés alkalmával mindnyájan elmentek a templomba s a keresztelési lakomán mind
nyájan részt vettek. —- Régibb időben kereszteléskor a bábák rendesen vittek a templomba 
egy kis pálinkát is s a torony alatt az egybegyűlt komaasszonyokkal hörpentgettek belőle. 
Ma azonban az teljesen kiment a divatból, valamint a sok koma s komaasszony hivogatása 
is, akiknek helyét ma csak egy keresztapa s egy keresztanya pótolja. Ez utóbbi viszi a gyer
meket keresztvízre, vele megy a bábaasszony s ha a keresztszülők nem egyúttal házastársak 
is, a keresztapának neje vagy valami hozzátartozó nőrokona. Azonban a keresztelési lako
mán, mely rendesen a keresztelési nap délutánján két órakor tartatik, még ma is többen, 
nemcsak a legközelebbi rokonok, hanem a közelebbi szomszédok is részt vesznek, akiket 
odahívni a bábaasszony kötelessége."15 

„Az egyházkelő asszony avatása ma szintén sokkal kevesebb alakiságokkal jár, mint 
annakelőtte. Ma az egyházkelő asszonyt csakis a bába és a gyermek keresztanyja kíséri el 
a templomba s az avatási lakoma manapság teljesen megszűnt."16 

Povázsay Mátyás és felesége szerint az ő fiatal korukban a szülőágyat lepedővel a pad
lásig elrekesztették. A kisgyerekre csak egy hét múlva adták rá az inget. Kezére madzagot 
kötöttek, hogy szemmel meg ne verjék. A madzagon pénz is volt. Az érmét kifúrták s rá
kötötték a madzagra. Az újszülöttet egy hét múlva vitték megkereszteltetni. Keresztapának 
az apa barátját, keresztanyának az anya barátnőjét hívták. A keresztelésre csak a kereszt
anya és a bába ment el. Amikor a templomból mentek hazafelé, a keresztanya pénzt dugott 
a pólyába. A keresztelés után ebéd volt, s erre a legközelebbi rokonokat is meghívták. 
Ilyenkor mondták: „megyünk na krsfenia." Ebéd után a bábaasszony imádkozott, aztán 
tányért tett az asztalra és pénzt kért. Povázsayék első gyermekének keresztelőjében a bába
asszony 60 forintot szedett össze. A pénzen egy borjút vettek. 

Özvegy Karasz Ádámné Kergyó Erzsébet 78 éves volt zsellérasszony menyecske korá
ban, ha a másállapotos asszony valami ijesztőt látott, a hüvelykujjával elhúzta a szoknyáját 
a jobb oldalon, hogy a gyereken ne maradjon jegy. Hogy könnyebben szüljön, a szülés 
előtti napokban olyan vizet ivott, amibe a fehér liliom sárga virágporát áztatták. Az asszony 
csak akkor feküdt le, amikor már érezte a fájdalmakat. Akkor hívták a bábaasszonyt, az 
felvetette az ágyat, a szalmára rongypokrócot terített és arra fektette a szülő asszonyt. A szü
lés után, amikor az asszonyt és a gyereket már megfürdették, készítették a.plachtá-t. Lepedők
ből varrták össze, és elkerítették vele az ágyat. Amikor látogatók jöttek, azok félrehúzták 
a plachtá-t, és úgy nézték meg a kisgyereket. Az újszülöttet, illetve a szülő asszonyt főleg az 
asszony rokonai látogatták. Aki az újszülöttet megnézte, háromszor ráköpött. 

Ha a kisgyerek nem akart aludni, sokat sírt, akkor elmentek azért az asszonyért, aki 
„értett hozzá", aki megnézte. Mikor eljött, a szájából vizet engedett a kezére, és visszakézből 
megmosta a kisgyerek arcát, majd alsószoknyájával (pendelyével) ismét visszakézből meg
törülte. A vízből a gyermek szájába köpött egy kortynyit. 

Azt tartották akkoriban, hogy ha valaki jó erősen ránézett a kisgyerekre, és azután 
hirtelen a földre tekintett, a gyerek megbetegedett és meg is halt. Ha a kisgyerek megbetege
dett, és se a kezét, se a lábát nem mozgatta, nem szopott, azt mondogatták, hogy szemmel 
verték. Ilyenkor többen Bindri Gyulánéhoz vitték, aki akkoriban 50—60 év körüli asszony 
lehetett, s az adott valamilyen vizet, azzal kellett a gyereket megmosni, és utána az apja 
piszkos gatyájába csavarva lefektetni. így aludt el a gyerek, s amikor felébredt, már semmi 
baja sem volt, szopott és nevetett. Karasz Ádámné Ádám nevű fiával háromszor volt 
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Bindri Gyulánénál, s minden alkalommal egy forintot adott neki. Karasz Ádámné anyja 
a szemverés elleni védekezésként — különösen ha ettől többször is megbetegedett, — a 
gyermek balkezére farkasfogat és régi pénzt kötött. A farkasfogat és az érmét kifúrta, egy 
vékony spárgára felfűzte, és úgy kötötte rá a gyermek csuklójára. Általában két régi pénzt 
használtak erre a célra, és ezek között volt a farkasfog. A farkasfog és a régi pénzek gyakran 
a gyermeknek egy-két éves koráig is a csuklóján maradtak. Karasz Ádámné meg is mutatta 
a farkasfogat (kb. 10—12 mm-nyi hosszú csigaféle), és megjegyezte, hogy ma már nem 
hisznek ebben, a gyereket, ha valami baja van, az orvoshoz viszik, de végül is ezt mondta : 
„elviszem a farkasfogat, hátha lesz menyem, és akkor kell az unokáknak." A beteg kisgyer
mek gyógyítására még számtalan babonás eljárást ismertek a „régi öregek." A rontás ellen 
ólmot is öntöttek. Ha görcsei voltak, a kéményből kormot kapartak, s azt itatták meg vele, 
égetett hajjal füstölték, stb. 

A keresztelőt régebben a szülés után néhány napra tartották. Karaszné keresztanyának 
a testvérét, keresztapának pedig a testvére férjét hívta. Mások a barátnőjüket választották. 
A keresztszülőket a bábaasszony hívta meg. A gyereket vasárnap keresztelték az istentisz
telet után. A keresztelő után az újszülött vánkosa alá pénzt dugtak, hogy ha felnő, jómódú 
és szerencsés legyen. A névválasztás kétféleképpen történt. Az első fiú az apja, az első lány 
az anyja nevét kapta, a többit olyan névre keresztelték, „amilyet hozott", amilyen nevet 
jelzett a naptár. A keresztelő napján lakomát tartottak, amely az ebéddel kezdődött. Meg
hívták a keresztszülőket, a rokonokat és a szomszédokat. A megjelent vendégek ajándékul 
süteményféléket, rétest, herőkét, fánkot, kiflit vittek, a keresztanya mindig herőkét vitt. 
Amikor Karaszné fiának a keresztelője volt, a keresztanya egy porcelántányért vágott az 
ajtóhoz, hogy a gyermek életben maradjon, és egészséges legyen. Amíg a gyerekágyas asszony 
feküdt, a rokonok ellátták ennivalóval. A keresztelés utáni szerdán a komaasszony vitte az 
ételt: levest, tyúkhúst, birkapaprikást, süteményt. Akik a keresztelői lakomán részt vettek, 
szintén vittek valamelyik nap ebédet. A keresztanya egyéves korában ruháravalót ajándéko
zott keresztgyerekének. A keresztgyerek húsvétkor is kapott ajándékot. 

A gyermekágyas asszony a keresztelőig nem kelt fel az ágyból, a szobát nem hagyta el. 
A lámpát nem volt szabad eloltani, nehogy a rosszak elvigyék vagy kicseréljék az újszülöttet. 
A keresztelést követő szombati napon reggel ment a templomba na vácku. Ilyenkor nem az 
asszonyok helyére ült, hanem a férfiak első padjába. Az istentisztelet után a bába az oltár 
elé vezette, ott letérdelt, a bába mögé állt, és elmondták a miatyánkot. Ettől az időtől kezdve 
az asszony már szabadon járhatott. Az első világháború után ezeket a szokásokat már 
egyre kevesebb háznál tartották. 

Bencsik Pálné 50 éves volt zsellérasszony, most tsz. tag, a mai keresztelőt „másnak" 
mondja. Komának és komaasszonynak most is a testvért, a jóbarátot hívják. A gyerek
ágyas asszonynak most is visznek ennivalót, a keresztelés után, de már nem a régi ételeket, 
hanem tyúklevest, csirkepaprikást, rántott húst, krémest, tortákat stb. Emlékszik arra, 
hogy régen a születést követő vasárnap vitték megkereszteltetni a gyereket, most azonban a 
születés utáni második-harmadik héten. Keresztelőt most is tartanak, még nagyobbat, 
mint régen s erre a keresztszülőket, a rokonságot, a szomszédokat, a gyerekágyas asszony 
keresztszüleit szintén meghívják. Az újszülött gyermek nevét a szülők választják meg, 
minden megkötöttség nélkül. A szülés most a szülőotthonban történik, ahol a szülő asszony 
nyolc napig marad, aztán megy haza. A keresztszülők régebben keresztelői ruhát és pólyát, 
mostanában teljes kelengyét ajándékoznak az újszülöttnek, a lánynak arany fülbevalót 
stb. Néhány évtizeddel ezelőtt is vett ajándékot az a keresztszülő, akinek erre tellett, de az 
ajándék nem volt olyan általános, mint mostanában. „Az emberek most jobban keresnek, 
jobban telik az ajándékra."17 
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Házasság—lakodalom 

A házassági szokásokról Horváth Sámuel néhány mondatban emlékszik meg, de ebből 
a néhány mondatból is következtethetünk arra, hogy a múlt század második felének dere
kán, illetve végén — amint az Gajdács Pál leírásából is kitűnik — még sokkal nagyobb 
jelentőségük volt azoknak a kötött formáknak, amelyek ugyan a századforduló után is 
tovább éltek még, de az egész község közösségére kötelező voltuk már nagyon meglazult. 
Horváth a következőket írja a kézfogóról : 

„A násznagy szombaton 2 órakor délután a jegyesekkel a paphoz megy. Kézfogó után 
minden násznagy a maga felét haza kíséri. Gyertyagyújtatnál a vőlegény násznagyával 
együtt a menyasszonyi házhoz megy, hol egy kis időre szállást kér. A vőlegény násznagya 
kérdi a menyasszony násznagyát : Vajon nem volna-e kedve a leánynak a bevezetett legény
hez nőül menni? Ha igen, akkor a leány násznagyja átadja a leányt szerencsekívánat mellett 
a legény násznagyjának. Ezt követi a vacsora; vacsora után a leány részéről selyemkendő, 
a legény részéről mintegy 3—4 frt átadása az ingre."18 

Horváth munkájában a lakodalomról ezt olvashatjuk: 
„Ez hétfőn estve kezdődik. Kedden esküsznek. Esküvő előtt a menyasszony ládája és 

ágyneműje, még más jelvényekkel együtt, danolás és ostorpattogás között szállíttatik a vőle
gény házához. Esküvő után a meghívott felek a vőlegény és menyasszony laka felé zeneszó 
mellett vonulnak. Rövid időn következik az ebéd. Amint megebédeltek, a menyasszony 
örömfájába és az egyházra adakoznak. A begyűlt pénzt elviszik a vőlegény násznagyjához, 
ki azt átveszi és a menyasszonynak személyesen átadja. Midőn bekontyolják, menyasszony
táncot táncolnak vele. Ilyenkor szokás a menyasszonynak annyit adni, pénzül, ki mennyit 
akar. A lakodalom tart szerdáig. Befejezi azt a kása, mi jeladás arra, hogy a lakodalomnak 
vége van. (Nem ártana a lakodalmakat kissé rövidebb időre szabni; kedden, csütörtökön 
kezdődnének és aznap végződnének is. Ebből ennyi untig elég volna.) Csütörtökön ismét 
kezdődnek az esküvők és lakodalmak. Az özvegyek nagyobb részint hétfőn esküsznek. 
Lakodalmak az előtt vasárnap nem tartattak, leginkább is, hogy az Úr napja annak a rendje 
szerint is megünnepeltessék."19 

Gajdács már sokkal részletesebb leírást ad a házassági szokásokról, s valószínűnek tart
juk, hogy azokat maga is többször megfigyelte. Észreveszi, hogy — amint írja — a házasodás 
zajosabb mulatságokkal és több szertartásos szokásokkal van összekötve, de azt is látja, 
hogy a kor szelleme itt is sokat változtatott. A szokásokat régi múltra vezeti vissza, így a 
lánykérésnek azt a módját is, hogy a legény helyett annak násznagya kéri meg a lányt, akit 
nem mindig a házasodni szándékozó legény választott.20 

Gajdács szerint a megkérést követő szombaton, délután 3 órakor a násznagyokkal 
mennek a paphoz. „Ezen egyházi kézfogást megelőzi most az 1895-ik év okt. 1-én életbe 
lépett házassági törvény szerint a polgári anyakönyvvezető előtti, követi pedig otthon a 
menyasszonyi háznál szokásos s lakomával egybekötött eljegyzés, mely régi időktől fogva 
akképpen történik, hogy estefelé, gyertyagyújtatnál a vőlegény, násznagyjának kíséretében, 
a menyasszonyi házhoz megy, hol a vőlegény násznagyja szentírási színezetű beszéddel, 
melyben gyakran egészen Noé bárkájáig s paradicsomig is visszapillant, fordul a menyasz-
szony násznagyjához s ettől kéri ki a leány kezét a vele jött legény számára, mire azután a 
leány násznagyja ismét sokszor elég czikomyás beszéd kíséretében megfogva a szégyenkező 
leány kezét, násznagytársa s ez ismét a legény kezébe teszi azt. Ekkor a vőlegény tehetségé
hez képest egy pár forintot ád a menyasszonynak ajándékul. A násznagyok által szintén 
gyakran igen sok czifra szóval kifejezett szerencsekívánatok és formális megáldás után követ
kezik a vacsora... Vacsora után a vőlegény a maga násznagyjával s a vele jött egy pár nő
rokonnal eltávozik, s távozáskor a leány azon esetben, ha szíve szerinti a vőlegény, leg
drágább selyemkendőjét adja neki, nem ugyan ajándékul, hanem mintegy zálogul, ha pedig 
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csak úgy rábeszélés vagy éppen kényszerítés folytán történik az ő férjhezmenetele, bizony 
sokszor nem nagy értékű az a kendő, amit a vőlegény ilyenkor hazavisz."21 

A lakodalmi ünnepély — Gajdács szerint — egy fél századdal ezelőtt, tehát a XIX. 
század derekán, gyakran egész hétig tartott, s a lakodalomra szóló hivogatás háromszor 
történt, „...manapság a meghívás is egészen más. Azelőtt a hívogatók hosszú betanult 
mondókával hívogattak, ma pedig nyomtatott, vagy a szegényebbek részéről hectographi-
rozott s magyar szövegű meghívót hordanak szét ...Ma a legtöbb lakodalom hétfőn este 
kezdődik s szerdán reggel végződik, így tehát két éjszakán és egy napon át tart, a szegényeb
beknél pedig a lakodalmi vendégséget egy ebéddel vagy egy vacsorával végzik. De ha a 
lakodalom nem is tart sokáig, az előkészületek mégis több időt vesznek igénybe s így ha az 
esküvő kedden van, már előző héten pénteken vagy szombaton készítik az udvaron a nagy 
sátrat, mely tánctermül szolgál. — E sátor rendesen úgy van készítve, hogy még esős időben 
is táncolhatnak benne : az alja kipadolva, a teteje deszkákkal s ponyvákkal fedve ; belseje 
pedig tavasszal és nyáron természetes virágfűzérekkel s koszorúkkal, télen pedig czifra 
papirosból készített lánczfűzérekkel, továbbá tükrökkel és képekkel van díszítve s függő 
lámpákkal felszerelve. A sátor homlokzatán pedig a követválasztásokból megtakarított 
nemzeti lobogók lengenek..."22 

A lakodalmi előkészületek jelentős része az ételek és italok biztosításából állt. A pá
linkát és a bort már előbb beszerezték. Gajdács szerint levágattak egy hízott tehenet vagy 
tinót, hozzá nemegyszer 10—12 hízott bárányt, 150—200 baromfit, aminek kétharmad
részét a rokonok hordták össze. Jó megfigyelésen alapszik azoknak a sokrétű feladatoknak a 
leírása, amelyeket a gazdasszony oknak kell végezniök: „... a voltaképpeni gond és fáradság 
a lakodalom kezdetén, az esküvő előtti nap délutánján kezdődik. A meghívottak legnagyobb 
része ugyanis ekkor gyülekezik, ezeket nyájas vidám arczczal üdvözölni, az általok hozott 
kalácsokat, libákat, csirkéket: Oh Istenem, Istenem! minek is tetszett annyi sokkal fára
dozni! s ehhez hasonló hálálkodással fogadni, a szakácsnéknak ezt-amazt kiadni, közbe a 
konyhaajtó mellett türelmesen váró koldusra s a mellette sóvár tekintettel álló czigányasz-
szonyra ügyet vetni s nekik épen a kezébe levő fonatos kalácsból egy-egy jókora karajt 
levágni s mellé a déli ebéd maradékából egy-egy csirkeszárnyat, czombot adni, majd a la
kodalmi hangulatú lármás s hol a sátorban, hol a sátor előtt, vagyis jobban mondva, min
denütt lábatlankodó gyermeksereget haragosnak indult, de aztán nevetésbe átmenő hangon 
megperelni, majd pedig ha a fia nősül, a menyasszony dunnái, ládája s más holmijáért indu
lókat kaláccsal, és tanáccsal ellátni, ha pedig leánya megy férjhez, ennek holmijáért a vő
legény házától érkezett új rokonokat illendő vendégszeretettel megtisztelni s sok ezer apró-
cseprő dolgot úgyszólván egyszerre végezni: — nem csekély gond és nem csekély feladat."23 

Az ágyvitel idejét illetően ellentétet látunk a két szerző leírásaiban. Horváth azt írja, 
hogy „Esküvő előtt a menyasszony ládája és ágyneműje, még más jelvényekkel együtt... 
szállíttatik a vőlegény házához."24 Az esküvőt pedig ő is keddi napra teszi. Gajdács szerint 
— s ezt az adatközlőink is igazolják — viszont hétfőn mentek az ágyért a vőlegény rokonai : 
„A vőlegényes háztól többnyire fiatalabb férfiak, fiatalabb asszonyok s hajadonok három
négy nemzeti színű lobogókkal feldíszített kocsival dalolás és ostorpattogtatás között indul
nak, vivén magokkal egy pár tréfás jelvényt is ; hosszú nyelű meszelőt és seprőt, a meny
asszony ágyneműjéért, hol annak átadása illetve átvétele szintén bizonyos formalitásokkal 
történik, ugyanott vagy maga a menyasszony, vagy hozzátartozói a vőlegény valamennyi 
lovát tarka perkál kendőkkel fellobogózzák addig, amíg az érkezett vendégeket bent a szo
bában egy kis uzsonnafélével látják el; e kendők a kocsisok elvitázhatatlan lakodalmi illet
ménye." Gyakori volt, hogy amíg bent a menyasszony dunnájára alkudoztak, valaki ki
szedte a tengelyszegeket, amit aztán csak akkor vettek észre, amikor az úton hol az egyik, 
hol a másik kerék elgurult.25 

Az esküvőre kedden kora reggel gyülekeztek a vendégek, „...mosolygó leányok az 
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általok, vagy itt-ott a menyasszony által beszerzett bokrétát elviszik a vőlegénynek, mellyel 
ennek kalapját verses köszöntőket mondva, díszítik fel; úgyszintén a vőfély számára is 
visznek bokrétát, melyet azonban ennek meg kell fizetnie. Ekkor a vőlegény a maga nász-
nagyjával s a vendégekkel, miután szüleitől s rokonaitól elbúcsúzott, zeneszó mellett el
megy a mennyasszonyi házhoz mennyasszonyért, a ki miután szintén többnyire egy rövi
debb versben, melyben szüleinek szeretetéért, gondoskodásáért köszönetet mond, elbúcsú
zott övéitől, szintén a maga násznagyjával a miként a vőlegény a koszorús lányoktól, úgy 
a mennyasszony a vőfélytől vagy vőfélyektől kísérve, többnyire az egész nászk özön seggel a 
templomba megy. Az esketést követi mindjárt a mennyasszony avatása is, ami annakelőtte 
csak az esküvő utáni napon történt, a mikor is a vőfély, a fokosára akasztott kalácsot, egy 
marhanyelvet s egy törölközőt vitt a lelkésznek. Ez a szokás azonban teljesen megszűnt."26 

Gajdács elmondja, hogy az esküvő után a menyasszony a vőlegénnyel és násznépével 
a vőlegény házához megy, a menyasszony vendégei pedig a menyasszony házához. ,,A meny
asszony a vőlegény házába érve, a ház küszöbénél megáll s ugyancsak verses mondókával, 
melyben magát új szüleinek szeretetébe ajánlva, ígéri, hogy férjének hű neje, nekik pedig 
hű leányok leend, köszönt be, mire a vőlegény szülei s rokonai megölelik s megcsókolják 
s egy pár szóval leányuknak örömmel és szeretettel fogadják és szobájukba többnyire abba, 
hol az ő, előtte való napon elhozott párnái, mennyasszonyi nyoszolyára szép rendbe vannak 
helyezve, vezetik s a vendégek, ki ünnepélyesen, ki pedig tréfás megjegyzésekkel üdvözlik. 
Nemsokára azután következik az ebéd. A vendégek egyik része a szobában, a másik és több
nyire a nagyobbik része a násznaggyal, és az új házaspárral a sátorban helyezkedik el." 
Megemlíti még Gajdács, hogy az ebédhez kanalat régebben is adtak, de késnek és villának 
híre sem volt, akinek volt zsebkése, azzal szedte ki a tálból a paprikást. Pohár sem volt 
régebben, kézről-kézre adták az üveget vagy a kancsót, és úgy ittak belőle.27 

Ebéd után a násznagy felhívására történt az adakozás, először az egyház részére, ki 
mennyit szánt, ezután a fejadó következett, minden fejtől egy garas a házigazda részére, 
majd adakozás a szakácsné számára. A menyasszonyháznál még egy adakozás törté
nik a menyasszony örömfájára. „Ez szintén igen régi szokás, mely eredetét és nevét onnan 
vette, hogy a menyasszony rokonsága, mintegy annak bizonyságául, hogy ha ő el is távozott 
a szülői háztól s a rokonság köréből, ezzel azonban a szülők és rokonok szeretete iránta meg 
nem szűnt, hanem nyilvánul s nyilvánulni fog ezután is tettekben, mindjárt a menyegző 
napján apróbb-nagyobb ajándékokat adtak össze, s azt egy zöld gallyra aggatva, vitték el 
neki. Most azonban a zöld ág elmarad, miután most már nem más tárgyakat, hanem egy
szerűen pénzt ajándékoznak a menyasszonynak s ezt az ő násznagyja kendővel letakart 
tányéron és pedig a nászközönség s zene kísérete mellett viszi a vőlegényes házhoz s a 
menyasszonynak, kit ottan időközben bekontyoltak már, egész ünnepélyességgel verses 
mondóka kíséretében átadja. A menyasszony az örömkalácsból, almából s dióból, mit 
örömfájával a szülői háztól hoztak, sorra kínálja a vendégeket. A bekontyolás után az
előtt nagyban divatozott úgynevezett menyasszonyi tánc, a mikor is a ki a menyasszony
nyal tánczolni akart, az az asztalon e czélra kitett tányérba a menyasszony számára tetszése 
szerint dobott egynéhány krajczárt, miután ez gyakran túlhajtással járt, úgyannyira, hogy 
nem egy mennyasszony, ha tán nem is áldozata de legalább is betege lett ennek, ma már 
itt-ott egészen elmarad, vagy ahol még e régi szokáshoz ragaszkodnak, sokkal rövidebbre 
alig egy pár fordulóra szorítkozik."28 

A menyasszony bekontyolását asszonyrokonai az esküvő délutánján végezték. „... szin
tén több, régi keletű formalitásokkal... így első sorban, hogy a férfiakat elzavarják onnan 
s csak a vőlegény meg a vőfély van jelen, ez utóbbi, mint olyan, a kinek tisztéhez tartozik a 
menyasszony fejéről a koszorút óvatosan levenni, mit tréfás mondások között végez, a 
menyasszony haját kibontani s a kontyhoz használni szokott rézkapcsot ismét a menny
asszony hajába tűzni; ezt pedig nem ingyen teszi, hanem kap ezért a menyasszonytól egy-
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két szalagot. Midőn a bekontyolás, mely tulajdonképpen abból áll, hogy a menyasszony 
haját két varkocsba fonva az említett kapocs körül kontyba fűzik, megtörtént, csinos fő-
kötőt tesznek fejére; a főkötőt fátyollal, mely hátul a szoknya sarkáig ér, fogják le s a kon
tyot egy pár hosszan lelógó szalaggal díszítik fel. Mellesleg megjegyezzük, hogy azelőtt az 
új menyecskék egy évig ily fátyolos felkontyolással jártak vasárnaponként a templomba, 
ma azonban csak egy-két vasárnapon keresztül s azután a fátyolt leteszik. Midőn a bekon-
tyolással készen vannak, a vőfély a menyasszonyt a nászközönség közé vezetve, szintén 
verses mondókával azok szeretetébe ajánlja őt. — Ezután a vacsoráig, mely rendesen elég 
későre itt-ott 10—11 órára marad, folyik a táncz, valamint vacsora után is kivilágos kivir
radtig, a mikor a hazatérő vendégeket a ház elejéig zeneszóval kísérik ki, vagyis kimuzsi-
kálják.,,w 

A régebbi lakodalmi szokások több érdekes vonására utal még Gajdács: „Miután a 
lakodalmak sokkal rövidebb ideig tartanak, annyi mindenféle tréfás játék és dévajkodás 
sem esik meg, mint azelőtt. Csak 50 év előtt is a borbély, molnár, csikófelvezetés, halottsira-
tás, kacsatáncz, a korczon vagy lánczon elővezettetés sok nevető tréfára, de sokszor közer
kölcsiség szempontjából éppen nem helyeselhető túlhajtásokra is szolgáltatott alkalmat. 
— Voltak e tréfák között azonban olyanok is, melyek egyiknek-másiknak némi kis pénzébe 
is kerültek. így a korczonelővezettetés is, mely abból állott, hogy ha valamelyik fiatalabb 
férfi a három-négy napig tartott lakodalomban az evés-ivás és mulatozás terhétől elbá-
gyasztva, a lakzik befejezése előtt hazaszökött, négyen-öten érte mentek, gyékényből font 
korczra kötötték, sokszor az ágyból hurcolva ki őt, említett korczon vagy lánczon rab
módjára a lakodalmas házhoz visszavezették. Azt azonban, hogy annyian fáradtak érte, 
nem vitte el szárazon, ugyanis háztartásának felszereléséből több apróbb tárgyat, mi épen 
kezök ügyibe akadt, késeket, tányérokat, itt-ott párnákat is vittek el tőle, mit ő azután, 
minden tárgyat külön, néhány garason visszaváltani volt kénytelen. Az így összegyűlt 
váltságdíjat azután vagy az egyházra, vagy más jótékony czélra adták."30 

Gajdács a tótkomlósi lakodalom leírásában többször utal arra, hogy melyek voltak 
azok a szokások, amelyeket csak régebben tartottak, melyek éltek az ő idejében is, vagy 
melyek voltak akkoriban azok, amelyeket már nem minden lakodalomban tartottak. Le
írásának egyik érdeme éppen az, hogy rámutat a szokások életének változására, arra, hogy 
voltaképpen a falu gazdasági-társadalmi fejlődésével a régi formáktól való elszakadás is 
együtt jár, de arra is, hogy ez az elszakadás, a régi elhagyása egy községen belül sem egy
szerre, egyöntetűen, hanem különböző fokozatokon keresztül megy végbe. S ezek a foko
zatok összefüggésben vannak a lakodalmat tartó család, a lakodalomban részt vevők 
gondolkodásával, a múlthoz, a régihez való viszonyával, anyagi helyzetével stb. A követke
zőkben ezen szempontok figyelembe vételével egy-egy konkrét házasság létrejöttét, egy-egy 
lakodalom lefolyását vesszük sorra. 

Tuska Andrásné Karasz Anna 71 éves asszony 1903-ban ment férjhez először 19 esz
tendős korában, férje 22 éves volt, amikor megházasodott. Tuska Andrásné szerint a lá
nyok akkoriban a fonóba jártak, oda jártak a legények is, egész este járták a fonókat. Mi
kor a legény elment, kíváncsian várta, melyik lány fogja őt kikísérni. A konyhában padok 
voltak s a legény a lánnyal, aki kikísérte őt, ott beszélgetett. Mielőtt a legény elment, a 
lány azt mondta neki: Vrát't'e sa (Forduljon vissza!) A legény erre így válaszolt: Némám sa 
naco. (Nincs miért). De ha a legénynek már volt szeretője, ezt mondta : Nevráfim sa (Nem 
fordulok), vagy Со mi das, ak sa vrát'im? (Mit adsz, ha visszafordulok). Erre a lány: Némám 
nie na rozdaj. (Nincs mit osztogatnom). Ha a legénynek megtetszett valamelyik lány, gyak
ran elment a fonóba, és a fonó után a lányt a kapuig kísérte haza. Ezek voltak az ismerkedés 
kezdő lépései. Amikor a legény házasodni akart, szólt a gazdinának, a fonóház asszonyának, 
hogy a kiválasztott lányt feleségül venné. Tehát a legény elhatározását a gazdina közvetí
tette, és a legényről efféléket mondott a lánynak: „Nekem tetszett az a legény, mert nagyon 
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csendes volt, rendes, szorgalmas." Tuska Andrásnénak lánykorában egy nagylaki legény 
is udvarolt, és amint elmondta, nagyon tetszett neki, szerette. Keresztelő, lakodalom, vásár 
alkalmával sokat járt Nagylakon, itt ismerkedett meg Gyuris Miskával. Szívesen ment 
volna hozzá feleségül, de erről a szándékáról lebeszélték a nagylaki rokonai. 

A fonóbeli találkozások után általában két-három hónap múlva mentek a legény szülei 
kéretni. Az egyik reggel a legény anyja megjelent Karaszéknál, köszönt, aztán leült és egy 
rövid ideig tartó közömbös beszélgetés után elmondta jövetele célját: „Eljöttem, hogy a 
maguk Annuskáját megkérjem a fiamnak." Az ő anyja azt válaszolta, hogy odaadják őt, 
néhol pedig azt mondták, hogy még gondolkoznak rajta. Azután, hogy a szülők között 
megtörtént a megegyezés, egy vagy két hét múlva a legény apja jelent meg pre гики (a leány 
kezéért). Beszélgetés közben kezet fogott a lánnyal, Karasz Annával, miközben egy arany 
ötforintost tett a markába. Ettől az időtől kezdve a házasságot tervezgették, és a legény 
hetenként háromszor, szerdán, szombaton és vasárnap este elment a lányhoz. 

Az eljegyzést (zdávke) az esküvő előtt három héttel tartották. Szombaton délután előre 
megbeszélt időben a lány is, meg a legény is násznagyjával, a sztarejsível ment a paphoz. 
Ott bejelentették házassági szándékukat, ami után a pap kérdéseket tett fel a kiskátéból. 
Megkérdezte, hogy a fiatalok tudják-e az imádságokat, vagy azt, hogy ki írta a kiskátét. 
Ezután a lány is, meg a legény is hazament. Este a legény a sztarejsível és az egyik asszony 
rokonával, a svatká-val ment a lányosházhoz. A legény egy kulacs bort vitt, a szvatka 
pedig kendőbe kötött tálon herőkét és pampuskát. A kézfogói vacsorára tyúklevest, birka
pörköltet, sült libát és kacsát, cukros tésztát, pálinkát és bort készítettek. Később megérkez
tek a lány legközelebbi rokonai és a szomszédok, majd a trombitások. A vacsora után a fia
talok táncoltak. A kézfogói mulatság éjfélig tartott. Mielőtt a vendégek hazamentek volna, 
a vőlegény násznagya biztosítékot kért. Erre egy selyem nyakbavaló kendőt adtak zálogba. 

Az eljegyzéstől a lakodalom napjáig eltelt három hét alatt Karasz Anna szülei elké
szítették az ágyneműt, megvették a menyasszonyi ruhára valót, a menyasszonyi koszorút, 
a vőlegény és a druzsbák részére a bokrétákat és a szalagokat. Karasz Anna hozománya 
elmondása szerint a következőkből állott: 10 párna, 2 dunna, 2 derekalj, 2 paplan, amit 
keresztszüleitől kapott ajándékul, 12 ünneplő ruha, 4 alkalmi ruha (arra az alkalomra, ha 
valahová, pl. vásárra ment), 50 ing 16 pendely háziszőttes vászonból, 4 pendely gyolcsból 
6 fehér alsószoknya, 12 abrosz, 12 lepedő és 24 törülköző. 

Karasz Anna büszkén mondta, hogy az ő lakodalma három napig tartott. A roko
nok már hétfőn este összegyűltek a vacsorára, s ott voltak a trombitások is. A vőlegény csak 
rövid időre jött át megnézni, hogyan készülődnek, hogyan mulatnak. A vendégek éjfélig 
voltak együtt. A vőlegény hozzátartozói ugyancsak hétfőn délután jöttek az ágyért három 
kocsival. Előre bezárták előttük a kaput, úgy tettek, mintha nem akarnák őket beengedni. 
Az ágyért jövők zörögtek a kapun, de amikor látták, hogy nem engedik be őket, úgy tettek, 
mintha elmennének. Aztán másodszor is zörgettek, erre már kinyitották a kaput, beengedték 
őket. Az ágyért jövők között ott voltak a vőlegény sógorai, testvérei, azok feleségei, a hívo
gató (zvác), vagyis a vőfély (druzba), a koszorúslány (druzica), és a nyoszolyóasszony 
(svatka). Mindnyájan bementek a szobába, ahol az ételek már elő voltak készítve meg-
vendégelésükre. Kalácsot, pörköltet, süteményt, bort kaptak. Amíg a vendégek a szobában 
ettek, ittak, a menyasszony rokonai a szekerekre és lovakra rongyokat, tollseprűket aggat
tak, tréfából, a druzsicák pedig minden ló kantárjára egy-egy delén kendőt kötöttek. Az ét
kezés után a menyasszony holmiját felrakták a szekerekre és elvitték a vőlegényházhoz. 

Kedden reggel hat órakor kezdődött a menyasszony öltöztetése. Ezt egy külön öltöz
tető asszony végezte, aki a koszorút is feltette a fejére, a plachtat, a csipkekendőt a dere
kára, úgy, hogy a kendő két vége letakarja a két karját, és leérjen a szoknya aljáig. A plachtat 
a menyasszony, illetve asszony haláláig megőrizte, mert ez lett a szemfedője. Az öltöztető 
asszony az öltöztetés közben hol világi, hol egyházi énekeket énekelt. Az öltöztetésnél 
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jelen volt a menyasszony édesanyja is. Az öltöztetés vége felé a menyasszonyháztól két 
druzsica elvitte a vőlegénynek és a vőfélyeknek a bokrétákat. 

Nemsokára a vőlegény vendégeivel együtt elindult a menyasszonyházhoz. A menetben 
elől ment a sztarejsí és a vőlegény, utánuk a két druzsica és a szvatka, majd a férfiak, utánuk 
az asszonyok, végül a zenészek. A menyasszonyháznál a vőlegény sztarejsíje elmondta jö
vetelük célját, és kikérte a menyasszonyt. A vőlegény druzsbája bement a szobába, és ki
vezette a menyasszonyt vendégei közül, miközben azok a Tranoscius 703. énekét énekelték. 
A menyasszony megállt a sztarejsí előtt, aki aztán arra kérte őt, hogy teljesítse ígéretét, adja 
a kezét. A sztarejsí a menyasszony kezét a vőlegény kezébe tette, majd megkérdezte a meny
asszony sztarejsíjét, hogy megtartják-e adott szavukat. A sztarejsí tovább adta a kérdést 
a menyasszonynak. Ekkor nyújtotta kezét a menyasszony saját sztarejsíjének, aki tovább 
adta a vőlegény sztarejsíjének, majd a vőlegénynek. Ezután a vőlegény sztarejsíje beje
lentette, hogy a vőlegény ajándékot akar adni a leendő apósának és anyósának. Az aján
dékokat a vőlegény szvátkája hozta és adta át. Ekkor a vőlegény sztarejsíje felszólította a 
menyasszonyt, köszönje meg szüleinek, hogy felnevelték. A köszönet után a menyasszony 
megcsókolta szüleit, a vőlegény pedig a menyasszony szüleinek kezét. 

Mikor mindez megtörtént, a menet két csoportban elindult a templom felé. Az első cso
portban elől ment a vőlegény sztarejsíjével és a druzsicával, majd a rokonok, vendégek 
követték. A másik csoportban a menyasszony sztarejsíje ment elől egy idősebb férfivel, 
utánuk a férfiak mentek, majd a menyasszony a két druzsbával és a két szvatkával, utánuk 
mentek az asszonyok, végül a zenészek. A templomban a menyasszony és vőlegény vendé
geivel külön padokban foglalt helyet. Az istentisztelet után volt az esküvő. Utána a meny
asszony sztarejsíje elköszönt a menyasszonytól. A menyasszony a két druzsica, a két 
szvatka és szvatkina kíséretében vőlegényével és annak vendégeivel a vőlegényházhoz men
tek. A vőlegényház ajtajában egy vödör víz, vagy egy szakajtó dió, alma várta a meny
asszonyt, amit fel kellett rúgnia, hogy gyermekeit könnyen szülje meg.29 Ezután a meny
asszonyt bevezették a szobába, majd később megkezdődött az ebéd. Az ebéd végeztével 
a menyasszony druzsicái, szvatkái és szvatkinái visszamentek a menyasszonyházhoz. 

A menyasszonyháznál az ebéd alatt a vendégek pénzt tettek egy tányérba, s azt elvitték 
a menyasszonynak. Estefelé két szvatka és druzsica ment a menyasszonyt felkontyolni. 
Amikor a menyasszony fejéről levették a koszorút, a vőlegénnyel együtt arcukat és kezü
ket megmosták egy lavór vízben. A kontyolás után a menyasszony egy kötényt adott a 
vőlegénynek és egy fehér hímzett inget. A kontyolás után garasos tánc Karasz Anna lako
dalmában nem volt, mert szerinte azt csak a szegényebbek csinálták. Örömkalácsot az ő 
kontyolásához is vittek. A vőlegényháznál tartott vacsorán a menyasszony druzsbái, szvat
kái is részt vettek, majd a vacsora után az új pár velük együtt elment a menyasszonyházhoz, 
ahol egy-két órát töltöttek. A lakodalom mindkét háznál még másnap is tartott. 

Özvegy Karasz Ádámné 75 éves asszony lakodalmából főleg a ratolest'-re és a lakodalmi 
tréfákra emlékszik. A menyasszonyháznál ebéd után tányérokat tettek az asztalra és a 
sztarejsí bejelentette, hogy teraz od hláv, (most fejtől : minden jelenlevőtől) erre mindenki 
pénzt dobott a tányérba, hogy a gazda tudja, hány vendége volt. Ez a pénz hozzájárulás 
volt a lakodalom költségeihez. Ezután ezt mondta a sztarejsí: na cirkev (az egyházra), 
az erre összegyűlt pénzt az egyház kapta. Gyűjtöttek a szakácsné kiégett kötényére is, ezt 
a sztarejsí így jelentette be: kuchárki (a szakácsnénak). Végül az új házasok részére na 
ratolesf (örömfa) gyűjtöttek, erre adtak a legtöbbet. Lehoczky Mátyásné 1900 körül, ami
kor az unokájának lakodalma volt, 20 koronás aranyat, dukátot adott, és a pénzt énekelve 
vitte tányérba a vőlegényházhoz. Ratolesf-nek azt a papírszalagokkal és virágokkal fel
díszített télizöld ágat nevezték, amely a menyasszony háznál az ebéd alatt az asztalon volt, 
és amit az új házaspár részére összegyűlt pénzzel együtt vittek a vőlegényházhoz. Egy férfi 
vitte a zöld ágat, mellette a sztarejsí egy tányérban a pénzt. 
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Kislány korából emlékszik arra, hogy a lakodalomban egy férfi felöltözött papnak, 
fehér szoknyát vett magára, nyakába fekete maslit tett, egy trágyadarabot tartott a kezében, 
az volt a biblia, és abból prédikált. Eléje vezettek egy embert, akiről azt állították, hogy nagyon 
bűnös, neki prédikált a pap. A bűnös arca pokróccal volt letakarva, öreg guba volt rajta 
s a fején a pokróc, alatta egy cserépfazék. A prédikáció után a pap megkérdezte tőle, hogy 
kivégzése előtt iszik-e még egy kis pálinkát. A bűnös halkan nyögte, hogy igen. Amikor 
megitta a pálinkát, fejéről lehúzták a pokrócot és közölték vele, hogy utoljára ivott, most 
már kivégzik őt. A kivégzés úgy történt, hogy a pap egy mángorlóval leütötte a bűnös fejé
ről a cserépfazekat.30 Erre a bűnös összerogyott, majd a férfiak ráfektették egy padra, ki
vitték az udvarra, s ott a padról a földre ejtették. Erre felugrott, levetette magáról a subát, 
beszaladt a szobába és táncolt. A vendégek pedig nevetve kiabálták : itt a halott, itt a halott. 

A lakodalomban kecskét is készítettek. Valamelyik férfi négykézláb állt, fejére kosszar
vat kötöttek, és letakarták fehér szoknyával. Fehért kendőből volt a farka, nyakába csen
gőt akasztottak. Kötélen vezették be a lakodalmi sátorba, s a vendégek alkudoztak rá, 
miközben nézgették, van-e jó tőgye. Egyik a másikra ígért, a kecske közben pedig nagyokat 
rúgott. A kecskét végül is eladták, és a vételárán italt vásároltak. Abban az időben a lako
dalom másnapján reggel, hét-nyolc óra tájban azok a férfiak, akik még kitartottak, 
elmentek összeszedni azokat, akik már hazamentek. Amikor összeterelték őket, kötelet 
csavartak a derekukra, az első nyakába kolompot kötöttek, s mint a csordát, ostorral haj
tották őket vissza a lakodalmas házhoz, ahol tovább folyt a mulatság. 

Körülbelül 50—60 évvel ezelőtt még szokásban volt, hogy a lakodalmat követő va
sárnapon a menyasszony szülei ebédre mentek a vőlegény, illetve az új férj szüleinek há
zához. Ajándékul egy sült tyúkot és süteményt vittek magukkal. A következő vasárnap 
pedig az új férj szülei és az új házasok egyenesen a templomból mentek az új menyecske 
szüleihez ebédre.31 Ezek szintén sült tyúkot és süteményt vittek ajándékba. Ez a szokás az 
első világháború után elmaradt. 

Adamik Pálné 66 éves asszony (férje gépész volt) elmondotta, hogy az ő lakodalma 
három napig tartott. Az esküvő csütörtökön délután volt, de szerdán már gyülekeztek a 
legközelebbi rokonok, szerdán hozták a tyúkokat, a kalácsokat. Az esküvőt követő napon 
ismét összegyűltek a vendégek. A férjével való megismerkedésről, a jegyváltásról, a kéz
fogóról, a lakodalomról így számol be: 

,,A férjemmel a munkában ismerkedtem meg. A gépnél voltunk dolgozni, ő mint gépész 
volt ott és így ismerkedtünk meg. A férjemnek szülei nem voltak, neki csak nagynénje 
volt, aztán az jött el megkérni. Aztán a kézfogóra is ő jött. Akkor olyan jegyváltás nem volt, 
hanem csak kézfogó volt. Hozott 5 koronát, abban az időben a kézfogáskor mindég pénzt 
is tettek a lány markába. Akkor mondták meg a kérőnek, hogy hozzá adják-e a legényhez 
a lányt. Ezután a vőlegény már járt a lányos házhoz. A kézfogón nálunk nem volt semmi, 
mi azt nem csináltuk. Máshol olyankor szoktak vinni ennivalót, csörögét, kalácsot, vagy 
valami más tésztaféléket. Mostanában a jegyvátlás és kézfogó egy, mert mostanában egy
szerre kérik meg a lányt is, mert aztán a jegyváltást is megteszik, de mikor még én lány vol
tam, akkor nem volt úgy, akkor még jegygyűrűk sem voltak, akkor még jegygyűrűt sem 
adtak." 

„Az esküvőnk november 21-én volt, délután két órakor. A jobb gazdáknál reggel volt 
az esküvő, nyolc órakor. Az esküvő előtt a vőlegény a násznépével elment a menyasszonyért, 
akkor aztán elmentek a templomba. A menetet egy darabon elkísérték a menyasszony 
vendégei is. Az esküvő után, ha a lakodalom a háznál volt, akkor a vendégek oda jöttek 
vissza. Minálunk még sátor volt, akkor ide jöttek vissza a vendégek, itt tartottuk a lako
dalmat. Ahol pedig a kocsmában tartották a lakodalmat, ott a vendégek a templomból 
egyenesen odamentek. Mi a vőlegényes házhoz mentünk, a mi házunkhoz csak a mi roko
naink mentek. Mind a két helyen fúvós zenészek muzsikáltak, akkor két banda volt. Mikor 
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a vőlegényházhoz mentünk, az esküvő után, egy vödör vizet tettek a kapuhoz és mikor 
mentembefelé, akkor azt fel kellett borítani, bele kellett rúgni. Az öregek azt mondták, azért 
kell ezt csinálni, hogy könnyebb legyen a szülés. Még többféle figurákat is csináltak. Jöt
tek élőmbe söprűvel és seperték az utat, meggyújtottak egy lámpást is és világítottak. Ilyen 
figurákat csináltak. A mennyasszonynak meg kellett csókolni a vőlegény szüleit és egy-
verset kellett mondani, hogy befogadják-e gyermeküknek. A versre én már nem emlék
szem. Egyenesen a sátorba mentünk, akkor aztán leültünk egy kicsit és akkor az volt a szo
kás, hogy egy kis gyereket hoztak a menyasszony ölébe, hogy megszokja a gyereket. Egy 
kis ideig ott ültünk és akkor jött egy asszony és azt mondta, hogy kerüljünk beljebb a házba." 

A szobában a menyasszonyról levették a plachtá-t, azt az 1,5—2 méter hosszúságú 
csipkével díszített tüllkendőt, melyet az esküvőn viselt, amely a menyasszony derekán volt, 
két vége pedig befödte mindkét karját s onnan lelógott a szoknyájára. A kendőt összehajtva 
elhelyezték a szekrényben. „Azért teszik el, hogy amikor meghal, ez lesz a szemfödője. 
Ezután a vőlegénnyel együtt leültették őket az asztalhoz és sült tyúkot adtak nekik, majd 
kimentek táncolni. 

Este nyolc órakor volt a vacsora, addig csak kaláccsal kínálgatták a vendégeket. „A va
csorát a legények hordták fel, meg a fiatalok. Akkor még voltak druzsbák, volt zvács és 
koszorúslányok. Két koszorúslány volt, egy zvács és egy druzsba. A zvács és a druzsba vé
gezte a hivogatást is. Akkor a lakodalmi meghívót még kézzel írták, utcák szerint csoporto
sították, a zvács és a druzsba hordták szét. Ha csütörtökön volt a lakodalom, előtte való 
vasárnap, ha kedden, előtte való csütörtökön volt a hívogatás. A zvács házasember vagy 
idősebb legény volt, a druzsba pedig 14—16 éves legényke. A vacsora behordásakor a zvács 
ment elől, utána a druzsba, majd a két koszorúslány..." 

A menyasszonyháznál a vacsora után volt a ratolest'. Az itt összegyűlt pénzt a meny
asszony apjának adták át. ,,Ahol reggel volt az esküvő, ott a ratolesf az ebédnél volt és a 
pénzt délután vitték el a menyasszonynak." 

,,A menyasszony fejét a vacsora után kötötték be (a vőlegényháznál). Valamikor ének
léssel csinálták. Mikor vették le a koszorúját, akkor az asszonyok énekeltek mellette. Hogy 
mit énekeltek, nem tudom, akkor én még kisebb voltam és gyerekeket nem engedtek be a 
kontyolásba. Énnálam nem énekeltek, csak bejött a druzsba, kibontotta a szalagot a hajból 
és levette a koszorút és ezért szalagot kapott, azt, ami a menyasszony hajában volt. Ezután 
a druzsba kiment és egy asszony kibontotta a hajat, két ágba vette és úgy csinálta a kontyo-
lást. Ott volt a vőlegény is." A kontyolás után a menyasszonyt bevezették a vendégek közé, 
majd megkezdődött a „garasos tánc", a menyasszonytánc. Közben a násznagy felvágta a 
„radostník"-ot, az örömkalácsot, a kalácsdarabokat rostába rakta és a kaláccsal a zvács 
és a druzsba sorra kínálta a vendégeket. Mindenki egy-egy darabot vett belőle. A meny
asszonyt a garasos tánc közben kézről-kézre vették, mindenki táncolt vele egy rövidet és a 
tánc után ugyanabba a rostába, amelyből a kalácsot osztogatták, pénzt dobáltak. A pénz 
a menyasszonyé volt. Mikor a vőlegény látta, hogy a menyasszony elfáradt, elkapta és el
szaladt vele. A garasos tánc közben a rostában összegyűlt pénzt a zvács vitte utánuk. A ven
dégek ezután tovább mulattak, táncoltak, az új férj és az új menyecske pedig rövid időre meg
látogatta a menyasszonyházat. 

„Régebben volt kanalas tánc és „vankúsoví tanec" (párnatánc). Az reggel felé volt, 
de én arra már nem emlékszem, azt én nem láttam. Olyan figurát láttam, amikor a nagy
bátyám lakodalma volt, hogy egy embernek tűt szúrtak a kabátjába, aztán egy másik ember 
kereste, a muzsikus meg mindég azt mondta : nem ott, nem ott, nem ott. Mikor már köze
ledett a tűhöz, akkor azt mondta: ott, ott, ott. Ezt zenével mondta a muzsikus. Úgy fújta. 
Ez is nagyon régen volt. Másnap reggel megint összegyülekeztek, rakosgattak és délután 
következtek a tréfák. Az asszonyok borotválták a férfiakat, a férfiak pedig patkolták az 
asszonyokat és ezután fizetni kellett.32 A férfiak az asszonyoknak a borotválásért, az asz-
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szonyok meg a férfiaknak a patkolásért fizettek. A pénzen az asszonyok cukrot, a férfiak 
meg pálinkát vettek. A lányos háznál levő vendégek felöltöztek figurás menyasszonynak és 
mentek a vőlegényes házhoz." 

Antal Jánosné 50 éves asszony, aki 1926-ban ment férjhez, elmondta, hogy őt férjének 
a nagyanyja kérte meg először. Akkor a szülei egy heti gondolkodást kértek. Egy hét múlva 
férjének az anyja ment a válaszért — így mondta : pre гики — s amikor a beleegyező választ 
megkapta, a lánynak egy arany dukátot adott. Mivel a férje legény korában nagyon szé
gyenlős volt, csak néhányszor ment el hozzájuk. Az esküvő idejét és a lakodalommal össze
függő teendőket a szülők beszélték meg. 

Az esküvőt a megkérés után három hónapra egy keddi napon, délután két órakor 
tartották. A menyasszony felöltöztetését délben kezdték, hogy mire a vőlegény a násznépé
vel megérkezik, elkészüljenek. Az öltöztetést itt is, mint általában másutt is, egy ennek a 
feladatnak az elvégzésére külön meghívott asszony végezte. Az öltöztető asszony több 
esetben valamelyik iparosnak vagy kereskedőnek volt a felesége. Antal Jánosnét egy zsidó 
vallású kereskedő felesége öltöztette. Menyasszonyi ruhája fekete bársony szoknya, ugyan
ilyen blúz, a szoknya alatt három slingelt szélű, kikeményített alsószoknya volt. Koszorúja 
párta formájú volt, viaszvirágokból, a szoknya hosszáig érő fátyollal. Az öltöztetést a 
hátsó szobában végezték a druzsicák jelenlétében. 

Amikor a vőlegény megérkezett a vendégeivel, az egyik druzsba, akinek kezében egy 
üveg bor, az üveg nyakán egy kerekkalács volt, bement az első szobába, ahol a menyasszony 
vendégei és anyja — az apja már nem élt — már várt rájuk. A druzsba mondott egy rövid 
verset, tudatta, hogy megérkezett a vőlegény. Mire a mondóka végére ért, belépett a vőle
gény is a sztarejsível. A vőlegény sztarejsíje elmondta, hogy miért jöttek, kikérte a meny
asszonyt az esküvőre. A menyasszony sztarejsíje beleegyező választ adott, s utána a druzsba 
bement a menyasszonyért a hátsó szobába, s onnan bevezette az első szobába. Itt a meny
asszony sztarejsíje megfogta a menyasszony kezét, és átadta a vőlegény sztarejsíjének, az 
pedig a vőlegénynek. Egy ideig a menyasszony és a vőlegény egymás mellett álltak, a nász
nép zenekísérettel egyházi énekeket énekelt,33 a menyasszony közeli, főleg asszonyrokonai 
pedig sírtak. Az éneklés után a menyasszony elköszönt anyjától, rokonaitól, a vőlegény 
megköszönte, hogy menyasszonyát felnevelték, majd elindultak az esküvőre. A menetben 
kettesével mentek: elől két férfi, a vőlegény apja és a menyasszony valamelyik férfirokona, 
mivel apja már nem élt, utánuk a két sztarejsí, majd a vőlegény és menyasszony egymás 
mellett, aztán a két druzsica, (nyoszolyólány) a két szvatka (nyoszolyóasszony), ismét két 
férfi és a legközelebbi rokonok. 

Az esküvő után a násznép ketté vált: a vőlegény a menyasszonnyal, saját vendégeivel, 
a menyasszony druzsicáival, nyoszolyóasszonyával a vőlegényházhoz ment. A lakodalmas 
menet nem azon az úton tért vissza, amelyiken az esküvőre ment. Azt tartották, hogy ha 
ugyanazon az úton mennének vissza, az új párnak nem lenne szerencséje. A vőlegényház
nál a menyasszony köszöntötte a vőlegény szüleit, megígérte nekik, hogy engedelmes, szó
fogadó lesz, majd a család tagjait sorra megcsókolta. Ezután megebédeltek, majd átmentek 
a „kisbirtokos szövetség"-be (vendéglőbe), ahol a lakodalmat tartották. Ott a vendégek 
kb. este hét óráig táncoltak, szórakoztak, s aztán kezdődött a vacsora. A lakodalomra egy 
3—4 mázsás üszőt, 5 birkát, 30 kacsát, 20 libát és mintegy 50 tyúkot vágtak. A baromfi jó
részét a meghívottak az esküvő előtti vasárnap hordták össze. A vacsora ételei a követ
kezők voltak : marhapörkölt, hús szósszal és tormával, birkapörkölt, káposzta birkahússal, 
baromfisült és tésztafélék. Vacsora után a vőlegény sztarejsíja köszöntőt mondott és imád
koztak, majd pénzt gyűjtöttek: od hláv (a gazdának), na cirkev (az egyháznak), kuchárki 
(a szakácsnénak) és végül do ratolest'i (az új párnak). A vacsora után ismét táncoltak, be
szélgettek. 

Éjfél tájban a menyasszony, a vőlegény és a druzsba elmentek a vőlegényházhoz, ahol 
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a menyasszonyt már várta a menyecskeruha, amit anyósától kapott ajándékul. A meny
asszonyt leültették, a druzsba levette fejéről a koszorút. Ezért azt a fehér szalagot, amellyel 
a koszorú volt megkötve, a druzsbának ajándékozták, és a karjára kötötték. Közben oda
készítettek egy lavór vizet, abból a vőlegény a menyasszony arcára loccsintott a mosakodás 
közben, majd megcsókolta a menyasszonyt. A mosakodás azért történt, hogy az új pár 
házasélete mindig tiszta maradjon, mint a tiszta víz, mindig együtt maradjanak, mindig 
boldogok és egészségesek maradjanak. Az öltöztetés után az új menyecske megcsókolta 
férje szüleit. Ezután visszamentek a vendéglőbe. Az új házaspárt asszonyok és a druzsba 
kísérték. Az asszonyok egy nagy kalácsot, a radostnikot (örömkalács) és egy nagy tortát 
vittek magukkal. A torta hetven tojással készült. Mikor beléptek a vendégek közé, a druzsba 
verset mondott, majd a vendégek között szétosztották az örömkalácsot és a tortát. A vőle
gény és a menyasszony reggelig maradt együtt a vendégekkel. Másnap délután mindkét 
lakodalmas háznál a közeli rokonok összejöttek és megették a maradékot. 

Lehoczky Pálné Kozák Erzsébet 53 éves asszony 24 éves korában, szintén 1926-ban 
ment férjhez. Amint elmondta, akkoriban a legények még a fonóban ismerkedtek meg a 
lányokkal. Ő is a fonóban ismerkedett meg a férjével. Amikor meglátta későbbi férjét, meg
kérte a fonóház gazdasszonyát, hogy őt küldje ki becsukni az ajtót, mert „a gazdasszony 
már előre kedvet csinált a legényhez." Mikor a legény után kiment a konyhába, az meg
kérdezte, hogy hazakísérheti-e? A beleegyező válasz után este nyolc óra körül hazakísérte. 
Útközben megfogta a kezét, és megkérdezte, hogy elmehet-e hozzájuk a szándékkal, hogy 
feleségül vegye? Lehoczky Pálné szerint „nem nagyon hozzámvaló volt, mert az én apám 
csak szegény szabó volt, ő pedig gazdafiú...az apjának 55 hold földje volt, de négyen voltak 
testvérek...A szülei nem nagyon örültek neki, hogy engen kísért haza...háromszor kísért 
haza, aztán két évig nem is beszéltünk. Ha véletlenül találkoztunk, csak köszönt." Férje 
szülei gazdag lányt szerettek volna fiuknak feleségül. Egy asszonnyal több lányt is megké
rettek, fiukat is elküldték ezekhez a lányokhoz, de a lányok a legény viselkedéséből észre
vették, hogy nem szereti, nem akarja elvenni őket. 

Közben eltelt két esztendő. Lehoczky Pál ismét meg-megjelent abban a fonóban, ahová^ 
a szabó lánya, Kozák Erzsébet járt. A fonóház gazdasszonyával többször beszélt és el
mondta neki, hogy ő bizony csak a szabó lányát akarja feleségül venni. Amikor a lányt is
mét hazakísérte, vele is közölte, hogy bármit csinálnak is a szülei, őt veszi feleségül, s most 
már nem vár tovább. Ez szombat este történt. Vasárnap ismét hazakísérte a lányt. Ekkor 
már bejelentette, hogy másnap, azaz hétfőn, az anyja elmegy őt megkérni. Lehoczky Pál 
közben már szüleivel is közölte, hogy mást nem hajlandó feleségül venni, és ha szülei azt 
akarják, hogy megnősüljön, édesanyja hétfőn menjen el a lányt megkérni. Lehoczky Pál 
anyja hétfőn reggel el is indult hazulról, de először egyik rokonához ment, s ott sírva pa
naszkodott, hogy a fia mindenáron szegény lányt akar feleségül venni. De ezután mégis el
ment a szabóékhoz, ahol a lány apjával beszélt, majd behívták a lányt is. A legény anyja 
elmondta, hogy kérőbe jött. Erre a lány válaszolt azonnal, és kijelentette, hogy ő bizony 
hozzá megy feleségül Lehoczky Pálhoz. Apja azonban csak annyit mondott, hogy „majd 
megbeszéljük, és majd aztán hírt adunk". A harmadik nap a szabó a szomszéd asszonyt 
küldte Lehoczkyékhoz azzal az üzenettel, hogy lányát feleségül adja fiukhoz. 

Lehoczky Pál a keretes napjáig csak a kapuig kísérte Kozák Erzsébetet, amikor a fonó
ból ment haza, a házba nem ment be, sőt, még az udvarba sem volt szabad belépnie. Elő
ször azon a hétfői napon ment be Kozákék szobájába, amelyen anyja a lányt megkérte. 
Ezután már minden szombat és vasárnap este elment a lányos házhoz, ahol kb. 10—11 óráig 
maradt. A szobában a szülők előtt beszélgettek mindennapi dolgokról. Mikor a legény haza
ment, a lány kikísérte a kapuig, ahol még kb. fél óráig beszélgettek együtt. Beszélgetés 
közben a legény többször megcsókolta a lányt, s a lány is a legényt. Tótkomlóson is, mint 
ebben az időben általában másutt is, ezek a kapuban eltöltött fél órák voltak azok, amikor 
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a fiatalok érzelmeiknek kifejezést adhattak, mert erre máskor, vagy máshol nem volt al
kalom. A falu a házastársak csókolódzását, vagy más, hasonló jellegű érzelmi megnyil
vánulását egyformán helytelenítette, illetve elítélte, ha az mások előtt történt, s még inkább 
elítélte, ha az ilyesmi lánnyal és legénnyel esett meg. 

Lehoczky Pál édesanyja 1926 októberének egyik vasárnapján reggel ment Kozákék-
hoz, hogy lányukat — a szokás szerint másodszor is — megkérje, s megbeszéljék, hogy a 
házassági szándékot a papnál és a községházán mikor jelentsék be. A legény anyja a köszönés 
után azonnal rátért jövetele céljára. Megkérdezte a lányt, jól meggondolta-e a dolgot, nem 
változtatta-e meg szándékát. Az igenlő válasz után kezet fogott a lánnyal, miközben egy 
ötforintos ezüst- és egy tízkoronás aranypénzt tett a markába. A lány ezután megcsókolta 
leendő anyósa kezét. Ez volt a tulajdonképpeni eljegyzés, ami után aztán mind a templom
ban, mind pedig a községházán kihirdették a jegyeseket, a szülők pedig megkezdték a lako
dalmi előkészületeket. Kozák Erzsébet, a menyasszony, ekkor 24, Lehoczky Pál, a vőlegény 
pedig 34 éves volt. A menyasszonynak már mind a hozománynak szánt bútora, mind pedig 
a ruhája és ágyneműje elő volt készítve. Ez a hozomány a következőkből állt: 1 sublót, ami 
még az anyjáé volt, 1 kétajtós szekrény, 7 vánkos, 1 dunna, 1 derékalja, 4 abrosz, 11 törül
köző, 5 alsószoknya, 5 ing, 3 fehér szoknya, 2 barchet szoknya, 3 felső ünneplő szoknya, 
kettő szövetből, egy selyemből, 6 blúz, 4 kabát, 2 pár cipő, 2 pár papucs, ezenkívül a köz
napló ruha. 

A lakodalmat a hirdetések utáni csütörtöki napra tűzték ki. A menyasszony rokonai 
szerdán hordták az ajándékokat a menyasszonynak: törülközőket, ingeket, blúzokat, fej
kendőket, tányérokat, findzsákat, tyúkokat, tortákat. Mivel a menyasszonynak már nem 
élt az édesanyja, rokonai mindent elkövettek, hogy segítsék, pótolják az anyai gondoskodást, 
hogy ne kelljen szégyenkeznie leendő férjének szülei, rokonai előtt, hogy hozománya a 
gazdalegényhez illő legyen. Szerdán este a vőlegény rokonai, a vőfély, a druzsba, a két ko
szorúslány, a druzsica és a nyoszolyóasszony, a szvatka, továbbá legények, lányok, asszo
nyok két kocsival énekelve mentek a menyasszonyágyért. A legények kezében seprű, me
szelő volt. Mikor a menyasszonyházhoz értek, zörögtek a kapun, de azt nem nyitották ki, 
erre elmentek, aztán ismét visszajöttek. Ezt kétszer is megismételték. Harmadszorra nyi
tották ki a kaput, s ekkor a menyasszonyház rokonai, legények, lányok egy rossz faze
kat dobtak a kapuhoz. Erre ismét elmentek a vőlegény rokonai, majd ismét visszajöttek. 
Ez is megismétlődött kétszer-háromszor, míg aztán végre bejutottak az udvarra. Ekkor el
kezdtek kiabálni: ,,Hol a menyasszony, hol a dunna?" A menyasszonyháznál már elő volt 
készítve a sifon, a láda, az ágynemű, a menyasszony ruhája be volt csomagolva, lepedőkbe 
kötve. A legények gyorsan mindent felraktak a két szekérre, majd a vőlegény rokonait ka
láccsal és borral kínálták. A két koszorúslány két-két zsebkendőt kapott a menyasszonytól, 
s azokat felkötötték a lovak kantárjára, s még papírszalagokat is kötöttek melléjük, aztán 
az ágyvivők dalolva mentek vissza a vőlegényházhoz. 

Csütörtökön, a lakodalom napján délelőtt 10 órakor kezdtek gyülekezni a vendégek, 
akik délben ebédet kaptak. Délben kezdték öltöztetni a menyasszonyt. Két óra körül volt 
az esküvő, s az ezt megelőző és követő szokások az Antal Jánosné lakodalmához hasonló
képpen mentek végbe. Lehoczky Pálné szerint még az ő menyecske korában is sok tréfás 
játék volt a lakodalomban. Főleg éjfél után kerültek sorra, amikor a vendégek már álmo
sodni kezdtek. Hajnalban a vendégek jórésze hazament a ház körüli munkát elvégezni, de 
ezután, reggel ismét visszamentek a lakodalmas házhoz, ahol folytatták a tréfás játékokat. 
A férfiak és a nők maskaráknak öltöztek. Volt közöttük ördög, cigány, öregasszony, kecske, 
ló stb. Mikor a maskarások elkészültek az öltözködéssel, dalolva mentek a vőlegényházhoz, 
ahol a vőlegény rokonaival, az ott levő vendégekkel különféle tréfát űztek. Az asszonyok, 
menyecskék itt borotválták a férfiakat, a férfiak pedig patkolták az asszonyokat. Az asszo
nyok egy vödörbe vizet öntöttek, abban szappanból habot vertek, és ezzel kenték be a 
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férfiak arcát, majd egy fadarabbal borotválták őket. A borotválásért a férfiaknak fizetniök 
kellett. A férfiak megfogták az asszonyok, a menyecskék, a lányok lábát, lábbelijük sarkát 
egy kalapáccsal verték, majd kukoricacsutkával dörzsölték, utánozták a lópatkolást, a ló 
körmének reszelését. 

A tótkomlósi lánykérés, házasság szokásai, rítusai, játékai — mint láttuk — a múlt 
század második felében és e század elején, általában az első világháborúig, lényegükben még 
őrizték azokat a formákat, amelyek legtöbbje kétségkívül a régebbi időkben is része volt 
a lakodalomnak. Olyan tradíciókkal kell itt számolnunk, amelyek jóval távolabbi múltra 
mutatnak, és amelyek nemcsak az egykori lakóhelyek hagyományát, hanem azok kevere
dését is jelzik. Azok a formák, amelyek a múlt század második felében és e század elején 
jellemzői a tótkomlósi lakodalomnak, már nemcsak az előbbi lakóhelyek tradícióit hor
dozzák, hanem azokat a változatokat, variációkat, újabb motívumokat, amelyek a külön
böző vidékekről származó emberek új közösséggé alakulása, a kisebb-nagyobb mértékben 
eltérő hagyomány-anyag ötvöződése, kölcsönhatása során formálódtak ismét tartósabb 
egységbe. Nem lehet kétségünk az iránt, hogy minél távolabbi időkbe tekintünk vissza, annál 
inkább látjuk a megszokott formák szilárdságát, de ez a szilárdság is csak viszonylagos, 
mert a cselekmény mindig más szereplőkkel és más körülmények között megy végbe, s 
ezért mi sem természetesebb, mint az, hogy a későbbi többé-kevésbé mindig változik, mindig 
eltér az előbbitől. Még világosabban állnak előttünk ezek az eltérések akkor, ha előbb fel
sorolt adatainkat, egy-egy konkrét lakodalom eseményeit, annak rendjét, vagy éppen a zenei 
anyagát vesszük sorra. 

Amint láttuk, magát a lakodalmat, a házasságkötést általában három mozzanat előzte 
meg : a leánykérés, a kézfogás és az eljegyzés. Horváth csak a kézfogóról és az azt este kö
vető vacsoráról szól, ami után a lány a selyemkendőt, a legény az ingre valót adta át. Lé
nyegében ezt mondja el Gajdács is a kézfogásról, illetve az eljegyzésről. Természetes ez, 
mert hiszen a lánykérés és a kézfogás, amely a tulajdonképpeni eljegyzést előzte meg, nem 
volt nyilvános. Gyakran titkolták is, mindaddig, amíg a szülők közti megegyezés nem tör
tént meg. Több esetben viszont csak két mozzanat előzte meg a lakodalmat: a kérés és a 
kézfogás, s ez utóbbit együtt tartották az eljegyzéssel. Az utóbbi két-három évtizedben a 
lánykérés után az eljegyzés szerepe és ünnepélyessége lépett előtérbe. 

Adatközlőink gyakran megjegyezték, amikor a lakodalomról beszélgettünk, hogy 
„...az egyik helyen így van, a másikon úgy, a lakodalom sem egyforma mindenütt, meg a 
szokások sem." Bencsik Pálné hangsúlyozta, hogy ,,... a szegényebb és gazdagabb emberek 
lakodalma között mindig volt különbség..." A változás — amint mondták — különösen a 
lakodalmi ajándékok terén szembeötlő. Régen a baromfi mellett inkább csak kalácsot 
vittek. Az utóbbi évtizedbenmár edényeket, kávés-, teás- és boroskészleteket visznek aján
dékba, a közeli rokonok paplant stb. Ha termelőszövetkezeti tag nősül vagy megy férjhez, 
az meghívót küld külön a szövetkezetnek, külön a vezetőségnek. Ilyen esetben a termelő
szövetkezetből egy asszonycsoport együtt viszi az ajándékot: tyúkot, tortát, valamilyen 
edényt vagy készletet. 

A régi lakodalom tulajdonképpeni első nyilvános mozzanata az ágyvitel volt, amely 
rendesen a lakodalom előtti napon történt. Mivel az esküvőt már nem minden esetben a 
keddi napon tartották, az ágyvitel sem mindig hétfőn ment végbe, sőt lefolyása sem min
denütt volt egyforma. Régebben sokat adtak arra, hogy a szegényebbek lakodalma is ha
sonló legyen a jobbmódúakéhoz. Amikor a menyasszony ágyát vitték, mindig énekelték 
az alábbi dalt: 
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Az ágyhoz a múlt század második felében még a festett láda tartozott, később ezt felvál
totta a sublót, amihez gyakran ágy is, szekrény is tartozott. Az 1950-es években már háló
szobabútort kapott a menyasszony : két szekrényt, két, ágyat, két éjjeliszekrényt és toalett 
tükröt. Az ágyvitel régi formája elmaradt, a bútort gyakran már az esküvő előtt egy hónap
pal elszállítják a vőlegényházhoz. 

A lakodalom egy-két eseményétől eltekintve, az utóbbi ötven-hatvan esztendőben már 
hiányzott a lakodalom egyes mozzanataihoz kapcsolódó szoros dalrend, ami — véleményünk 
szerint — a régi tótkomlósi lakodalmakra még jellemző volt. Valószínű, hogy ezek elhagyá
sának okaként, mint máshol is, jelentős szerep jutott az új stílusú népdalok térhódításának. 
A századforduló táján és az ezt követő évtizedekben a néhány régi, más vidékekről is ismert 
lakodalmas dal kivételével az újabb, kedveltebb népdalok kapcsolódtak egy-egy cselekmény
hez, mikor rövidebb, mikor hosszabb időre, mikor csak egy-egy alkalomra, rendesen a cse
lekmény tárgyára, a szerelemre, a házasságra utaló szöveg révén, mindig valamelyik jó 
énekes kezdeményezésére. Ilyen a következő, amelyet már akkor énekeltek, amikor a meny
asszony ágyát a vőlegényháznál felvetették, de énekelték máskor is, pl. a fonóban : 
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Îïeplac milá, nenariekaj, 
ved' si ti uz moja, 
vezmi rucník, utri ocká, 
milá dúsa moja. 

Ked' som isov zo sálasu 
po úzkej ul'ici, 
vid'ev som tarn tri d'iovcence 
sdef na t'avici. 

Ena bola Juliana 
a druhá Zuzanka, 
a tú tret'iú nemenujem, 
lebo ju milujem. 

Dávav som jej prst'en zlatí, 
ze bi som nou spala, 
ona nato nie nedbala, 
iba sa usmiala. 
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A régi lakodalmakban az esküvő előtti órákban valóságos szertartásszámba ment a 
menyasszony öltöztetése. Az asszonyok, lányok ilyenkor egyformán énekeltek egyházi és 
világi dalokat. Az alábbi dalt akkor énekelték, amikor olyan menyasszony fejére tették 
fel a koszorút, akinek már nem élt az édesanyja. Ma már nem éneklik. 



Zore, biele zore, 
vstaň mamička hore, 
nasip že mi, nasip že mi 
perinočke moje. 

Už sa nasipanie, 
aj sa poviazanie, 
už sa aj na koči 
k mladimu odvezenie. 

Poďakuje sa aj komlóšskím pannám, 
nado všecko aj jej verním družičkám. 
Pri ňej stoja zo dvoch bokov družičke, 
na jej hlávki prekvitajú ružičke. 

Pri ňej stoja svatka, aj sladká matka, 
tak sa rad'ia, že ako ju ta dad'ia. 

Mladá naša, čo odkážeš mladimu? 
Tajd'eme navštíviť novú rod'inu, 
Taňesjeme mu za kalap ružičku, 
keď von chce mať peknú, mladú ženičku. 
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A menyasszony öltöztetésekor, illetve a koszorú feltevésekor énekelték az alábbi dalt, 
amely szintén újabban kapcsolódott ehhez az alkalomhoz, amire a szöveg is világosan utal. 
Valószínűnek tartjuk, hogy a szöveg helybeli szerzőtől származik. Dallamát más szövegek
kel is éneklik Tótkomlóson. 



A régi lakodalmakban a vőlegény mellre tűzött bokrétáját és a vőlegényinget a meny
asszony szülei vásárolták, és az esküvő előtt küldték el a vőlegénynek. A századforduló 
utáni évtizedekben a bokrétát vivők gyakran az alábbi, ehhez az alkalomhoz ugyancsak 
már újabban kapcsolódó dalt énekeltek. 

J = 96 

Keď mňa von zaňechav, šej a ja jeho radšej, 
keď mňa von zaňechav, šej a ja jeho radšej, 
kerí že buďeme, kerí že buďeme 
ej, banovaťi večmej. 

Ja viem, ža ťebou ej, ňebuďem banovať, 
ja viem, ža ťebou ej, ňebuďem banovať. 
Budem si ja veďieť, buďem si ja veďieť, 
ej srdcu rozkazovať. 

Srdcu si rozkážem, ej plakať si mu nedám, 
srdcu si rozkážem, ej plakať si mu nedám. 
Radšej si ho chiťím, radšej si ho chiťím, 
ej na strieborní kantár. 

Na strieborní kantár, ej na zlatú retiazku, 
na strieborní kantár, ej na zlatú retiazku. 
D'akujem ťi milí, ďakujem ťi milí, 
ej za frajerskú lásku. 
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Az esküvő, amint láttuk, régebben a reggeli istentisztelet után történt, később már a 
délutáni órákban. Az 1950-es években a délután 3 órai esküvő volt az általános. Az egy
házi esküvő több alkalommal elmaradt. Ilyenkor a templomi esküvőhöz hasonlóan a tanács
házra vonul fel az esküvői menet. A menetben általában 8—10 pár halad. Az eskető helyi
ségben a lakodalom résztvevőinek csak egy része fér el, a többi kint marad. Az idősebb 



asszonyoknak az a véleménye, hogy a mostani lakodalom nem olyan víg, mint a régebbi 
volt. Most — eltérően a régebbi esküvői menettől — párosan, csendben mennek a tanács
házra, illetve a templomba, régen daloltak, szólt a zene, marsot táncoltak. A férfiak kezében 
boros üvegek voltak, a fiatalság éppúgy, mint az idősebbje, kurjongatott, táncolt. 

Már az 1930-as években elmaradoztak a menyasszonynak a vőlegényházhoz való be
vezetésével összefüggő rítusok. A lakodalmat már abban az időben is legtöbb esetben a 
vendéglőben tartották, de a menyasszony és a vőlegény az esküvőről — a svatkával, fér
jével és a két sztarejsível — először a vőlegényházhoz ment, majd azután a vendéglőbe, a 
vendégek közé. Ezt még az utóbbi évtizedben is megtartották, természetesen a vödör víz 
feldöntése stb. nélkül. Mivel az esküvő ideje a reggelről, a délelőttről délutánra tolódott, 
elmaradt az ebéd is. A vendéglőben az esküvő után általában csak itallal, kaláccsal, tészta
félével kínálják a vendégeket, a vacsora 7—8 óra körül kezdődik. A vacsora alatt még nem
régiben is több lakodalomban megtartották a pénzszedést od hláv, na cirkev, páni kuchárki, 
na ratolesf, pánu starejsimu. A vacsora este 10—11 óráig tart, utána bekötik a menyasszony 
fejét egy piros babos kendővel, néha kötényt is kötnek elébe. Elmaradtak a menyasszony 
felkontyolásával kapcsolatos rítusok, szokások, az alábbi dalt, amit akkor szoktak éne
kelni, amikor a menyasszonyt felkontyolták, az első világháború utáni évektől már csak az 
emlékezet őrzi. 

A cí ja ze bud'em mamovcicka moja, 
Jankóvá Tóthova pekná mladá zena, 
pekná, mladá zena. 

Ako ze ho bud'em mamovcicka zvat'i, 
Jankó fiam, dúsa moja pist'ok zlatí, 
hibaj so mnou spat'i. 

A menyasszony felkontyolását követte a garasos- vagy menyasszonytánc, majd a pár
natánc, később a tütánc. A két utóbbi elfelejtődött, a menyasszonytáncot azonban a leg
több lakodalomban az utóbbi években is megtartották. Az adatközlők már nem emlékeztek 
rá, de valószínű, hogy régebben Tótkomlóson is ismerték a gyertyástánc-ot, amelynek a 
magyar és szlovák vidékeken is közismert dallamát az idősebbek még énekelték. Szerintük 
akkor dalolták, amikor az új menyecskét bemutatták a násznépnek. 
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A ja vás pán druzba 
a ja vás prosím : 
dajfe mi tu pártu, 
rada ju nosím. 

Kebí si tu pártu 
rada nosila, 
veru bi si druzbu 
krajse prosila. 

Ale ti ver pártu 
rada nenosís, 
preto ani druzbu 
krajse neprosís. 

A menyasszonytáncnak az utóbbi évekig közismert két következő dallama valószínűleg 
a fúvós zenekar közvetítésével honosodott meg.34 
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Ja som fi ho neviazala, 
viazal si ti sám, 
ked' ma nechces, dúsa moja, 
nechod'ievaj к nám. 

Ednimu som rúcku dala, 
druhímu je ziaJ, 
trefimu som poviedala, 
ze nepójd'em zan. 

ako ma roz t r - hov s t ím f r a - j e - r o m ver - ním. 

Zanahal ma frajer a ja jeho radsej, 
kerí ze bud'eme banovafi vecmej. 
Ja milí, ja milí, nebud'em banovaf, 
bud'em si ja vediet' srdcu rozkazovaf. 

Srdcu si rozkázem, plakaf si mu nedám, 
radsej si ho eh ifim na striborní kantár. 
Na strieborní kantár, na zlatú refiazku, 
d'akujem fi milí za frajersku lásku. 

Tótkomlóson is, másutt is, a régi lakodalom társadalmi esemény volt, ünnep, az evés
sel és ivással együtt a gondtalan szórakozás, mulatozás, a tánc, a játék, a tréfálkozás, vagy 
éppen a mindennapi élet egy-egy epizódja játékos utánzásának alkalma. A lakodalom a ven
dégek számára megteremtette a feltételeit azoknak a szórakozásoknak, amelyeknek egyik 
fontos kelléke, lényege a közösségi forma volt, az a közösségi forma, amelyben minden 
résztvevő többé-kevésbé egyben aktív cselekvője, egyéniségét is érvényre juttató részese 
volt az alkalom kínálta lehetőségeknek. Az alakoskodás, a játék lehetősége elsősorban ter
mészetesen a násznagyok, a druzsbák szerepében kínálkozott, azonban élhetett vele a ven
dégek bármelyike. Minden lakodalomban akadt a vendégek között egy-egy ún. hangadó, 
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tréfacsináló, aki a hangulatot ébren tartotta, aki dalolást, tréfát, kezdeményezett, való 
vagy hamis történetet mondott, az új házaspárra, vagy a vendégsereg bármely tagjára vala
milyen tréfás megjegyzést tett. Ezek a tréfacsinálók kezdeményezték azokat a játékokat 
is, amelyek Gajdács leírásában is szerepelnek. Ezek között igen kedvelt volt az említett ki
végzés és a halottsiratás. Az utóbbi a fonókban is szerepet kapott. Része volt a tréfás, a 
valóságos halottat sirató ének utánzása is. 
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Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. 

A jókedvű vendégsereg, amely a lakodalom kezdetén, a menyasszony öltöztetése köz
ben még áhítattal énekelt egy-egy egyházi éneket, az éjfél utáni vidám hangulatban pap
ját is kifigurázta, amikor prédikációját utánozta, vagy humorát csillogtatta, amikor az 
egyházi ének dallamára parodizált.35 

Az a változás, amely a falu életében különösen a múlt század végén, a századforduló 
táján, majd az első világháború utáni esztendőkben végbement, kihatott a családi életre 
éppúgy, mint a közösségi és az ezekkel összefüggő ünnepi alkalmakra, azok szokásaira, 
rítusaira, játékaira. Változás állott be a közösségi élet tartalmában, formáiban, racionali-
zálódtak a családi élet ünnepei is. Amint a keresztelésnél elmaradt a több koma és koma
asszony, és a keresztszülők szerepét a legközelebbi rokonok vették át, úgy elmaradt a la
kodalomnak is az a széles közössége, amely gyakran még a korszerűtlenné vált, elavultnak, 
réginek tartott formákat, cselekményeket is tovább éltette a megszokás erejénél fogva. A vál
tozás együtt járt bizonyos fokú befelé fordulással is, különösen a jobb módú, a gazdagabb 
családoknál, ami a családi élettel, az ünnepi alkalmakkal együttjáró szélesebb közösségi 
megnyilvánulásokat és nyilvános jellegüket erősen leszűkítette. így természetes, hogy ma 
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már csak az öregek emlékeznek arra a dalra is, amivel a vendégek a lakodalom másnapjá
nak reggelén elbúcsúztak a házigazdától és köszönetet mondtak a gondoskodásért, az ételért, 
italért. 

J - 92 

nan-ho sa tak p a t - r í , má nás zdr - z i a - v a - t i . 

Ale mi nato nedbajme, domov sa sberajme, 
a násmu hospodárovi za lásku d'akujme, 
ze nás verne opatrovav, pokrm a nápoj nám dávav, 
ale mi nedbajme, domov sa zberajme. 
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Végtisztesség 

A századforduló utáni évtizedekben az emberi élet utolsó állomásához fűződő szoká
sok, rítusok szintén egyre halványodtak, egyszerűsödtek, fogytak. Az 1950-es években 
ugyan még köztudott volt — főleg a középkorú és idősebb generáció körében — a halál
esettel, a temetéssel, a halotti torral összefüggő teendők rendje, azonban megtartásuk már 
nem volt egységes. Itt tapasztaltuk azt, — amit a keresztelő, a lakodalom esetében is meg
figyelhettünk, — hogy szűkült az esemény szélesebb társadalmi visszhangja, a virrasztáson, 
a temetésen, a halotti toron résztvevők száma. A végtisztesség megadása is — eltekintve 
egyes esetektől — inkább a család, a rokonság, a szomszédok és barátok részvételére korlá
tozódik. 

Régebben Tótkomlóson is általában ismertek voltak azok a hiedelmek, amelyek valaki 
halálának bekövetkeztére utaltak. Közeli halált jósolt a kuvik-madár, a kutya vonítása, az 
elpattant pohár, a magától kinyílt ajtó, ha valaki menyasszonynak vagy vőlegénynek ál
modja magát, stb. A beteg családtag közeli halálára azonban csak akkor számítottak, ha 
az már hosszabb ideje beteg volt, ha már önkívületi állapotban volt, ha legközelebbi hozzá
tartozóit hívta magához, s maga is a közeli haláláról szólt. A halál közeli bekövetkezését 
átták abban is, ha a beteg gyomra se az ételt, se az italt nem vette be, ha a beteg közelében 
lekete macska jelent meg. Ilyenkor a beteget már nem hagyták magára, a család felnőtt tag
fai otthon tartózkodtak. 

Az utóbbi évtizedekben még általános volt, hogy amikor a beteg már haldoklott, leg
közelebbi hozzátartozói, főleg asszonyok, a betegágy mellett ültek, és csendben imádkoztak. 
A haldoklót régen a földre fektették.35/a Mikor beállt a halál, az órát azonnal megállították, 
a tükröt pedig lefedték fekete kendővel, hogy a halottat ne lássák a tükörben. Amíg elké
szült a koporsó a halottat megmosdatták, ha férfi volt, meg is borotválták, majd felöltöz
tették. Az öltöztetéshez az özvegy vagy valamelyik családtag egyenként adta az egyes 
ruhadarabokat. A férfi kalapját vagy sapkáját a koporsóba tették, a halott mellére vagy a 
feje mellé. Ugyancsak a koporsóba tették azt a rongydarabot is, amellyel a halottat meg
mosták. A koporsóba, tétel után az ágyból, amelyen feküdt, a család tagjai kivették a szal
mát és elégették. Idősebb asszonyok emlékezete szerint „valamikor" szokásban volt, hogy 
a halott mellé, a koporsóba különböző tárgyakat is tettek, mint pl. a halott borotváját, 
fésűjét, kedvelt pipáját, dohányzacskóját, imakönyvét, nehogy visszajárjon. 

Amíg a halottat el nem temették, esténként virrasztottak mellette. Abba a szobába, 
ahol a halott feküdt, asztalokat vittek, s azt a virrasztók körülülték. Ha kicsi volt a szoba, 
vagy ott nem mindenki fért el, a konyhában is ültek. A virrasztáson 30—40, néha 50 személy 
is részt vett. Minél nagyobb volt a rokonság, a szomszédság, annál többen voltak. Ha jobb
módú gazdacsaládban halt meg valaki, a virrasztáson azok az asszonyok, férfiak is részt 
vettek, akik a családnál részes- vagy napszámos munkát végeztek. A család tagjai, a hozzá
tartozók a koporsó körül ültek és siratták a halottat, a többiek imádkoztak, énekeltek. Az 
ének számát a sztarejsí mondta (a Tranosciusból), s a jelenlevők az ő kezdésére énekelték. 
A virrasztók bizonyos időközönként abbahagyták az éneket, az asztalon levő pálinkából 
ittak, ettek a pogácsából és pihentek. Ilyenkor a csendben beszélgettek egy ideig, aztán újra 
kezdték. A legközelebbi rokonok kisebb-nagyobb megszakítással siratták a halottat. Gaj
dács a koporsó feletti síránkozásról elmondja, hogy a nemesebb érzelmű emberre nézve bosz-
szantó.36 A lelkészek küzdöttek is ellene, már azért is, mert gyakran előfordult, hogy rög
tönzött szövegei — amint arra az előbb közölt siratóparódia is utal — lerontották az alka
lom komor hangulatát. Gyakran előfordult, hogy egy-egy sirató szövegét a fiatalság a fonó
ban, a lakodalomban, vagy répakapálásokra szegődött lányok, menyecskék tréfás szóra
kozásai során parodizálta. 

A virrasztás éjjel 11—12 óráig tartott, néha éjfél után 1—2 óráig. Amikor befejezték, 
megvendégelték a virrasztókat. A jobbmódú házaknál birkapaprikást tálaltak, a szegényebb 
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családok éjfélkor puha kenyérrel, pálinkával kínálták őket. A virrasztást a sztarejsí fejezte 
be egy imádsággal, ami után a résztvevők hazamentek. Ezután a házbeliek lefeküdtek, de 
azért a halottat nem hagyták egyedül, amint mondták, ezt a régi szokást még mostanában 
is megtartják : a legközelebbi rokonok fentmaradnak a halott mellett, és hogy el ne aludja
nak, váltják egymást. 

A halál beálltától a temetés, illetve a halotti tor befejezéséig, a családtagok és a legkö
zelebbi rokonok csak a ház körüli teendőket látták el, mezei munkát nem végeztek, nem a 
köznapló, hanem a jobb ruhát vették magukra, természetesen a gyásznak megfelelően. Mind
ez az ünnepi alkalmat fejezte ki, amely az emberi élet utolsó alkalmának, a végtisztességnek 
szólt. A temetéssel összefüggő eljárásokat sem a családtagok, a rokonok, hanem a sztarejsí 
végezte. Ő jelentette be a halálesetet az anyakönyvvezetőnek is, meg a lelkésznek is, ő be
szélte meg a lelkésszel a temetés rendjét, ő hívta meg a halottvivőket stb. 

A koporsót a temetési szertartás előtt zárták le. Előbb csak abban az esetben, ha a 
halottnak szaga volt, ha a bomlás túl korán megindult. Amikor a koporsót leszögezték, a 
közeli rokonok keresztet vetettek a halottra. A temetési szertartás az udvaron történt. Oda
vitték ki a koporsót és ott helyezték el a mare-пек nevezett halottvivőn. Ezután a szobát 
kiseperték, de a szemetet csak akkor vitték ki, amikor a halottal már elindultak a temető 
felé. Azt tartották, hogy akire ezt a szemetet ráfújta a szél, nemsokára meghal. A szertartás 
megkezdése előtt a jelenlevők énekelnek, a legközelebbi rokonok közül az idősebbek a ko
porsó két oldalán székeken ülnek, a fiatalabbak mögöttük állnak. A halottat régebben négy 
férfi vitte a temetőbe, most a halottas kocsira teszik. A koporsó után közvetlenül a halott 
legközelebbi hozzátartozói mennek, utánuk a távolabbi rokonok, szomszédok, ismerősök, a 
férfiak, mindnyájan hajadon fővel, úgy is térnek vissza a temetőből.37 Általában még ma is 
tartják azt a szokást, — szokás mondják, okát azonban nem tudják, — hogy amikor a ko
porsót leeresztik a sírba, a legközelebbi rokonok egy-egy marék földet dobnak utána, majd 
amikor a sírt behantolják, a sírásók a kapa nyelével a sír oldalára kereszteket ütnek. A te
metési szertartás befejezéseként a rokonok egyszer körüljárják a sírt, elől megy a halott 
legközelebbi hozzátartozója. A szokás okáról, céljáról a megkérdezettek már nem tudnak 
magyarázatot adni. 

A temetésről hazajött családtagokat otthon egy lavór víz várja, abban mindenki, aki a 
temetésen volt, kezet mos, megmosakszik. Ezután kerül sor a halotti torra, amit Tótkomló
son is kar-пак neveznek. A halotti torra a rokonokat, szomszédokat, a halottvivőket stb. 
hívták meg. A tor, ahol még tartják, ma is a sztarejsí imádságával kezdődik, azután pálin
kával kínálják a jelenlevőket, majd felhordják az ételt, rendszerint paprikást, de az is elő
fordul, hogy erre az alkalomra csak kiflit sütnek és azt tálalják. Közben a halottról annak 
jó tulajdonságairól beszélgetnek. A meghívottak beszélgetése arra irányul, hogy a halott 
hozzátartozóit megnyugtassa. Gajdács a régi halotti torról elmondja, hogy sok helyen nem 
az alkalom komolyságának megfelelő, lármás, itt-ott derült hangulatban végződik. Szerinte 
volt rá eset, hogy a gyászt a rokonok között kiütött perpatvar, vagy éppen tettlegesség 
fejezte be.38 Az utóbbi évtizedekben ilyen esetek már nem fordultak elő, a halotti torok je
lentősége és a résztvevők száma is egyre csökkent. Mostanában gyakran el is marad a 
halotti tor, Azonban azt a réginek mondott szokást, hogy a halott legközelebbi hozzátarto
zói a temetést követő nap reggelén, az istentisztelet után kimennek a temetőbe „megnézni 
a sírt", többnyire ma is megtartják. Régebben szokásban volt, hogy a temetést követő éjjel 
az asztalra egy pohár vizet tettek, s másnap megfigyelték, hiányzott-e a pohárból, s ha igen, 
akkor a halott hazatért, mert szomjas volt. A közeli rokonok mind az egyik szobában 
aludtak. Az idősebbek figyelték, nem zörögnek-e az edények, nem recsegnek-e a bútorok, 
nem hallják-e valamilyen jelét annak, hogy a halott hazajött. 
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Az esztendő ünnepei 
A családi élet és az esztendő ünnepeinek gyakran már csak töredékeiben megismert 

szokásaiból, rítusaiból arra következtethetünk, hogy ezek egyike-másika — bár lényeges 
vonásaikban őrzik az egykori származáshely tradícióit — az új környezetben sok tekintet
ben leegyszerűsödött. Ez azt jelenti, hogy egyrészt leszűkült az egy-egy alkalomhoz, ünnep
hez kapcsolódó, különböző célokat követő rítusok száma, másrészt meglazult az a viszony 
is, amely a közösség egésze és a megszokott hagyományos formák között fennállt. Mint 
jellemző példát említjük meg, hogy az esztendő ünnepeinek rítusai közül hiányzik pl. a 
moréna vagy kysel szalmabábu alakjában történő kihordása, a pünkösdi játék, a jánosnapi 
(június 24.) tűzgyújtás, az aproszenteki vesszőzés, a pásztorok karácsonyi vesszőhordása 
stb. Tótkomlóson ezeknek a szertartásszerű cselekményeknek már az emlékezetben sem 
találtuk meg a nyomait, pedig ezeket még a századforduló után is gyakorolták azokon a 
vidékeken, ahonnan Tótkomlós lakossága származik. Eltűnésüket magyarázhatnánk azzal, 
hogy itt is, mint Gömörben a murányi fraternitas rendtartása,39 majd ennek alapján az 
esperesi látogatások során készült jegyzőkönyvek40 vagy mint Szarvason — Tessedik szerint 
— eltiltották.41 Azonban sem a rendtartásnak, sem pedig az esperesi látogatások jegyző
könyveinek nem volt mindig foganatja. Gömörben az említett és előbb tiltott népi rítusok 
jó részét még a századfordulót követő esztendőkben is tartották. 

Az egykori szokások leszűkülésének, egyesek eltűnésének okait elsősorban abban a 
közösségben kell keresnünk, amely előbb a hordozója volt. A tradíciók teljes vagy részle
ges feladását, bizonyos szokások megszűnését, mindig a közösség összetételében, anyagi
szellemi életében beállott változások előzik meg. Bár a rítus, a szokás hordozója és meg
tartója a közösség, az egyénnek mindig döntő szerep jut benne: kezdeményez, irányít, bi
zonyos cselekményeket egyedül ő végez. Természetes, hogy itt az egyén és a közösség között 
az életforma, a gondolkodás, a kultúra azonosságában tartós kapcsolatot kell feltételeznünk. 
A XVIII. században telepített helységek esetében ma már alig tudjuk megállapítani, hogy 
első telepeseik zöme mely faluból, mely vidékről származott. Nem tudjuk azt sem, hogy a 
régiből mi elevenedett meg az új környezetben, hogy az új, még laza közösségben a tartós 
kapcsolat hiánya, a különböző falvakból, vidékekről származó embereknek a régihez való 
viszonyára milyen hatással volt. Valószínű, hogy az előbbitől eltérő életforma és környezet, 
az előbbi szokások, rítusok életében is döntő változást hozott: egyeseket változatlanul vagy 
változással megtartott, másokat elhagyott.42 Nyilván azt tartotta meg elsősorban, ami töb
bé-kevésbé az előbbi lakóhelyeken is általános, közös volt, és azt, amit az új közösségben 
egy-egy aktívabb egyéniség kezdeményezett, elfogadtatott. 

András- és Luca napja 

Az idősebb asszonyok egyike-másika még Tótkomlóson is emlékezett az András napi 
házasságjóslás egykori szokásaira. Egyik idősebb adatközlőnk hallotta, hogy valamelyik 
lány este, amikor lefeküdt, férfinadrágot tett a feje alá, hogy megálmodja, ki lesz a fétje. A 
századforduló táján még előfordult, hogy a lányok András előestéjén vagy napján ólmot 
öntöttek. A vízbe öntött ólom formájából következtettek a leendő férjük foglalkozására, 
alakjára, tulajdonságaira. A máshol András estéjén vagy napján mondott rövid vers, 
amelyben Andrást kérték, hogy mondja meg, ki lesz a férj, Tótkomlóson Szent Jánost és 
szent Pétert említi, s a szöveggel összefüggő cselekményt bármikor végezhették.43 (Ez a 
rostával történt jóslás módját követte. A rosta kérgébe (kávájába) az olló hegyét beszúrták, 
majd a rostát oldalára fordították és a Tranoscius énekeskönyvet aljára helyezték. Ezután 
két lány egy-egy hüvelyujját az olló két karikája alá helyezte, és a szitát felemelte. Eközben 
kellett valamelyik legényre gondolniok, elmondaniuk az alábbi verset, s ha a rosta meg
fordult, a lánynak az a legény lett a férje, akire gondolt. 
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Svatí Peter, svatí Ján, 
povedz pravdu, neoklam, 
abi si mi dav znafi, 
s kim ja bud'em pri sobási stát'i.44 

A karácsony előtti napok szokásaival és hiedelmeivel Luca napja emelkedik ki. Még 
az első világháborús esztendőkig, egyik-másik családban később is, tartották a nap szoká
sait. Cseman Mártonné szerint Luca napjának reggelén azzal a piszkafával, amellyel a ke
mence tüzét igazították, ,,a tyúkokat piszkálták, hogy sokat tojjanak."45 Számolva ököllel 
ütötték a libák hátát, mert azt tartották, hogy ahányat ütnek a lúd hátára, annyi tojást 
tojik. Megjegyezte, hogy ő csak hallotta ezeket a „babonákat", de sohasem csinálta. Véle
ménye szerint a „régi szokásokat" valamikor a gazdag is, a szegény is tartotta, egyik hitte, 
a másik nem. „Volt olyan gazda vagy gazdasszony, aki annál többet akart, minél többje 
volt, ezek babonásak voltak, azért, hogy több legyen." Adamik Pálné szerint Luca napján 
semmit nem adtak ki a házból. Szülei azt tartották, hogyha asszony jött a házhoz, a követ
kező esztendőben törtek az edények.46 Luca estéjén és napján nem fontak, nem varrtak, csak 
fosztottak. Luca napján a fonóba sem mentek. Az öregektől a lucaszék és a luca karkiás 
készítéséről is hallott. Többen emlékeztek arra, hogy Luca estéjén a boszorkányok elleni 
védekezésül fokhagymát ettek. 

Antal Pál, Povázsay Mátyás és mások szerint sem szívesen látták, ha idegen asszony 
ment a házhoz. Azt tartották, hogy akkor szerencsétlen lesz a ház, összetörnek az edények. 
Az adatközlők véleménye is az volt, hogy már az ő fiatal korukban sem minden családban 
egyformán tartották a régi babonás szokásokat, leginkább azokban a családokban éltek, 
ahol a családtagok között még voltak öregebb asszonyok. Egyesek szerint asszonynak más 
házába belépni csak addig nem volt szabad, amíg a kisgyermekek köszönteni nem jártak. 
Karasz Ádámné szerint Luca naptól karácsonyig gyékénykötelet fontak, és azzal karácsony 
estéjén éjfélkor kimentek a kamrába, s ott a földet verték vele. Azt mondták, hogy erre oda 
mentek a boszorkányok. 

A fiúgyermekek Luca napi köszöntői az első világháborúig általában még szokásban 
voltak, később már csak elvétve fordult elő, hogy két-három szegényebb fiúgyermek bejárt 
egy-két utcát. A századforduló utáni években még három-négy gyermek járt együtt, gyakran 
még sötét volt, amikor a lucázást kezdték. Bementek a szobába, levették a kalapjukat, és 
mondták szövegüket, amelynek sorai gyakran felcserélődtek, egyik-másik kívánság az egyik 
szövegből kimaradt, a másikba belekerült, vagy ezenkívül még bővült is. A lucázást ocelovaf-
nak (acélozni) nevezték az egyik szövegváltozata a következő volt: 

Dobrvo ráno vinsujem! 
Doniesl'i sme vám oceï, 
ze bi sa vám hrnce, miske nehubil'i 
a tanière nestiepal'i. 
Kel'ko máfe tanierov, 
tel'ko vasej d'iovki frajerov. 
Kel'ko mát'e refazi, 
tel'ko do vasej láde penazi. 
Kel'ko mát'e kolov, 
tel'ko do vasej konici volov. 
Kel'ko mát'e l'izickov, 
tel'ko vám jalovickov. 
Kel'ko máfe prachov, 
tel'ko vásho chlieva bravov. 
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Kelko máfe ruzickov, 
tel'ko vasej d'iovki druzickov. 
Keik о mát'e strapcov, 
tel'ko vasej d'iovki chlapcov. 
Pán Boh daj dobrvo rano! 

Ezeknek a Luca napi jókívánságoknak még mindenütt megtaláljuk a nyomait a dunán
inneni területeken, azokban a községekben, amelyeknek lakossága zömmel a mai Közép-
Szlovákiából származik.47 Mindössze a szövegekben találunk lényegtelen eltéréseket. Ugyan
így általánosnak mondhatjuk a naphoz fűződő babonás eljárásokat, hiedelmeket is, talán 
azzal a megjegyzéssel, hogy az ország északi részében, pl. a Nógrád és Pest megyei szlovák 
községekben mind a naphoz fűződő egyéb hiedelmek és cselekmények, mind pedig maga 
az ocelovaf szokása még a két világháború közötti években is talán elevenebben éltek. Mint 
máshol, Tótkomlóson is megkérdezte a gazdasszony a gyerekek neveit, majd ajándékot 
adott nekik. Több szlovák faluban szintén megfigyelhettük azt a folyamatot, — amely 
a magyar falvakban is végbement a lucázás megszűnése során, — hogy régen minden fiú
gyermek elment köszönteni, később a jobb módú szülők gyermekei már csak a rokonokhoz 
mentek, vagy a lányos házakhoz, a szegény szülők gyermekei pedig oda, ahol nagyobb aján
dékot vártak.48 Farkas János elmondta, hogy gyermekkorában csak a nagyapjához ment 
köszönteni, ahol, amikor elmondta a verset, egy hrubí-t (négykrajcárost) kapott. 

Karácsony 

Az adventi időt, karácsony közeledtét a betlehemesek éneke jelezte. Gajdács a múltban 
gyökerező s napjainkig megmaradt szokásnak mondta az adventi időben történő betlehe-
mezést és a vízkereszti három király-járást.49 Adatgyűjtésünk idején már senkit sem talál
tunk, aki — azon kívül, hogy a háromkirályok kiugratható csillaggal jártak — a játék 
szövegére emlékezett volna. A betlehemes játéknak is csak töredékeit sikerült lejegyez
nünk. 

Csiernik István, aki 1906—1908 között maga is szereplője volt a betlehemes játéknak, 
elmondta, hogy a betlehemezést november utolsó napjain, vagy december elején kezdték, 
és folytatták karácsony napjáig, esténként. Egy másik csoport még 1913-ban is betlehemezett, 
de ezután már nyoma veszett a játéknak. Csiernik István szerint a játéknak öt szereplője 
volt: az angyal, Fedor, Sztacho, Iván és a bacsa. A bacsa kivételével ruhájuk bő gatya, 
bő ujjú ing volt, fejükön csákó papírból, színes papírokkal díszítve. Az angyal derekán szíj
ból készült öv volt, az övön fakard lógott. A pásztorok kezében bot volt, a botra pléhdara-
bokból csörgőket szereltek. A bacsa fején nagy báránybőr sapka, derekán kifordított be
kecs, ezen a csizmáig érő báránybőr bunda volt, szintén kifordítva. Neki is volt botja, nagyobb 
mint a pásztoroké, de csörgők nélkül. A betlehem, vagy amint mondták, a kis templomocska, 
fából és papírból készült. Padozatán moha volt, rajta a jászol, a jászolban a kis Jézus, mel
lette Mária, József, a pásztorok, és legelésző bárányok. Ezeket az alakokat maguk a betle
hemmel járók készítették gipszből. A templomocska figuráit egy égő gyertya világította 
meg. 

A betlehemesek rendesen valamelyikük lakásán öltözködtek fel, s onnan együtt indultak. 
Amikor az udvaron az ablak alá, vagy a konyhába értek, botjaikat megcsörgették, és meg
kérdezték: bemehetnek-e a betlehemmel? Ha a válasz igenlő volt, bementek a szobába, 
ha nem, — ami ritkán fordult elő, — tovább mentek. Elsőnek az angyal ment be a szobába, 
a templomocskát letette az asztalra, kihúzta kardját, a gyertyával megvilágította a betlehem 
4erendezését és várt, amíg a ház népe megnézi. Ezután kihúzott karddal énekelni kezdett: 
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Az utóbbi éneket a kint maradt pásztorok közösen énekelték. Amikor befejezték az 
éneklést, az angyal csengetett, mire belépett Fedor, aki szóval mondta a következőket: 

Vítaj Boze, nás malickí, 
pochválen bud Jezis i Mária menő, 
dnoch tichto sviatocné nag je pozdraveno. 
Po celé krest'anstvo dnoch tichto sa chistá, 
hl'á slávif pamiatku narodzenia Krista. 
Mi sme síce seci stavu valasského, 
ale pochádzaju rodu královského. 
Nás starickí baca on má mnoho rokov, 
on ne jednom vipil zincici v okov. 
On je baca starí, svet ho Gubom volá, 
ale hlava jeho prestí néni holá. 
Kolibe sedáva, ovce viae nepasie, 
lem opsíva krém na sálasi chase. 
On vari zincicu, hrudi sira robí, 
do sladkého mléka chleba nám nadrobí. 

Ezután sorra bement a szobába Sztacho, Iván és a bacsa. Csiernik István már elfelej
tette mind a Sztacho, mind pedig az Iván mondókáját, csak a bacsaéra emlékezett, ez a 
következő volt: 
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Vítaj Boze nás malickí, 
ja som baca starí, 
uz stojím pri hrobe, 
a vsak predsa sa fesím 
v tejto mojej starobe, 
po ktorej som túzil 
od mojej mladost'i. 
Dám t'i sira dost'i 
do tvoje íubost'i. 

Itt az angyal éneke került volna sorra, de az adatközlő már arra sem emlékezett, csak 
a következőkre, amelyeket közösen énekeltek: 

po - torn i zdra - via, veö - íie spa - se - nia. 

Az utolsó ének előtt a bacsa elővette a perselyt és kérte a jelenlevőket: „Oferujte Je-
ziskovi na cizmicke, abi mu nezamrzli nozcicke " (Adjanak a Jézuskának csizmácskára, ne
hogy megfagyjanak a lábai). Ezután továbbmentek. 
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Karácsony ünnepe előtti nap, december 24-e az ünnepre készülődés jegyében telt el. 
Ilyenkor mezei munkát már nem végeztek, a családtagok a tanyáról is hazajöttek. Az asszo
nyok takarítottak, készítették az ételeket. Adamik Pálné és mások szerint is karácsony nap
ján nem főztek, az ételt előtte való nap, tehát december 24-én főzték meg és betették a ke
mencébe. Karácsony ünnepe tulajdonképpen már este a vacsorával vette kezdetét és az 
énekes köszöntőkkel. A karácsonyesti vacsora ünnepi jellegét többé-kevésbé még mosta
nában is megtartják, de a hozzá fűződő rítusok, babonás cselekmények és hiedelmek már 
elfelejtődnek. 

Povázsay Mátyás szerint náluk már csak az édesanyja tartotta azt a régi szokást, hogy 
karácsony estéjén minden szemes termésből szedett egy szakajtóba (do slamienka), s azt 
a vacsora előtt az asztal alá tette.50 Amíg tartott, ebből etette a tyúkokat, úgy, hogy kitett 
az udvarra egy abroncsot, a szemet az abroncson belül szórta szét, hogy a tyúkok ne szé
ledjenek széjjel, hanem együtt maradjanak a háznál. Máshol egy szakajtóban búzát, árpát, 
zabot tettek az asztal alá, s azt másnap reggel mind a tyúkoknak adták. A gazda-családok
nál, vagyis ahol jószág volt a háznál, szénát, szalmát kötöttek egy csomóba, s azt is elhe
lyezték az asztal alatt. Itt-ott a család által használt szerszámok közül is tettek egyet-kettőt 
az asztal alá. A vacsora előtt a család minden tagja megmosakodott, vagy legalább kezet 
mosott. Ezután az egész háznépe elfoglalta helyét. A gazdasszony már előre előkészítette az 
ételeket, hogy vacsora közben ne kelljen felkelnie. A vacsora alatt ugyanis nem volt szabad 
helyéről felkelnie, mert különben nem ültek volna jól a tyúkok. A karácsonyesti vacsora 
étele füstölt oldalas, hurka, töltött káposzta, rétes, mézes-mákos guba, tészta és alma volt. 
Több idősebb adatközlő elmondta, hogy fiatal korában sosem hiányzott a karácsonyesti 
vacsora ételei közül a mákos guba. Metélt tésztát is főztek, amire mákot hintettek, ezt azért 
főzték, hogy szép vékony legyen a kender. A sodort tésztát plzike-nek nevezték, és így mond
ták: bud'eme súlai plzike (sodorni fogunk plziké-t.) A vacsorát alma- és dió evéssel fejez
ték be.51 

A dió egészséget, illetve betegséget jósló szerepéről kevesebb adatközlőnk emlékezett 
meg. Többen azt említették, hogy mielőtt az almát ették, arra figyeltek, nem sértette-e meg 
a magját, aki felvágta. Azt tartották, hogy aki az alma magját megsértette, ketté vágta, a 
következő esztendőben megbetegedett. Úgy látszik, hogy itt az alma vette át a dió betegség
jósló szerepét. Amit Dél-Szlovákiában és a palóc vidéken is általában a senyvedt, fonnyadt, 
férges belű dió jelentett, itt inkább az alma magjának megsértése jelentette. Szarvas kör
nyékén a vacsora ételei után mindenki kapott egy piros almát, amit szintén kétfelé vágtak. 
Ha a kés magot nem sértett, annak, aki felvágta, semmi baja sem történt a következő eszten
dőben, de ha a mag megsérült, megbetegedett, ha pedig ketté vágta, meghalt az illető.52 

Éjfélkor a gazda kiment az istállóba, és megetette a jószágot, mert „a régi öregek is 
így szokták." 

Karácsony estéjén a harangszó után, azok, akiknek puskájuk volt, valamikor lövöl
döztek az utcán. Voltak pásztorok, főleg a kanászok, akik ostorukkal durrogtattak. Az este 
hangulatát azonban a gyermekcsoportok énekei adták meg. Este kilenc óráig jártak a gyer
mekek az ablakok alá énekelni, s énekeik legtöbbnyire a Tranosciusból kerültek ki. A fel
nőttek kb. kilenc óra után kezdték a karácsonyi köszöntést. A legények, a fiatal házasok, 
az idősebb férfiak leginkább csak a rokonokat, a jóbarátokat és a szomszédokat köszön
tötték. Ezek az énekes köszöntők néha egész éjjel tartottak. Az utcákban itt is, ott is fel
tűntek azok a kis lámpások, amiket az énekesek vittek magukkal. Az éneklés az ablakok 
alatt, az utcán vagy az udvaron történt, attól függően, hogy a házbeliek ablakaikkal az 
utcára vagy az udvarra néző szobában laktak-e. A köszöntőket az ének után behívták a 
szobába és megvendégelték. Egyes családtagok, nagyobb lányok, fiatal házasok karácsony 
ünnepének hajnalán ismét kezdték az éneklést, ugyancsak a rokonok, a szomszédok, a jó-
barátok ablakai alatt.53 Rendesen még sötét volt, amikor kezdték, s ezért ők is lámpással 
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jártak. A megvendégelés a hajnali köszöntőknek is kijárt. Ezeket a köszöntéseket — mind 
a gyermekek, mind a felnőttek — az 1940-es években hagyták el. Természetesen előbb is 
volt rá eset, hogy egyes szülők gyermekeiket, családtagjaikat már nem engedték az abla
kok alatt énekelni. Adamik Pálnét a nagyanyja nem engedte kislány korában, pedig ő szí
vesen ment volna, mert szegények voltak, jólesett volna neki az a pénz (néhány fillér), alma, 
valamilyen tésztaféle, amit a gyermekek ilyenkor kaptak. 

A köszöntőknek volt egy másik csoportja, ez a község szegénysorsú asszonyaiból állott. 
Rendesen egyenként járták sorra a házakat, beköszöntek, elénekelték alkalmi éneküket, 
ami után ajándékot kaptak: hol egy darabka szalonnát, hol kalácsot vagy egyéb ennivalót. 
Néhol pálinkával is megkínálták őket. 

Az ablakok alatti énekesek repertorája rendkívül vegyes volt. Énekeltek a Tranoscius 
karácsonyi énekeiből és énekeltek olyanokat, amilyeneket nem mindenki tudott. Egy-egy 
öregasszony büszke volt rá, ha olyan karácsonyi dalt énekelhetett, amilyet a házbeliek 
még nem hallottak. Ilyen esetben az énekesnek a nagyobb ajándékon kívül még a dicséret 
is kijárt. Racskó Ádámné szerint egyik öregasszony karácsony estéjén az ablakok alatt a 
„Chod'ila Maria..." kezdetű balladát szokta énekelni, amelynek közel, gyakran szószerinti 
változatait a cseh, morva, a szlovák, a lengyel és a magyar vidékeken egyformán megtalál
juk.54 

n o - si - la n a - cho- íák s vem svatom zi - vo - t'e. 

Prisla ona, prisla 
jednému kovácu: 
kovácu, kovácu, 
daj ze mi nocl'ahu. 

Noclahu fi iíedám, 
dvoch tovarisov mám, 
vo dne, v nőci kujú, 
odpocinka néma. 

Kováci, kováci, 
со ze to kujefe, 
ci si azdaj Kristu 
klini hotujefe? 

Klini hotujefe, 
a Krista nemafe, 
klini hotujefe 
a Krista nemafe. 
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Isla ó Mária 
do jedného chlevca, 
ked' prach prekrocila, 
Krista porod'ila. 

Isla ó dévecka, 
kovácová dcérka, 
dcérka moja milá. 
podaj mi hor sina. 

Ako vám ho podám, 
ja rucicke némám, 
iba tie krpcicke, 
со si nosím snima 
do skoli knizcicke. 

Ked'jej ho podala, 
hned rucicki mala, 
otcovi g materi 
s radost'ov bezala. 

Apóka, mamóka, 
uz ja mám rucicke, 
со si budem s nima nosif 
do skoli knizcicke. 

Apóka, mamóka, 
to Mária bola, 
со si vcera vecer 
nocl'ahu pítala. 

Ked bi ja bov vedev, 
ze je to Mária, 
Bov bi jej dav posfel 
zo zlata, zo sriebla. 

Az adatközlő szerint a következő dallamot lánykorában öregasszonyok énekelték az 
ablakok alatt. Az adatgyűjtés idején a községben nem volt általánosan ismert, inkább csak 
néhány idősebb asszony emlékezett rá. Erben szerint Szlovákiában ezt énekelték a fiuk 
karácsonytól újévig, amikor a kígyóval jártak.55 Nem valószínű, hogy itt a szöveg a kígyó
val járás emlékét őrizné, inkább arra gondolhatunk, hogy valaki hozta, vagy valamilyen 
nyomtatvány, énekeskönyv révén került ide. Az ehhez hasonló, az első emberpár bűnbe
esését megéneklő szövegek változatai határainkon túl is ismertek és éneklésük szintén de
cember 24. napjára esett, amikor az egyház Ádám és Éva napját ünnepelte. A szöveg témája 
képezi a paradicsomjátékok cselekményeit is.56 
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Secké stromi pozivejte, 
len ten edon zanechejte, 
keri stoji v postred raji, 
krasnim kvitkem prokvitaji. 

Ucinil se dabei hadem, 
sklamal Evu i z Adamem, 
odtrhol jablko a prudce, 

podal Eve do jej ruce. 

Eva dala Adamovi, 
ako svojmu manzelovi, 
na t'i Adam jedz to jablko, 
akvo je to vel'mi sladkvo. 

ked ho oni okusil'i, 
z rája vistupif musel'i, 
dal jim pán Boh dve moticki, 
abi isii do vinicki. 

Tu kopejte, tu delej te, 
tu si chleba dorábejt'e. 
Ked ho oni dorobiíi, 
priam zalostne zaplakal'i. 

Ilyen, idegenből behozott karácsonyi éneknek kell tekintenünk a következőt is, amely 
éppúgy mint az előbbiek — nem vált közismertté, csak egy-egy öregasszony — nyilván 
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aki hozta, vagy megtanulta — énekelte az ablakok alatt. Az adatközlő „egy felvidéki kol
dusasszonytól" hallotta kb. 60 esztendővel ezelőtt, amikor karácsony estéjén az ablakok 
alatt énekelte. Mások szerint egy Pavlovka nevű szegény asszony szokta énekelni, aki vi
szont azonos lehetett az előbb említett koldusasszonnyal. 

Az adatközlő szerint a következő karácsonyi éneket is csak a szegény asszonyok éne
kelték, mások szerint a drótosok. 
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Boha pravd'ivého, 
Mesiácka svého, 
kterého vihlásil'i, 
proroci zjevil'i. 

Neb om jest malickí, 
sin Bozi chudicki, 
polozen jest na sláme, 
trései se na zime. 

Na neho dichal'i, 
jeho zohrieval'i, 
pastuskové mu hral'i, 
pisrii mu spival'i. 

Vitej Jezulatko, 
prebramé det'atko, 
ó vitej spasitel', 
nás vikupit'el. 

Az idősebb asszonyok nagyon számon tartották, hogy karácsony estéjén vagy éjjelén 
kik és mit énekeltek az ablakok alatt. Egy-egy előbb egyáltalán nem, vagy csak ritkán hallott 
énekről sokáig beszéltek. Tuska Andrásné elmondta, hogy a következő karácsonyi éneket 
az első világháború előtt éjfél tájban a szegényebb, jó énekes családok tagjai énekelték a 
gazdagabbak ablakai alatt. Az ő ablakuk alatt egy alkalommal huszonegyen énekelték és 
mindegyik énekes egy forintot kapott. Az énekeseket Szokolai Gerő nagyanyja verbuválta 
össze a családtagok, a rokonok soraiból, ezért ő egy fejrevaló kendőt kapott ajándékba. 
Az ének után Tuska Andrásék mind a huszonegy énekest behívták a szobába és megvendé
gelték. 
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Az előbbieknél sokkal közismertebb és gyakoribb volt a két következő ének. Mind a 
kettőt főleg férfiak, legények énekelték. Farkas János (72 éves 1955-ben) legénykorában az 
alábbi,,tréfás karácsonyi ének" járta, amit mind az ajándékot gyűjtögető szegény asszonyok, 
mind pedig a rokonokat köszöntő csoportok egyformán énekeltek.57 
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Jest v tomto dome dobra gazd'ina, 
со bi nám dala za pohár vina, 
dav bi jej pán Boh dobrého zdravia, 
a na posledi dobré skonania. 

Jest v tomto dome pekní mládénec, 
со bi nám von dav dukát na veniec. 
Dav bi mu pán Boh bohatú zenu, 
Zuzanku, Anku, alebo Marku. 

Za nasim stolom vikvitla ruza, 
vasej panenki pekného muza, 
do vásho domu svifíacú nohu, 
vásmu sinovi bohatu zenu. 

Éjfél, illetve hajnal felé a köszöntő férfiak már jókedvűek voltak, s amikor az ablak 
alatt valamelyik előbbi karácsonyi éneket már elénekelték, és utána a házbeiiek behívták 
őket a szobába, énekelték a következő szöveget:58 

J = 84 

Ez a karácsonyi ének-paródia, amelynek változatait a nógrádi szlovák falvakban is meg
találjuk, gyakran így kezdődött: 

Cas radosti, veselosfi, nemali со jesfi, 
iba troska kapusticki, aj tu bez masficki. 

Erre a gazdasszony így válaszolt: „Mámé со jesf, podt'e!" 
Karácsony és Szilveszter éjjelén a község jó énekesei férfiak és nők vegyesen, csoporton

ként felváltva a toronyban énekeltek a Tranosciusból ismert karácsonyi énekeket. Amikor 
az egyik csoport befejezte az éneklést, folytatta a másik. Ha megfáztak, bementek melegedni 
a toronyszobába. Az énekeseket az egyházközség megvendégelte: birkapaprikást és bort 
kaptak. A Szilveszter éjjeli, illetve az újévi éneklés Gajdács szerint 10—15 évvel azelőtt 
jött divatba, a karácsonyesti éneklést azonban régibb keletű szokásnak mondja.59 Megem-
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lékezik arról is, hogy az iskolás gyermekek kis rímekbe szedett üdvözletet (rigmust) mon
danak el, s ezért a házbeliek egy-egy krajcárt, almát vagy diót adnak nekik.60 Az 1930-as 
években az iskolás gyermekek karácsony napjának reggelén az alábbi köszöntőket mondták : 

Ja som mali ziacik, 
mám ostrí bicacik, 
zarezeme svinku, 
budeme hosfinku. 
Pán Boh daj!61 

Pri tej vel'kej skol'e, 
blizo pri kostol'e, 
ziaci spievajú, 
pána Krista vítaju. 

Aj ja ho vítam, 
grajciárik si pítam. 
Pán Boh daj! 
Grajciárik mi dajt'e, 
zdraví ostávajt'e. 
Pán Boh daj!62 

A köszöntő elmondása után a gyermekek diót, almát, sok helyen narancsot is, továbbá pénzt 
kaptak. A közeli rokonok, a nagyszülők ötpengőst is adtak. A gyerekek a pénzt elosztották 
egymás között. 

Aprószentek napjával kapcsolatban idősebb asszonyok is csak arra emlékeztek, hogy 
ezen a napon az asszonyok nem varrtak, nem fontak, de hogy miért, azt nem tudták. Ka
rácsony és újesztendő közötti napokon a rokoni látogatások kerültek előtérbe. A Szilvesz
ter esti istentiszteletre a jómódú családokban kialakult szokás szerint — a gazda szolgájá
val, a gazdasszony pedig szolgálójával ment. Éjjel lövöldöztek, pattogtak az utcán, a ka
pukhoz köveket vertek, mert régen is így szokták. Szilveszter estéjén, a vacsora után a 
kocsmában tartották a cselédfogadást. Újév napjának hajnalán, illetve reggelén szintén szo
kásban volt az ablakok alatti éneklés és a gyermekek köszöntője : 

Dobre ráno vinsujem! 
Vinsujeme vám noví rok, 
vipadov vám z peci bok, 
a zo safl'a ucho, 
a z mladej nevest'e brucho. 
Pán Boh daj dobre ráno!63 

A gyermekek ezután bemondták neveiket, majd ajándékot kaptak. 
Január elseje és január hatodika (háromkirályok napja) között a cselédek, ha voltak 

hozzátartozóik, otthon maradtak, voltaképpen ez a hat nap volt az évi szabadságuk. 

Farsang 

Háromkirályok napjától hamvazószerdáig eltelt időben tartották a lakodalmakat, a 
fonóbeli szórakozásokat és a vasárnapi táncmulatságokat. Azonban a fiatalság szórakozásai
nak és mulatságainak legkiemelkedőbb eseményei a farsanghétfői és farsangkeddi „maska-
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rák", alakoskodók voltak, amelyek a századforduló táján még látványos játékai voltak a 
farsang befejezésének. Ezeknek a játékos, maskarás, gyakran álarcos felvonulásoknak kö
tött rendjük nem volt. Résztvevői: a lányok és legények otthon öltözködtek, ki-ki saját 
találékonysága szerint. Mindegyikük törekvése az volt, hogy úgy öltözzenek, olyan maska
rát öltsenek magukra, amelyben nem ismernek rájuk. A legények női ruhákat, bő szoknyát, 
selyemkendőt stb. vettek magukra, vagy kifordított ruhát, subát, a lányok általában férfi
ruhába öltöztek. Külön csoportban mentek a legények, külön a lányok. Egyikük-másikuk 
arcát papírból kivágott, vagy a boltban vásárolt álarc fedte. Délután az utcákon jártak a 
maskarás csoportok, este a fonóházakat járták sorra. Bementek az ismerősökhöz is, a szo
bában leültek, tréfálkoztak a házbeliekkel, majd mentek tovább. Útközben ijesztgették a 
gyermekeket, akik kísérték őket. Amerre a maskarások csoportja ment, megteltek az utcák 
nézőkkel. A nézők találgatták, kik lehetnek az egyes álarcok, maskarák viselői. A menet
ben résztvevők játékai abban fejeződtek ki, hogy igyekeztek felismerhetetlenek maradni, 
s így különböző tréfákat, pajkosságokat elkövetni, valakinek a tulajdonságait, gyöngéit 
kifigurázni, egymásra vagy a nézőkre tréfás megjegyzéseket tenni. A nézők szórakozása pe
dig arra irányult, — a látványosságon kívül, — hogy a menet minél több szereplőjét, illetve 
résztvevőjét névszerint felismerjék.64 

Abban az időben, amikor a fonóházak még megvoltak, a fiatalság, a lányok, a legé
nyek szórakozásuk lehetőségeit és alkalmait — a táncmulatságokon kívül — itt találták 
meg. Természetes, hogy a maskarások tréfái, játékai is itt csúcsosodtak ki, ahol a fiatalságot 
kevésbé zavarta a nagyobb nyilvánosság, a felnőttek jelenléte. Egy-egy fonóházba tett láto
gatást rendesen tánccal fejezték be, amit citeraszóra jártak. 

Az első világháború után még szokásban volt, hogy farsang keddjének estéjén hat-hat 
lány járta sorra a közeli fonóházakat. A lányok szépen felöltöztek, fejükön papírból készí
tett piros, hegyes süveg volt, apró „tükrökkel" díszítve, derekukon gyolcs ing, tilangli 
ujjakkal és rózsás szalagos pruszlik, fehér slingelt szoknya, előttük kötényként szőttes tö
rülköző, lábukon csizmacsengőkkel. Este jártak, amikor a fonóházban már összegyűltek 
a fiatalok. Mikor beléptek a szobába, körbe álltak, kezeiket összefogták és az alábbi dalt 
énekelve táncoltak. 
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Dobrú nôcku vám dávame, 
traj, raj, ratajrara, raj, raj, rom. 
Aku aj vám, taku aj nám, 
traj, raj, rataj, ra, ra, ritaj, rira, raj, rara, rom. 

Amikor a dal első versét elénekelték, valamelyik legény citerázni kzedett és a citeraszóra a 
többi jelenlevők is táncoltak. Néhány tánc után a hat lány az előbbi dal második versét 
énekelve tánclépésben távozott a szobából. 

A két világháború közötti években még több családban tartották azt a szokást, hogy 
hamvazószerdán pampuská-t (fánkot) sütöttek. A zsírból, amit a sütésnél használtak, illetve 
amiben a fánkot sütötték, a gazdasszony meghagyott egy keveset, és gondosan eltette. Azt 
tartották, hogy ez a zsír az állatok betegsége ellen hasznos szer. Főleg az állatok beteg kör
mét, lábát kenték be vele. 

Feketevasárnap 
A nagyböjt ötödik vasárnapján — Gajdács szerint — 9-10 éves lánykák menyecské

nek öltözve a rokonaikat, ismerőseiket látogatják, ott „tréfás, verses köszöntőket mondanak 
s táncolnak", amiért aztán pár krajcárt, süteményt, diót vagy almát kapnak.65 Ezt a fekete
vasárnaphoz kapcsolódó szokást az iskolás lányok — bár egyre kevesebben — az 1940-es 
évek elejéig megtartották. Általában három-négy járt együtt, akik otthon erre az alkalomra 
öltöztek fel. Volt olyan lány is, aki egyedül ment a rokonokhoz. Az első világháború kö
rüli években és utána is a régi viseleti darabokból került ki a lányok alkalmi öltözete. Bő 
szoknyát, bő ujjú inget, pruszlikot vettek magukra, derekukra selyemkendőt kötöttek, 
fejükre menyecske-főkötőt, (cepiec) tettek. Ha többen mentek, egyiküknek kosár volt a 
karján. Főkötőjükről is mlad'e nevesti-nek (ifjú menyecskéknek) nevezték őket. S mladími 
nevestami budu chodif, (ifjú menyecskékkel fognak járni) mondták. Régebben házról-házra 
jártak, később — már Gajdács idejében is — inkább csak a rokonokhoz és a szomszédok
hoz. Azokat a lányokat, akik első alkalommal jártak, anyjuk, nagyanyjuk, idősebb lány
testvéreik tanították meg arra a dalra, amelyet ez alkalommal énekeltek. Egyesek már 
reggel elindultak. Előre megbeszélték, mely házakat keresik fel. Mikor bementek a szobába, 
ahol a család tartózkodott, köszöntek, aztán énekeltek : 

4* 51 



Ha hárman voltak, csak két lány táncolt az ének dallamára „kétlépéses" csárdást, a 
harmadik a kosarat tartotta. Ha négyen voltak, két-két lány táncolt együtt. Amikor az 
éneket, illetve a táncot befejezték, a ház asszonyától tojást kaptak, mindegyikük egyet-
egyet, vagy kettőt-kettőt, amit aztán az egyik lány karján levő kosárban vittek magukkal. 
Mikor az előre kijelölt házakat sorra járták, valamelyik lány szüleinek házánál az összegyűj
tött tojást megsütötték és megették, vagy pedig eladták, és az árán cukorkát vettek maguk
nak.66 

Rákoskeresztúron egy 1870-ben közölt adat szerint67 a tótkomlósi szöveg változatát 
ugyancsak feketevasárnap énekelték, amikor a kysel-nék nevezett szalmabábukat vitték ki 
a falu végére : 

Tavo kysel, tavo, 
na pestianské právo, 
tavo kyselina, 
nuká suodrovina. 
Opojime, opojíme 
rychtarovho syna... 

Szlovákia több területéről ismerjük a tótkomlósi változatot, ugyancsak a kysel nevű szalma
bábuval összefüggő rítushoz kapcsolódva.68 Lipt. Sliacon akkor énekelték az alábbi szöve
get, amikor a Muriena nevű szalmabábut már a vízbe dobták a lányok, és mentek hazafelé: 

Viniesli sme, viniesli sme Murienu zo vsi, 
priniesli sme, priniesili sme máj noví do vsi, 
posejeme, posejeme surzicu s ovsi. 
Navaríme, navaríme cierneho piva, 
opojíme, opojíme Kmelovho sina, 
ak nebudé pit'i, budéme ho bit'i, 
troma kijmi kijovat'i za vlasi ruvafi... 

Az előbbiek alapján úgy látjuk, nem lehet kétségünk aziránt, hogy — amint már erre 
utaltunk is — a feketevasárnapi szalmabáb tradícióit a tótkomlósi telepesek is magukkal 
vitték, de az új környezetben akár tiltás, akár más ok következtében előbb-utóbb elfelej
tették. A szövegváltozatot vagy töredéket viszont megőrizte az a másik, ugyancsak fekete
vasárnaphozkapcsolódó szokás amelyet pl. a Nógrád megyei Vanyarc községből is ismerünk. 
Vanyarcon a nagyobb lányok a délelőtti istentisztelet után vitték ki a faluból a szalmabábut, 
a kisebb lányok pedig reggel vagy ebéd után jártak házról-házra, itt is általában hárman, 
egyikük menyecskének öltözve, egyikük a kosarat vitte, amiben a tojást gyűjtötték össze.69 

A faluban azt tartották, azért jártak a lányok házról-házra és azért táncoltak, hogy nagyra 
nőjjön a búza. 

Az áttelepült lakosság körében végzett kutatásaink során azt tapasztaltuk, hogy első
sorban azok a szokások tűnnek el, amelyeket az egész közösség által tudott és kívánt vala
milyen cél érdekében a közösség egyes korosztályai (lányok, legények, fiúgyermekek stb.) 
közösen végeznek. Több esetben az is bizonyítható, hogy egyik-másik szokás az új lakó
helyen már nem elevenedett meg. Ugyanakkor a szűkebb közösségben, tehát a családban 
végzett rítusok még tovább éltek. Természetesen a tiltásokról sem feledkezhetünk meg. A 
lelkész, illetve annak javaslatára pl. az elöljáróság tiltása — természetesen — elsősorban 
azokra a cselekményekre irányult, amelyek a nyilvánosság előtt mentek végbe, amelyekben 
a lelkészek babonás célokat, hiedelmeket láttak, vagy amelyeket már nem kívánatos aján
dékgyűjtésnek, vagy éppen rendbontó alkalomnak tartottak. Valószínűleg ilyen tiltás az 

52 



oka annak, hogy Tótkomlóson sem a Balázs-, sem pedig a Gergelyjárásnak nem találtuk 
nyomát, holott ezeket a XVIII—XIX. századi feljegyzések — mint a tanító egyik jövedel
mi forrását — több telepes faluban nyilvántartják, sőt néhány községben még az első 
világháború után is gyakorolták. 

Húsvét 

A múlt század végén, a század elején — különösen az idősebbek — még számon tar
tották a nagyböjti időszakot. Ez a bőjtölésben is megnyilvánult. Adamik Pálné (66 éves 
1958-ban) nagyanyja a nagyböjt minden péntekén böjtölt, s ilyenkor csak héjában főtt 
krumplit és kenyeret evett. Nyilvános mulatságot, lakodalmat sem tartottak a nagyböjti 
időben. Nagyböjt utolsó vasárnapjának, virágvasárnapnak már csak egyetlen hiedelme em
lékezik a hitújítás előtti római liturgia és a néphit kapcsolatára. Privigyén, amikor virágva
sárnap a barkát szentelik és a passiót éneklik, az anyák a templomba vitték gyermekeiket, 
akik még nem tudtak beszélni, hogy mielőbb megoldódjék a nyelvük.70 Bálint Sándor sze
rint ez a hiedelem a jeruzsálemi gyermekek hozsannázásához kapcsolódik.71 A Privigyén 
kívül máshol is elterjedt hiedelmet Tótkomlóson is megtaláljuk. Virágvasárnap azokat a 
kisgyermekeket, akik még nem tudtak beszélni, szintén elvitték a templomba, hogy hama
rabb megtanuljanak beszélni.72 

A nagyheti tisztálkodás, az ünnephez készülődés többé-kevésbé ma is jellemzi a hús
vét előtti napokat. A nagyhét legkiemelkedőbb napja nagypéntek. Az öregek régebben 
egész nap böjtöltek, és csak akkor ettek, amikor feljött az esti csillag. A századforduló utáni 
egy-két évtizedben még szokásban volt, hogy a lányok nagypéntek reggelén, amikor fel
keltek, mások szerint amikor felkelt a nap, kiszaladtak a házak előtti fűzfák alá, ott fésül
ködtek, hogy szép hosszú hajuk legyen,73 miközben ezt mondogatták: 

Vrba, vrba, 
со nad vrba, 
daj mi také vlasi, 
ako tvoje halúzi. 

A tanyákon nagypénteken éjfél után kivezették a lovakat a vályúhoz, amibe előzőleg szép 
piros, egészséges almát tettek, s arról itatták a lovakat, hogy almásderesek, szép szőrűek, 
teltek, egészségesek legyenek.74 Nagypénteken herélték a csikókat, a bikákat, a kanokat, 
de hogy miért, arra az adatközlők már nem emlékeztek. Ebéd után az öregebb asszonyok 
kimentek a temetőbe rokonaik sírjaihoz és ott imádkoztak. 

Nagyszombaton már alig végeztek mezei munkát. Az asszonyok takarítottak, sütöttek, 
főztek a két ünnepre. Akik kint voltak a tanyán, a délutáni órákban azok is hazamentek. 
Különösen a gazdacsaládok még a két világháború közötti esztendőkben is szigorúan meg
tartották az ünnep rendjét, s ehhez az is hozzátartozott, hogy nagyszombat estéjén az egész 
családnak együtt kellett lennie. Másnap, húsvét vasárnapján az egész család együtt regge
lizett, együtt ebédelt, s itt -ott még a két világháború közötti időben is szokásban volt, 
hogy az étkezés előtt húsvéti énekeket énekeltek. Az idősebbek, különösen a családfő hús
vét napján is, mint karácsonykor szemmel tartotta a család tagjainak magatartását. Ezen a 
napon különösen nem illett egymásnak visszafeleselni, hangoskodni, veszekedni, a fiata
loknak az idősebbek parancsát visszautasítani, vagy azt csak immel-ámmal teljesíteni. Nagy
szombaton este, vagy húsvét vasárnapjának reggelén minden rendes család tagjai talpig 
megmosakodtak és tiszta alsóruhát vettek magukra. Gyakori volt, hogy — különösen a 
fiatalok — húsvétra általában új ruhát kaptak, s abban mentek a templomba. Ebéd alatt 
a prédikációról beszélgettek, a fiataloknak be kellett számolniok arról, mit prédikált a pap. 
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Több családban az utóbbi évtizedekig megtartották, hogy a család tagjai húsvét vasárnap
ján más házához nem mentek. 

Antal Pál és Povázsay Mátyás szerint legénykorukban — a múlt század végén — a le
gények ugyan még minden esztendőben jártak öntözködni, de már nem úgy, mint még ré
gebben,75 amikor a legények csoportosan — a szegényebbek és jobb módú legények együtt 
járták sorra a lányosházakat, kivétel nélkül. Ebben az időben a gazdalegények már csak 
ketten-hárman — a jóbarátok együtt —jártak öntözködni. Ők már nem mentek mindegyik 
lányos házhoz, csak a kiválasztottakhoz. Szeretőiken kívül csak a rokonok, a szomszédok, 
közeli ismerősök lányait öntötték meg. Rendesen reggel indultak, amikor megvirradt, 
amikor már világos volt. Mikor bementek a házba, a konyhában kezükbe vették a kantát, 
vagy a korsót, abba vizet merítettek, s azzal a lányt, legtöbbször az udvaron, leöntötték. 
Ezután a lány beszaladt a szobába, vagy a konyhába, ahol megtörülközött, szülei pedig az 
öntözködő legényeket behívták a szobába, ahol megvendégelték őket. A szépen megterített 
asztalon már előkészítették a pálinkát, a bort, a sonkát, a kolbászt, a sült tésztaféléket. 
Az evés-ivás után — ami hol rövidebb, hol hosszabb ideig tartott — továbbmentek. A zsel
lérlegények nagyobb csoportokban jártak öntözködni. Voltak olyan csoportok, amelyek 
már hajnali 4—5 óra tájban felzörgették a lányos házakat, s gyakran egy vödör vizet öntöt
tek a lányokra. A századforduló után jött divatba, hogy az öntözködő legények a lányoktól 
virágot kaptak. Húsvét hétfőjének délutánján táncmulatságot tartottak. A fiatalság a fonó
házakban gyülekezett, s onnan zeneszóval vonult a kocsmába, ahol a táncmulatságot ren
dezték. 

Szent György napja előtti napokban a lányok kimentek a határba és négylevelű ló
herét kerestek. Azt tartották, hogy aki elsőnek talál négylevelű lóherét, az megy legelőbb 
férjhez. Ezért aki elsőnek találta meg a lóherét, felkiáltott: ,,Ja sa prvá vidám, ja som najsla 
stvorácku!" A lány a megtalált négylevelű lóherét hazavitte, eltette, és gondosan megőrizte. 
Egyesek azt tartották, hogy a kígyó bemászik a kisgyermek szájába, azért a Szent György 
napja előtt talált kígyó fejét levágták.7" Egyik-másik lány gyíkot fogott, s azt bekötötte a 
szoknya korcába. Azt mondták, hogy akkor jó táncos lesz, férjhezmenetele pedig szerencsés. 

Május elseje 

Május elsejére virradóra a legények a lányos ház kapujára — gyakran egy rúdra — 
zöld ágakat kötöttek, leggyakrabban orgonaágat, azt felpántlikázták.77 Az a legény, aki 
ajándékot is akart adni a lánynak, a zöld ágakra kendőt is akasztott. Ezt „örömre csinál
ták", hogy megérkezett a tavasz. Éjfélkor a legények a trombitásokkal (a fúvós zenekarral) 
vagy a cigánybandával járták sorra a lányosházakat és az ablakok alatt a zenészek „hallgató 
nótákat" játszottak. Az a legény, aki annak a lánynak, akinek ablaka alatt muzsikáltak, 
kapujára a zöld ágat tűzte, nem ment oda a zenészekkel. A századforduló utáni években 
már ennek a szokásnak az elfogadásában sem volt meg az egyöntetűség. Adamik Pálné elmond
ta, hogy neki nem vittek május fát. Egy alkalommal május elsején ő is kapott szerenádot, (mert 
az egyik zenész udvarolt neki, és akkor azt mondta az apja, hogy „ha ilyen még egyszer 
előfordul, kizavar a világból. Az én apám az ilyesmiket nem szerette." 

Az 1900-as évek elején az iskolás gyermekek is átvették a májusfa állításának szokását. 
Akác- vagy más gallyakból ők is készítettek májusfát, s azt színes papírból készült lánccal 
díszítették. A gyermekek május elsejére a tanítónőnek zsebkendőt, a tanítónak szivart 
ajándékoztak, a tanító vagy tanítónő gyermekeinek pedig narancsot vittek. 

A családi élettel és naptári év ünnepeivel összefüggő tótkomlósi szokások vázlatos 
bemutatását elsősorban azzal a tanulsággal foglalhatjuk össze — amit Horváth Sámuel és 
Gajdács Pál megállapításainak idézeteivel is érzékeltettünk —, hogy a szokások egyre na
gyobb mérvű megszűnése, majd felejtése a múlt század második felében veszi kezdetét. E 
tekintetben Tótkomlós sem volt kivétel, ott is végbe mentek azok a gazdasági-társadalmi 
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változások, amelyek az ország más, magyarok lakta vidékein is, kisebb-nagyobb intenzitás-
beli és időbeli eltéréssel. Mégis, egy igen lényeges tanulságot leszűrhetünk. 

Nem lehet vitás, hogy Tótkomlós lakossága zömmel Nógrád, Zólyom, Hont és Gömör 
megyékből került az Alföldre. Ezt a nyelvészeti kutatásokon kívül szokáskutatásaink is 
alátámasztják. Ennek ellenére az erről a vidékekről az Alföldre szakadt népcsoportok szo
kásanyaga, hagyománytartó ereje jóval szegényesebbnek, lazábbnak látszik, mint pl. a 
nógrádi szlovák falvaké. S ezt a különbséget — úgy véljük — az előbbieken kívül több 
tényezőben kereshetjük. Az egyik maga a hosszabb vándorlás — hiszen amint láttuk, egyik
másik család a negyedik-ötödik helyen telepedett le végleg —, aztán a teljes szakítás az 
egykori környezettel, s nem utolsó sorban azok a változások, amelyek itt már a XVII. szá
zad vége felé az árutermelés, az állattartás fejlődése, a kereskedelem, a tanyarendszer 
az iskolai oktatás terén végbementek, sőt a kor külföldet járt evangélikus papjainak szem
léletében is erőteljesebben jelentkeztek, mint pl. az északi peremvidékeken. 

Igen lényeges kérdés, amit az alföldi, illetve tótkomlósi szlovákságról a szokásanyag 
szegényesebb voltának indokolásául elmondtunk, hogy ti. szinte teljes szakítás következett 
be az egykori környezettel. Ezzel szemben pl. Nógrád, Pest, Borsod, Abaúj és Zemplén 
megyék előbb magyarlakta területeire települt szlováksága szinte az első világháborúig 
nemcsak a rokoni kapcsolatok, hanem a későbbi évtizedek során az előbbi lakóhelyről, 
vagy máshonnan beköltözött szlovák családok, idénymunkások révén is szoros közel
ségében maradt az egykori származáshelynek, a nagyobb szlovák közösségnek. S ennek 
pedig természetes velejárói voltak bizonyos impulzusok, amelyek éppen a hit- és szokás
világot, a folklór jelenségeket erősítették. Végezetül arról sem feledkezhetünk meg, hogy 
a kisebb közösségek, mint pl. a nógrádi, borsodi szlovák falvak, mindig hagyományőrzőb-
bek, mint a nagyobb települések. 
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Ľudové obyčaje v Slovenskom Komlósi 
JÁNOS MANGA 

V rámci národopisných výskumov zaplánovaných a začatých v Slovenskom Komlóši 
v r. 1955 autor sa venoval zvykoslovnému prebádaniu významných udalostí v rodinnom 
živote (narodenie, sobáš a posledná česť) a výročných sviatkov. Štúdia obsahuje výsledky 
tohto výskumu. Je len samozrejmé, že údaje o komlóšskych zvykoch pochádzajú z ústneho 
podania takých ľudí, ktorí sa ešte donedávna zúčastňovali na ich praktizovaní. Bezpros
tredne sledovať a pozorovať zvyklostné úkony už nebolo možné. Vo výbere informátorov 
bádeteľ sa snažil docieliť, aby boli zastúpené rôzne sociálne vrstvy obyvateľstva obce. Kvôli 
odkrytiu tradičných foriem hlavný dôraz sa kládol na vypočutie starších generácií. No 
popritom sa neraz podarilo realizovať aj snahu, aby zvyklostné úkony, späté vždy s určitým 
časom a okolnosťami, boli aj konkrétne predvedené. Takýmto spôsobom čitateľ môže 
čiastočne sledovať aj procesy variabilnosti, krpatenia, zabúdania alebo priam zanikania 
ľudových zvykov. 

Vo svojej práci autor čerpal aj zo zvykoslovných opisov Sámuela Horvátha a Pála 
Gajdácsa. Mal na to až dva dôvody. Prvý je ten, že tri výskumy, realizované v troch rôz
nych časových úsekoch, otvárajú jasný pohľad do rôznych modifikácií života a ustupovania 
ľudových zvykov práve v období silnej triednej diferenciácie roľníctva dôsledkom kapita-
lizácie poľnohospodárstva, druhým dôvodom je okolnosť, že obe spomenuté práce sú dnes 
už veľmi ťažko prístupné. Pri tom všetkom štúdia samozrejme neašpiruje na komplexnosť, 
chce byť len monografickým náčrtkom o najcharakteristickejších znakoch skúmaného 
výseku. 

Skôr, než by pristúpil k opisu zvykov, autor stručne načrtáva aj okolnosti, ktoré v 
novej domovine a nových životných podmienkach ovplyvňovali alebo priam určovali ži
votnú formu a vývoj kultúry obyvateľstva. Pri terénnom výskume dbal na to, aby porozprá
val s každým svojím informátorom o niekdajšom i dnešnom živote v obci, o vzájomnom 
pomere jednotlivých sociálnych vrstiev, o formách spoločenského života. Snažil sa infor
movať o tom, aké udalosti a spomienky utkveli najhlbšie v pamätiach rôznych vrstiev a po
kolení, o akých udalostiach a vzťahoch majú ľudia vyhranené názory a mienky. 

Prehľad významných udalostí rodinného života začína sa narodením. Po výpočte 
Gajdácsových údajov nasledujú svedectvá informátorov, ktorí rozprávajú o tom, čo po
čuli alebo sami zažili pri takých príležitostiach. Zo svedectiev možno vybadať, že informátor 
chce a vie povedať najviac o tom, čo jeho samého pri udalosti najviac zaujímalo. 78-ročnej 
manželke Adama Karasza najbližšie boli povery okolo pôrodu a liečenia chorého nemluv-
niatka, o tých rozprávala najobšírnejšie. Poznala ešte manželku Gyulu Bindu, ku ktorej 
nosili zrakom urieknuté choré deti. Bola pravdepodobne posledná z tých stareniek, ktoré 
si dodnes zachovali „vlčí zub", ktorým za oných čias chránili svoje dietky pred urieknutím 
Pravda poznamenala, že dnes už tomu neveria a choré dieťa zanesú radšej k lekárovi, no 
na konci rozhovoru predsa len povedala, že zoberie so sebou vlci zub, lebo možno bude mať 
aj ona nevestu, a vtedy ho budú potrebovať vnúčatá. Kapitola obsahuje ešte doklady o 
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Brauchtum in Tótkomlós 
JÁNOS MANGA 

Im Rahmen der 1955 geplanten und begonnenen Tótkomlóser Forschungen übernahm 
der Autor die Untersuchung die mit dem Familienleben (Geburt, Ehe, Begräbnisfeier) und 
die mit den Festtagen des Jahres verbundenen Bräuche. Über deren Ergebnis berichtet die 
Studie. Natürlich gelangten solche auf die Bräuche bezugnehmende Angaben zur Aufzeich
nung, die von Teilnehmern, beziehungsweiese Durchführenden erzählt wurden. Zur direk
ten Beobachtung von Brauchtumshandlungen bestand keine Möglichkeit mehr. Bei der 
Auswahl der Gewährspersonen war der Forscher bestrebt, daß diese womöglich die verschie
denen Gesellschaftsschichten der Gemeinde repräsentieren. Zwecks Erkennung der traditio-
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výbere krstných rodičov, o ich pozvaní, o krstení, o jedlách, ktoré nosili šestonedieľke, a 
o daroch krstných rodičov. 

V kapitole o sobáši a svadbe po rozbore údajov Sámuela Horvátha a Pála Gajdácsa 
rozpráva 71-ročná manželka Andreja Tusku Anna Karaszová o prípravách svojho sobáša 
r. 1903, o pytačkách a oddávkach, potom o svadbe počnúc prenášaním postele až po očep-
čenie mladuchy. 75-ročná vdova po Adamovi Karaszovi najživšie sa pamätala na „rato
lesť", na zber peňazí a na svadobné žarty. Rozprávala aj o žartovnej poprave, známej aj 
inde a v iných reláciách, ktorú videla ešte za útleho dievoctva. Veselá poprava sa robila tak, 
že za kňaza preoblečený chlap zrazil mangľom črepniak z hlavy odsúdenca. Potom môžeme 
sledovať udalosti pred i na svadbe 66-ročnej manželky Pavla Adamika, 50-ročnej manželky 
Jána Antala, 53-ročnej manželky Pavla Lehoczkého Alžbety Kozákovej, až nasledujú 
ľudové piesne spojené s jednotlivými momentami svadby. 

Posledná kapitola o rodinnom živote hovorí o poslednej rozlúčke. Po rozbore nie
ktorých smrť veštiacich povier čítame o povinnostiach rodiny okolo umierajúceho, potom 
okolo mŕtveho. V časoch, kým ešte zvykom bolo mŕtveho vystrieť na márach doma, po 
nociach do pohrebu nad mŕtvym bdeli. Bdenie potrvalo do 11—12. hodiny v noci alebo 
aj do 1—2. hodiny po polnoci. Od chvíle úmrtia až do konca pohrebu, respektíve pohreb
ného karu členovia rodiny a najbližší príbuzní pracovali len okolo domu, poľné préce neko
nali a smútočné sa obliekali. Pohreb, pohrebný obrad, obídenie hrobu a pohrebný kar mali 
svoj pevne ustálený poriadok. 

Zjednodušovanie a zabúdanie zvykov a ľudových rítov najvýraznejšie sa prejavujú 
vo zvykoslovnom materiáli súvisiacom s kalendárnymi sviatkami, hoci niektoré z nich 
hrali istú úlohu v pretrvávaní a prežívaní tradicionálnych foriem ešte aj v prvých dvoch 
desaťročiach po prelome storočia. Na predpovede sobášov na Ondreja, na postupy ochrany 
pred bosorkami na Lucku dobre sa pamätali aj ľudia stredného veku. V rokoch do prvej 
svetovej vojny bolo ešte vo zvyku „luckovanie", keď chlapci chodili po domoch s dobrými 
vinšami. V tých rokoch zanikol zvyk chodenia s betlehemom, ale na chodenie troch kráľov, 
ktoré spomína Gajdács, sa už nikto nepamätal. Formy tradičného poriadku štedrovečer
ného stola najdlhšie prežívali v gazdovských rodinách. Pozoruhodné je pestré množstvo 
textov a melódií, ktoré vyspevúvali koledníci na štedrý večer pod oblokmi. 

Prežívanie niekdajších slovenských tradícií treba vidieť aj v čiernonedeľnom zvyku a 
piesni k nemu patriacej, v ktorej sú zachované varianty textov známych zo slovenských 
dedín napr. v Peštianskej a Novohradskej župe. Posledné strany sú venované zvykom 
spojeným s veľkonočným týždňom, Veľkou nocou a prvým májom. Štúdia sa končí struč
ným rozborom a zhrnutím zvykoslovia výročných sviatkov. 



nellen Formen, wurde auf das Anhören der älteren Jahrgänge größeres Gewicht gelegt. 
In mehreren Fällen erfüllte sich auch das Bestreben, daß irgendwie die Vorführung der 
stets zu bestimmbaren Zeitpunkten und Verhältnissen ausgeführten Brauchtumshandlungen 
Platz fanden. So kann der Leser mehr oder weniger den Verlauf der Veränderungen, der 
Verkümmerung, des Vergessengeratens oder gerade des Verwerfens der Bräuche verfol
gen. 

Der Autor verwendete in seiner Arbeit auch die Brauchtumsbeschreibungen von Sá
muel Horváth und Pál Gajdács. Dies bezweckte ein doppeltes Ziel. Einerseits gestatten 
die Beobachtungen zu drei verschiedenen Zeitpunkten, gerade in der Periode der starken 
Differenzierung zwischen Agrarkapitalismus und Bauernschaft, einen Einblick in das 
Leben des Brauchtums, in die gut nachempfindbaren Modalitäten ihier Verdrängung, an
derseits aber auch einen Einblick in die heute schon fast kaum zugänglichen Arbeiten. 
Die Studie erhebt natürlich auch so keinen Anspruch auf Vollkommenheit, wir können sie 
eher als Skizze betrachten, die uns die charakteristischesten Züge des untersuchten Gebiets 
vorführt. 

Bevor es noch zur Vorführung der Bräuche käme, umreißt der Verfasser kurz auch 
die Ursachen, die die Lebensform, die Kultur der Einwohnerschaft in der neuen Heimat, 
unter andren Lebensumständen beeinflußten oder gerade bestimmten. Der Autor sprach 
während seiner Forschungen mit allen Gewährspersonen über das alte und heutige Leben, 
über das Verhältnis der einzelnen Gesellschaftsschichten zueinander, über die Formen im Ge
meinschaftsleben der Gemeinde. Er trachtete sich darüber zu orientieren, welche Ereignisse, 
Sachgüter am meisten in der Erinnerung der verschiedenen Schichten, Generationen er
halten blieben, welche Ansichten, Ereignisse in ihrem Leben, im Leben ihrer Umgebung 
es seien, über die sie sich eine bestimmte Meinung bildeten. 

Die Vorführung der Gelegenheiten des Familienlebens beginnt mit der Geburt. Nach 
Inbetrachtziehung der Angaben von Gajdács, erzählen die einzelnen Gewährspersonen, 
was sie über die Umstände der Geburt hörten oder auch selbst miterlebten. Auch hier 
können wir die individuellen Züge der Gewährspersonen beobachten, und zwar, daß sie 
über das am meisten redeten und zu sprechen wußten, was sie am intensivsten befaßte. Die 
78jährige Fr. Ádám Kárász interessierte vor allem der mit der Geburt zusammenhängende 
Glaube und die abergläubische Heilung von kranken Kindern, worüber sie auch das meiste 
zu sagen wußte. Sie kannte noch die Fr. Gyula Bindu, zu der man vom bösen Blick erkrankte 
Kinder brachte. Vielleicht bewahrte sie nur noch allein den „Wolfszahn", der Kinder vor 
dem bösen Blick schützte. Obzwar sie bemerkte, daß man heute schon nicht mehr daran 
glaube, das Kind, wenn ihm etwas fehlt, zum Arzt bringt, sagte sie dennoch abschließend: 
Ich nimm den Wolfsahn mit, vielleicht bekomme ich eine Schwiegertochter und dann brauche 
ich ihn für die Enkel. Das Kapitel berichtet auch über die Wahl und Einladung von Tauf
paten, über die Taufe, über die für Wöchnerinnen bestimmten Speisen, über die Geschenke 
der Taufpaten. 

Tm Kapitel Ehe-Hochzeit erzählt — nach einer Analyse der Angaben von Sámuel 
Horváth und Pál Gajdács — die 71 Jahre alte Fr. András Tuska, Anna Kárász von den 
Vorgängen ihrer 1903 geschlossenen Ehe, vom Anhalten um ihre Hand, von der Verlobung, 
dann vom Verlauf der Hochzeit, vom Bett-Tragen bis zum Aufstecken der Haare der Braut. 
Die 75 jährige Witwe Ádám Kárász erinnert sich hauptsächlich an den Polterabend crato-
lesf), an das Geldsammeln und an die Hochzeitsspäße. Sie erzählte auch vom aus andren 
Gegenden,und auch in andren Zusammenhängen bekannten, spaßhaften Hinrichtungsbrauch, 
den sie als kleines Mädchen gesehen hatte. Die Hinrichtung erfolgte, indem ein als Priester 
verkleideter Mann vom Kopf des Sünders mit der Mangel einen irdenen Topf herunterschlug. 
Dann können wir die Vorgänge der Eheschließung, der Hochzeit der 66 jährigen Fr. Pál 
Adamik, der 50 jährigen Fr. János Antal und der 53 jährigen Fr. Pál Lehoczky, Erzsébet 
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Kozák verfolgen, sodann sind die mit den einzelnen Momenten der Hochzeit in Verbindung 
stehenden Volkslieder angeführt. 

Das letzte Kapitel der Gelegenheiten im Familienleben ist die Begräbnisfeier. Nach 
einigen Aufzeichnungen über den Glauben von Todesanzeichen, können wir über die 
Pflichten der nächsten Angehörigen beim Sterbenden, dann über die nach seinem Tod 
lesen. Solang der Tote zu Hause aufgebahrt wurde, wurde bis zum Begräbnis die Toten
wache gehalten. Die Totenwache dauerte bis 11—12 Uhr an, manchmal bis 1—2 Uhr 
nach Mitternacht. Vom Eintritt des Tods bis zum Begräbnis, beziehungsweise bis Ende 
des Leichenschmauses verrichteten die Familienangehörigen und die nächsten Verwand
ten lediglich die nötigen Hausarbeiten, unterließen Feldarbeiten, und trugen der Trauer 
entsprechend bessere Kleidung. Die Begräbniszeremonie, das Begräbnis, die Grabumge
hung und der nachfolgende Leichenschmaus hatten eine ausgebildete Ordnung. 

Die Vereinfachung, das in Vergessenheitgeraten der Bräuche, der Volksriten zeigt 
sich besonders bei dem mit den Festtagen des Jahrs verbundenen Brauchtumsmaterial, 
obzwar so manches noch bis zu zwei Jahrzehnten nach der Jahrhundertwende im Weiter
leben der traditionellen Formen Platz fand. An die Ehewahrsagungen zu Andreas, an die 
Schutzmaßnahmen gegen die Hexen am Luzientag erinnerten sich auch noch Leute mitt
leren Alters. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg war am Luzientag die Begrüßung von 
Knaben, bei Hersagen der Glückwünsche noch allgemein gebräuchlich. Zu dieser Zeit 
unterblieben aber schon die Krippenspiele, und an die von Gajdács erwähnten Sternsinger 
erinnerte man sich gar nicht mehr. Die Formen der traditionellen Speisenordnung am 
Heiligen Abend blieben am längsten bei den Bauernfamilien erhalten. Beachtenswert ist 
das mannigfaltige Text- und Melodienmaterial, das am Heiligen Abend draußen vor den 
Fenstern gesungen wurde. 

Das Weiterleben der einstigen slowakischen Traditionen müssen wir auch im Brauch 
am Schwarzen Sonntag sehen, dem das mit diesem im Zusammenhang stehende Lied 
bewahrte sich beispielsweise auch in den bekannten Textvarianten der Dörfer der Komitate 
Pest und Nógrád. Die letzten Seiten der Studie befassen sich mit der Vorführung der Bräuche 
in der Karwoche, zu Ostern, am Ersten Mai, letztlich mit einer kurzen zusammenfassen
den Analyse über das mit den Festtagen des Jahrs verbundene Brauchtumsmaterial. 
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A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 3 

A tótkomlósiak hitvilága 

DIÓSZEGI VILMOS 

Készséggel tettem eleget a tótkomlósi munkaközösség vezetősége felkérésének, hogy 
ti. gyűjtsem össze és dolgozzam fel a komlósiak hitvilágát. Készséggel tettem eleget a fel
kérésnek azért, mert a szóban forgó község lakosságának kultúrája igen alkalmas az engem 
különösen foglalkoztató interetnikus azonosságok és intraetnikus különbségek vizsgálására. 

Aligha lehet kétséges ugyanis, hogy a XVIII. század első felében a mai Szlovákia terü
letéről a magyarországi Tiszántúlra települt szlovákság kultúrája — mivel etnikuma tömb
jéből kiszakadva élte további történetét — másként alakult, mint a szlovák nyelvterületen 
maradtaké, más szóval a komlósiak hitvilága, a többi szlovákokkal összehasonlítva, intra
etnikus különbségeket mutathat. 

Más oldalról viszont az is eleve feltehető, hogy az idegen környezetbe került komló-
si szlovákság éppen úgy aligha zárkózhatott el a környező magyarság kulturális hatása 
elől, mint ahogy a Tótkomlós körüli falvak lakói is aligha maradhattak mentesek a szlo
vák kultúrhatásoktól. Tehát az itteni szlovákság és magyarság kultúrájában s annak egy 
részében, a hitvilágban is interetnikus azonosságok kereshetők. Ezek az azonosságok 
eredetüket tekintve természetesen kétfélék lehetnek: részben a környező magyarságtól ke
rülhettek a komlósiakhoz, részben pedig fordítva, a szlovák hiedelmek válhattak a szom
szédságban élő magyarság szellemi tulajdonává. 

Gyűjtőmunkám során igyekeztem figyelemmel lenni a szóbanforgó etnikumban meg
mutatkozó esetleges különbségekre is. A társadalmi, foglalkozási, valamint a nemek és a 
korcsoportok szerinti tagoltságok elemzésére gondolok itt. A társadalmi különbségeket az 
egykori nincstelenek, szegény- és középparasztok, valamint a gazdag parasztok babonái, 
a nemek alkotta különbségeket idős (60—80 éves) asszonyok és férfiak képzetei, a korcso
portok szerinti esetleges eltéréseket pedig négy korcsoport: serdülők (10—18), a fiatalok 
(18—30), a középkorúak (30—50) és az öregek (50—80) adatai, a foglalkozások különb
ségeinek tükröződését pedig az iparosság, parasztság és a pásztorság hitvilága alapján 
igyekeztem megismerni és vizsgálni. 

Természetesen a komlósi néphit interetnikus azonosságainak és intraetnikus különb
ségeinek, illetve a néphitben tükröződő társadalmi, foglalkozási, stb. tagoltságnak a vizs-
gálása csak a komlósi néphit tüzetes ismerete után végezhető el. Ezért elsődleges feladatként 
ennek a munkának az elvégzését tekintjük. Az ilyen jellegű publikációt az a sajnálatos tény 
teszi szükségessé, hogy a szóban forgó etnikum hitvilága teljesen ismeretlen. Tótkomlósról 
több monográfia is megjelent ugyan, ezek azonban a néphitet néhány általánosító mon
dattal érintették csupán. Elmélyedt, részletező leírást egyedül Tábori György nyújtott, ő 
azonban csak a néphit egyetlen kis részterületére irányította a figyelmet (lásd : Az orosházi 
Szántó Kovács Múzeum Évkönyve, 1959.) 

Napjainkban a hitvilág legnagyobb részében nem néphit, hanem csak népi tudás, mert a 
hiedelmeket a komlósiak már nem hiszik, hanem tudják csupán. Persze ez a megállapítás 
mindössze általánosságban igaz, hiszen kivételek mindig akadnak. 
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A kivételekről beszélvén, természetesen nem az olyan típusú hiedelmekre akarunk 
emlékezni, mint például a denevérnek a farpárnában való őrzése. A komlósi női viselet egyik 
fontos kelléke ugyanis a farpárna, amely női vonzerőt biztosított viselőjének. A lányok 
denevéreket szereztek — a templomtoronyban fogdosta össze s árulta jó pénzért a harangozó 
— és bevarrták a farpárnába, hogy mozgásuk meg a szoknyájuk ringása olyan könnyed 
legyen, mint a denevér röpülése. Más szóval farpárnájukba varrt denevérrel biztosították 
maguknak a sikert a szerelmi életben. A denevérek még ma is ezekben a párnákban lapulnak, 
ezt a hiedelmet mégsem tekinthetjük élőnek, mert maga a farpárna sem élő már, nem vi
selik magukon sem a lányok, sem a menyecskék. 

Amikor kivételekre gondolunk, akkor nem is az olyan jellegű tárgyakra célozunk, mint 
a szerencse biztosítása céljából az ajtó küszöbére szegezett patkók vagy pénzek, hiszen 
ezek gyakran több évtizeddel, néha csaknem egy évszázaddal ezelőtt kerültek jelenlegi 
helyükre s ma egyáltalán nem azért díszelegnek ott, hogy szerencsét hozzanak, hanem 
azért, mert mindezideig még senki sem vette magának azt a fáradságot, hogy lefeszegesse a 
pénzt vagy a patkót a küszöbről. Ezek a tárgyak nem tükröznek ma is élő hiedelmeket, 
hiszen eredeti jelentésüket elvesztették, régi formájukban azonban továbbélő, vagyis sur
vival jelenségek csupán. 

A kivételek emlegetésekor konkrét példákra gondoltunk, amikor a hiedelmet nem
csak tudják, hanem hiszik is, vagyis amikor betartják a tilalmat, illetve elvégzik a cselek
ményt. 

Március elsején például szállásadóm szomszédnője azzal a kérdéssel jött át gazdasz-
szonyomhoz, vájjon az árokban levő hóiét érdemes-e üvegbe eltenni, vájjon használ-e akkor, 
ha a csirkék dögleni kezdenek. Gazdasszonyom úgy vélekedett, hogy nem érdemes, mert az 
bizony nem használ. Nem használ azért, mert csak a márciusban esett hó, nem pedig a 
márciusig megmaradt hólé a hasznos. így a vízgyűjtésből semmi sem lett. Amikor azonban 
néhány nap múlva nagy hóesés volt, gazdasszonyom is, említett szomszédnőnk is szorgal
masan gyűjtötte a hóvizet. És ez egyáltalán nem elszigetelt jelenség, mert a másik oldali 
szomszédasszony például három üveg hóiét gyűjtött, mivel „jó ez" a beteg szem boroga
tására is, meg a kiscsibe itatására is: hetenként kétszer ugyanis ebből a vízből kell önteni 
a csirkék itatójába, akkor nem fognak megdögleni. 

Ugyancsak a hiedelemben való hit, nem pedig a hiedelem puszta ismerete tükröződik 
abban, hogy az egyik termelőszövetkezeti parasztasszony ebben az évben szegezett talált 
patkót a disznóvályúra, mivel az szerencsét hoz a disznótartásban, nem döglik meg, sőt 
még csak meg sem betegedik a sertés. 

Természetesen nemcsak az asszonyok között akadnak olyanok, akik még ma is hisz
nek bizonyos hiedelmeket. 

Kétségtelenül ebbe a kategóriába tartozik az a gépállomási dolgozó, aki cséplés idején, 
amikor egy csütörtöki délután négy órára lettek kész a cséplőgép felállításával, a jelenlevők 
akaratával szemben ragaszkodott ahhoz hogy ne halasszák másnapra hanem még aznap 
kezdjék meg a cséplést. Délután négytől este nyolcig csépelt is, csak azért, mivel pénteken 
nem jó valamibe, így a cséplésbe sem, belekezdeni. 

Hasonlóképpen nemcsak ismerte, hanem hitte is a hiedelmeket az a traktorista, aki 
szent György nap előtt szántva leugrott a traktorról, amikor egy békát vett észre, hogy meg
simogassa, mivel a szent György nap előtti békát megsimogatónak az egész évben sze
rencséje lesz. 

Ezek a példák elszigetelt jelenségek csupán. Van egy-két hiedelem azonban, ami igen 
erősen tartja magát a komlósiak széles körében. Alig akad olyan erszény, amelyikben ne 
lapulna papírba vagy rongyba csavart szent György nap előtt agyonütött kígyónak a feje. 
vagy pedig karácsony napján fogott légy. Ezek ugyanis szerencsét hoznak a tulajdonosnak, 
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A szerencsét hozó vagy a szerencsétlenséget távol tartó mágikus eljárások azonban 
szinte tartalmatlan cselekmények csupán, amelyeket nem annyira a hit, mint inkább a 
megszokás éltet, amelyeket megtalálunk még a városokban is, hiszen a városi emberek sem 
ülnek szívesen tizenhármán az asztalhoz, vagy gyújtanak rá hárman ugyanarról a lángról 
a cigarettára és még a városiak keze is a gomb felé indul, ha kéményseprővel találkoznak. 

Az égitestek, természeti jelenségek és az elemek hiedelmei 

A világmindenség már nagyon halványan tükröződik a komlósiak hitvilágában. Csak 
töredékesen marad fenn egy-egy naphoz, holdhoz, égbolt megnyíláshoz fűződő hiedelem. 
Nagyobb számú képzet kapcsolódik a természeti jelenségekhez, a villámláshoz, égzengéshez, 
jégesőhöz. Az idetartozó hiedelmek jelentős része az időjóslás körébe sorolható : megjó
solják az egész év, vagy valamelyik évszak időjárását, továbbá a hideget, szárazságot, jó 
időt, az esőt, jégesőt és a szelet. Az elemekről ugyancsak kevés hiedelmet találtunk már. 
csupán a tűzzel kapcsolatban maradt fenn egy-két képzet. 

Napfogyatkozáskor látható a vlokolák. Úgy kell csinálni, hogy egy lavór vízben lehes
sen látni a napot. Akkor meg lehet látni a vízben a vlokolákot, ahogy összeütközik a nappal. 

A holdban egy nő meg egy férfi látszik. De csak akkor lehet látni, ha telehold van. 
A komlósiak körében élt az égbolt megnyílásának a képzete is: „23 éves voltam, men

tem ki a tanyára, éjjel fél egy volt. Egyszercsak, mintha egy függöny lett volna, kinyílt az ég. 
Mintha háromszor egymás után kinyílt és összecsukódott volna. Kérdezték, hogy mit gon
doltam. Semmit. — Kívánni kellett volna valamit mondták, mert az teljesült volna." 

Ha villámlik, nem szabad mutatni, hogy merre villámlik, mert akkor abba belevág. 
Ha véletlenül mégis megmutatta valaki, akkor gyorsan meg kellett harapnia az ujját. — 
A koporsóból lehasítottak egy kis darabot és a padlásra tették a szarufa alá. Akkor nem 
csap a villám a házba. — Kedden nem jó mosni, mert ha azt a ruhát felveszik, könnyen bele
csap a villám. — A villám okozta tüzet tejjel lehet eloltani. „Ahol a villám lecsap, aztán 
tűz keletkezik, akkor azt nem lehet csak tejjel eloltani." — ,,Ha valaki fél az égzengéstől, 
akkor az fogdosson meg egy halottat, fogdossa meg a kezeit, lábát, vagy simogassa meg az 
arcát, akkor nem fog félni." 

Ha jégeső volt, kidobták a vaslapátot, akkor elment a jégeső. Ha lapát nem volt kéz
nél, akkor fejszét dobtak ki. Egyesek szerint lapjával dobták ki az ajtó elé, mások szerint 
élivel a földbe vágták. „Ha a jég esett, akkor a fejszét belevágta a földbe, hogy megálljon 
a jég." 

Az egész év időjárását vagy bizonyos napok megfigyelésével, vagy pedig bizonyos 
eljárással jövendölték meg. „Luca napjától karácsonyig figyelni kell minden napot, hogy 
milyen az időjárás. Minden nap írni kell, hogy volt-e eső, vagy köd, vagy hó. Minden 
nap a jövő év egy-egy hónapjának felel meg, mert amilyen idő van azon a napon, olyan 
idő lesz abban a hónapban is." — „Luca napján vöröshagymát kell ketté vágni és így szét
bontani. 12 ilyen „kanálba" csipet sót szórtak és a hagymákat feltették a mestergerendára, 
ott állt karácsonyig. Karácsonykor megnézték, hogy melyik hónap milyen lesz. Amelyikben 
megolvadt a só, az a hónap nagyon esős lett." — Bizonyos jelek is megmutatták hitük sze
rint az időjárást. Pl. a hosszú ökörnyál hosszú őszt jósol. Ha Zsuzsanna napon nem dalol 
a pacsirta, akkor hideg lesz. A gyakori forgószél szárazságot jelentett. Ha korán reggel az 
utcára első kilépő személy leány volt, akkor jó idő lett. 

Különösen sok jel mutatta az esőt, meg a szelet. Medárd napon ha esik az eső, akkor 
negyven napig esik. Ha a hold szarva lefelé állt, körülötte pedig vékony karika volt, akkor 
három nap múlva eső lett. Ha a holdnak udvara van, három napon belül akkor is esik az 
eső. Ha valaki halottal álmodik, az is esőt jelent, mint ahogy a páva rikácsolása is esőt 
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jelez. Amerre pedig halottat visznek, arra sok jég esik majd. Amikor a nap lenyugodott, 
már csak félig látszott, és akkor pirosak voltak a felhők körülötte, az azt jelentette, hogy 
másnap szél lesz. Szelet okozott az akasztott ember is. „Talán valaki felakasztotta magát, 
hogy olyan nagy szél fújt?!" — mondogatták a komlósiak, de azt is emlegették, „deresen 
megy le a nap, szél lesz holnapra". Szelet jelzett a búbos pacsirta is: „ha a búbospacsirta 
énekel, akkor szél lesz". 

Az elemekhez fűződő hiedelmek körül csupán a tűzről maradt fenn egy-két töredék. 
„Valami harag lesz, mert csak úgy lángol a tűz." Ha az asszony véletlenül úgy kötötte be 
a fejét, hogy a kis kendő sarka volt felül, akkor azt tartották, hogy kigyullad a ház. 

Emberfeletti erejű személyek és természetfeletti lények 

A komlósiak szerint különböző emberfeletti erővel rendelkező személyek, valamint 
különféle természetfeletti lények élnek az emberek társaságában. Ezek a személyek, illetve 
lények vagy mindig láthatatlanok, vagy bizonyos időpontokban, és bizonyos személyek 
előtt mutatkoznak. Az utóbbi esetben egyaránt megjelenthetnek ember (férfi, vagy nő) 
illetve állat (négylábú, szárnyas, hüllő) képében, vagy pedig valamilyen egészen más alak
ban (pl. fény stb.). 

Az említett személyek és lények közül a mitmitke (bôzik, zmok), a boszorkány (bosorka) 
a kísértet (mátoha), a lidércfény (svetlo), a táltos (tátos) és a tudománnyal rendelkező 
emberek foglalnak el jelentősebb helyet a komlósiak képzetében. Az ababinc, bet'ah, pit'i 
muzik, siki-miki és a topenec már lényegesen kisebb jelentőségű. 

A mitmitke (bôzik, zmok) 

„Bózsikod van!" (ti más bôzika!) mondták a komlósiak, ha valaki hirtelen meggaz
dagodott, ha mindig szaporodott a gazdaság. 

„Volt itt egy asszony, a férje háborúban volt. Volt egy gyereke is. Annak mindene volt. 
Kérdezték, hogy lehet, hogy mindene van ennek a Marinak? — Van neki bózikja, az hordta 
neki a pénzt, azért gazdagodott meg." 

Aki bôzikot akart, az egy fekete tyúk első tojását mindaddig a hóna alatt tartotta, 
amíg ki nem kelt. A hozzáértőbbek azt is tudják, hogy ennek a tyúknak teljesen feketének 
kell lennie, még a lába sem lehet sárga, csak fekete. Az alábbi történet azt mutatja, hogy 
nemcsak a tyúk színe, illetve a tojás van meghatározva, hanem a keltetés elkezdésének 
az ideje, valamint a keltetés helyéül szolgáló hónalj is. 

„Luca napon, amikor a fekete tyúk tojást tojik, azt a tojást Luca nap este a bal hóna 
alá kell kötni és három hétig ott tartani, akkor ki kel egy csirke, a bôzik. Azt úgy meg tudja 
tanítani beszélni, mint a papagájt, aztán parancsol neki, hogy mindent hordjon." 

Egyesek szerint a kikelt csirkével még bizonyos mágikus eljárást is kell végezni: „Mi
kor kikelt, akkor egy pénteki reggel, újholdkor az asszony a lábát az asztal lábához tette 
és a csirkét háromszor körülhajtotta a maga és az asztal lába körül. Attól kezdve mindig 
szerencséje volt, a csirke mindig utána járt, mindig azt mondta: mi lesz, mi lesz? (Co bud'e, 
со bud'e?)". Mások szerint а со bud'e helyett mást mondott a bôzik: „a kuckóban volt, aztán 
onnan kiabálta: mit hozzak magának? (со vám donesjem?). — Akkor a gazdája mondta: 
akvo hovno?És akkor telehordta a kuckót szarral. — Máshol is kérdezett a bôzik, ott a gazda 
azt mondta: pénzt hozz! (dones pehazel). — És akkor telehordta a kuckót pénzzel." 

Volt, aki úgy tudta, hogy amíg a gazdája aludt, addig dolgozott a bôzik. „Mikor el
aludt az az ember, akkor odament hozzá és kérdezte, mi a kívánsága. Megmondta: 10 000 
pengő kell. És az hozta neki éjjel." — A bôzik át tudott menni a kulcslyukon is ,azért tudott 
minden elhozni, amit csak parancsoltak neki. 
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Ez a természetfeletti lény azonban a komlósiak hiedelme szerint nem csak hasznos, 
de terhes is. „Azt a bôzikoi a gazdája táplálta: a melléből szoptatta". A gazda és szolgájá
nak viszonya korántsem ilyen gyermeki. Ha a bôzik tyúk, akkor az emberé, ha kakas, akkor 
az asszonyé, és azzal úgy él, mint a férfi a feleségével, vagy az asszony a férjével. Ha meg
haragszik a gazdájára, akkor meg is fojtja, mert annak nagy ereje van. — Ezek után érthető, 
ha a gazda igyekszik megszabadulni szolgájától. Egyesek szerint ez igen egyszerű: amikor 
már a gazdaságot telehordta és a gazdája megunta, hogy őt még mindig kínozza, akkor 
vagy elzavarta, vagy agyonütötte. A kis fekete tyúktól azonban nem mindig ilyen könnyű 
volt megszabadulni, legalábbis az alábbi történet erről tanúskodik: „Egy asszonynak 
bôzikja, volt, aztán azt parancsolta: hozzál 100 tojást. Hozta is, csakhogy rossz helyre 
tette és a tojás eltört. Megharagudott ezért az asszony és el akarta adni, a bôzik azonban 
mindig felment a háztetőre és ott csúfolta az asszonyt. Az asszony aztán azt mondta neki, 
hogy hozzon egy fazék tejfölt. El is hozta, de nem tudta a konyhába betenni, ezért csak 
eresz alá tette az ajtóhoz. Ott pedig a kutya vagy a macska felborította és megette. Az asszony 
megint megharagudott, hogy nem neki, hanem a kutyának hozta. Akkor elvitte, hogy 
eladja a bőzikot. El is adta, mert senki sem tudta, hogy a bôzik az. Eladta, de másnapra me
gint visszajött, aztán kiabálta neki : itt vagyok, itt vagyok, nem megyek sehova, a tied va
gyok! (tu som, tu som, ne pojdem nigde, tvoja som). Akkor az asszony agyon akarta ütni, 
hogy ne kiabáljon többet, de nem tudta agyoncsapni. Nem tudott tőle megszabadulni. A há
zát is eladta, hogy megszabaduljon tőle, de még sen tudott megszabadulni, mert a bôzik 
utána ment." 

Csellel azonban túl lehet járni az állandóan a gazdája után járó bôzikon: „Ez állan
dóan utána járt és mindig azzal ostromolta a gazdáját: mit hozzak, mithozzak? (со dones
jem, со donesjem?). Sokáig így tartott, úgyhogy a végén már megunta az illető, akkor 
adott neki egy rostát, hogy vizet hozzon benne. így megszabadult tőle, mert nem tudott 
vizet hozni, üres kézzel pedig nem akart visszatérni." 

A komlósiak szerint a bôzikhoz hasonló a zmok is. „A zmok is olyanféle volt mint a 
bôzik, az is hordott mindent." — „Egy jómódú asszonynak zmokja. volt, azért volt gaz
dag". 

A zmok neve szólásokban is gyakori: a gyerek, ha lassan megy és keres valamit, arra 
mondják: úgy megy mint a zmok (ide, ako zmok). Arra is mondták, aki mondig hordott 
a hátán valamit. „Na ez is olyan, hord mindent, mint a zmok. Összeszed mindent, amit talál ; 
azt mind felszedte és hazahozta. Akkor mondták: az a zmok megint felszedte és hazahozta. 
Olyan emberre mondták, aki mindig vitt magával valamit, valamit vitt haza." 

A zmok megszerzésének körülményei azonosak a bôzikéval. Fekete tyúknak a tojását 
vatta közé kell tenni és a hónalj alatt kell hordani három hétig, amíg ki nem kel. Amikor 
kikel, három napig kell dédelgetni, nevelni, hogy megerősödjék. Azután a zmok mindent 
teljesíteni tud, amit csak parancsolnak neki. A zmok is csirke, mégpedig olyan csirke, amely 
elhanyagolt. Ezt a képzetet tükrözi nyilván ez a mondás : úgy megázott, mint a zmok. 

Úgy látszik, hogy a kétféle természetfeletti lény között a nagy hasonlóság ellenére 
különbségeket is találunk : a zmok nappal is tudta hozni a pénzt, nemcsak éjjel, mint a bôzik. 
Mások véleménye szerint, amíg a bôzik pénzt, addig a zmok inkább csak krumplit hordott : 
„a zmok krumplit szokott hordani leginkább. Ha valakinek van olyan parcellája, amin 
krumpli terem, jó sok krumpli, és ha van olyan ember, akinek nem terem, akkor azt meg
parancsolja a zmoknak, hogy hordja el a krumplit onnan." — A zmoknak a bôzikk&i szem
ben őrző funkciója is volt. „Volt egy asszony, nem tudom, tán három menyecskéjük volt. 
Mikor az anyós elment valahová, akkor nem volt szabad nekik enni, mindenre vigyázott 
az a zmok. Mert, ha ha enni akartak, akkor az a zmok már ott volt és nem engedte nekik, 
hogy hozzányúljanak. Azért volt ez így, mert az asszony megparancsolta a zmoknak, hogy 
vigyázzon, a menyecskék semmihez se nyúljanak." 
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A kétféle természetfeletti lény között nemcsak a funkcióban, hanem a formában is 
mutatkozik különbség. Legalábbis ezt bizonyítja a „vörös sapkás zmok" története. ,,A Ko
zák apjának a testvéréhez, Erzsához járt a zmok. Vörös sapkában volt. Én nem láttam, de 
azok látták, akik ott laktak a háza háta mögött. Látták, hogy ott várta, a kapu tetején ült, 
amikor jött a fonóból haza. Azt is látták, amint az udvaron sétált és várta a leányt. Nehezen 
is adták el a házat, mert mindenki tudta, hogy a vörös sapkás zmok (zmok v cervenej sapki) 
járt a házhoz. Erzsa olyan sápadt volt, sovány volt. Nem tud az elszabadulni tőle, csak ha 
azt parancsolja, hogy rostában hozzon a tenger fenekéről homokot. Ez nem sikerül, azért 
elszégyeli magát és eltűnik, mire nem tudja megcsinálni. — Mint a törpe ember, olyan a 
zmok. A zmok olyan, hogy akire ráveti a szemét, annak mindent megcsinál, amit az paran
csolt, a lánnyal úgy él, mintha az a felesége lenne. Azért olyan sápadt a lány." 

A fenti történetből az is kiderült, hogy a bóziktól és a zmokiól való szabadulás módja 
is azonos a komlósiak képzete szerint, tehát nemcsak a megszerzésükhöz, hanem a megsem
misítésükhöz is azonos hiedelmek fűződnek. Rá kell azonban mutatni arra, hogy a bózikot 
nemcsak a már ismertetett módon lehet megszerezni. 

,,Az apám mondta, azok a Hovorka Labóék ponyván szárították a pénzt, mert bózikjuk 
volt. — Mindig azon voltak, szerettek volna meggazdagodni, szerették volna, ha lett volna 
bózikjuk. Egyszer jöttek valami urak őhozzájuk, de nem is tudták, hogy honnan jöttek, csak 
már ott voltak. Mindjárt bementek a szobába, mivel hoztak nekik ajándékot. Egy kis cso
mag volt. Abban a csomagban nagyon sok papír volt, a papírban pedig egy kis csirke. 
De nem szabad kibontani, csak mikor kimegyünk — azt mondták neki. Nem is tudták, hogy 
hová mentek el a vendégek, csak eltűntek. Aztán kezdték mondogatni az öregek: vizsgál
juk meg ezt a csomagot, hogy mi van benne? Kibontották, hát akkor egy szaros csirkét 
találtak. Akkor csak mosolyogtak egy kicsit, csóválták a fejüket, hogy ez lenne a bózikl 
Az mindjárt csipogni kezdett, de az urak megmondták az anyának, hogy ő bajlódjék vele, 
az ő vérét szívja. Mert a vérét szívta, mint a pióca. Mert csak akkor hozott nekik mindent, 
amikor jól volt lakva. Mindig úgy mondták neki: Ha jól laktál, akkor menj és hozzál! — 
Hozzáfogott hordani, hordott, mint a bózik. Mikor nagyon sokat hozott, akkor a gazdái 
már nagyon gőgösek lettek és már nem tetszett nekik a bőzik. Mert azt mondták magukról, 
hogy tán az istennek is csak egy fillérrel van több, mint nekik. Annyi aranyat hozott a 
bőzik. Szárították a dukátokat. Mert annyi sok volt nekik, hogy úgy szárították forgatták, 
mint a búzát szokták. A bóziktól csak akkor szabadultak meg, amikor meghaltak. Meg 
akartak ugyan tőle szabadulni többször is. Kifűtötték a kemencét nagyon, mintha kenyeret 
sütnének, és azt a csirkét beledobták. De mikor az öreganyjuk beledobta és bement a szo
bába, az a csirke már ott csipogott a kuckón." 

A boszorkány (bosorka) 
A komlósiak szerint a boszorkány (bosorka) emberi lény, többnyire asszony, aki 

emberfeletti képességei folytán a mindennapi emberek számára meg nem tehető cselek
ményekre képes. Alakját tetszés szerint változtathatja, éppenúgy megjelenthet ember, mint 
állat képében, s az embereknek általában bajt és kárt okoz: megkísért, megnyom, állatait 
bántja stb., éppen ezért a boszorkány ellen védekezni igyekeznek; erre legalkalmasabbnak 
a fokhagymát vélték: Luca napján a kilincseket befokhagymázták, akkor nem volt ereje 
senkinek sem babonázni. Mások szerint minden kulcslyukba fokhagymát kell dugni. 

Hogy miként is kapják a boszorkányok rendkívüli képességüket, vagyis hogyan vál
nak boszorkányokká, arról nem sokat tudnak a komlósiak. 

"Komlóson történt, de nagyon régen. A lányok kimentek a temetőbe, és ott meztele
nül járkáltak, valamit csináltak, boszorkányok akartak lenni, de a csendőrök megijesztet
ték a boszorkányokat. Májusban volt az. — Volt olyan, aki megtanította a másikat a bo
szorkányságra, de akkor saját magának már nem volt tovább ereje." 
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Mivel a boszorkány a természetfeletti lényekkel cimborál, éppen ezért házában rend
kívüli jelenségek mutatkoznak, pl. dörömbölés hallatszik, láng csap fel stb. „Ez még az 
apámmal történt. De ez tényleg úgy volt, ahogy elmondom Ő is tanyán volt. Mikor az első 
évben odamentek, a tanya háta mögött olyan dörömbölést hallottak, mintha le akart volna 
dőlni az egész tanya. Kiment apám a ház háta mögé, de nem látott semmit, a házban azonban 
csak dörömböltek. Háromszor dörömböltek, három nap egymás után. Eközben a húgom 
a padon aludt, ott szokott ő aludni akkoriban, és az asztal alatt elkezdett égni valamilyen 
tűz: piros és kék. És a húgom kezén, ami odaért, örökre fehér foltok maradtak. A harma
dik nap reggel kiment a mama a konyhába, oda, ahol a kemencét szokták fűteni, de olyan 
dörömbölés hallatszott ott, hogy anyám négykézláb mászott el onnan. Abban a pillanat
ban lépett ki a gazdasszony. Anyám azt mondta neki, hogy akkor sem marad ezen a 
tanyán, ha az egészet neki adja. A gazdasszony azt mondta, keresztet kell vetni (prezehnat') 
— hát mit tudom én, hogy hogy kell azt, — felelte anyám. A gazdasszony elment a kémény 
alá és prezehnált. Tizenöt évig élt még ott az apám, de soha többé nem fordult ilyesmi elő. 
Azt mondták, hogy az a gazdasszony olyan boszorkányos volt." 

Természetesen nemcsak a boszorkány házában történnek rendkívüli dolgok. Ő maga 
is képes nem mindennapi cselekményekre. 

Általános hiedelem például a komlósiak körében, hogy a boszorkány megnyom. ,,Én 
szolgáltam egy helyen, Kopáncson. Nem messze van ide, azt mondták, hogy boszorkányok 
járnak oda. Valamikor nagy istálló volt ott. Volt ott egy ágyam, azon feküdtem, a kanász
gyerek meg ott a fejemen túl, ott a jászolban. Egyszer egy nagy szél keletkezett az istállóban, 
de olyan, hogy több jószág elszakította a kötelet, annyira félt. És egy csúnya ember jött 
be az istállóba, szalmakalapban. Odajött hozzám és nyomogatni kezdett, de úgy, hogy nem 
tudtam se szólni, se mozdulni. Meg akartam lökni fejem fölött a kanászgyereket, de nem 
tudtam megmozdulni. Egyszer csak minden abbamaradt, megint olyan szél jött, és min
den elmúlt. Ekkor már feltudtam állni, aztán kimentem az istállóból. Ez háromszor ismét
lődött meg egymás után, három nap egymás után. Először szégyelltem megmondani a többi
eknek, gondoltam kicsúfolnak, hogy álmodtam csak. A negyedik este a mécsest is égni 
hagytam, tudni akartam, hogy elalszik-e a mécses is, amikor eljön. Nem jött többé. Három 
évig voltam ezen a tanyán, de soha többé nem jött." 

A boszorkány természetfeletti erejét mutatja az is, hogy különböző alakokat ölthet 
magára. A komlósiak képzete szerint lehet négylábú állat (pl. kutya, macska, borjú), 
lehet szárnyas, (pl. tyúk vagy liba), sőt lehet hüllő is (pl. béka). A négylábúak és a szárnya
sok alakjában általában kísérteni szokott, béka képében pedig inkább az istállót látogatja. 

Gyakran kutya alakban kísérgeti az éjjeli utasokat. „Tizenhat-tizenhét éves suhanc 
voltam, fonókába jártam. Úgy tizenegy órakor megyek ki a tanyára, de egyedül. Egy ke
resztútnál hatalmas kutya feküdt középen, ott a Barancsik kocsmánál. Göröngyökkel kezd
tem dobálni, el akartam hajtani. Mintegy száz méterre jött egy barátom, Számuel Jankó, 
megvártam és együtt mentünk tovább. Mindig utánunk jött az a kutya, egészen a keresztig 
kísért." — „Annak a Fecskánynak az unokája nősült. Járt be a faluba, mert ő is kint lakott 
a tanyán. És mikor ment haza éjfélkor a menyasszonyától, akkor ő is találkozott egy olyan 
kutyával, aki egy fél dűlőn keresztül kísérte. Mire kiért a tanyára, olyan hideglelést kapott, 
hogy két hétig beteg volt". — „Egy illető a temetőtől jött haza esti mulatságból (vecjerka). 
Ő utána jött egy kutya, de csak ő látta, a többiek nem láttak semmit. Mikor hazaért, hideg
lelést kapott, úgy megijedt. — Hamar nyissátok ki, kérte, mikor a kapuhoz ért, mert itt van 
a kutya! — Hol? — azt kérdezték, mert ők nem láttak semmit." 

Az éjjel járókat borjú képében is meg szokta kísérteni a boszorkány. „Az utca közepén 
jött egy borjú-alak éjjel. Az ember csak megirtózott tőle. A borjú addig-addig ment, amíg 
a végén csak eltűnt." — „Volt két komám, fonókából (prjatke) jöttek haza, akkor látták: 
egy olyan borjú-alak volt. Úgy megijedtek, nem tudtak szóhoz jutni." 
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Macska képében még arra is képes a boszorkány, hogy birokra keljen az emberrel. ,,Ez 
is egy tanyán történt. Voltak ottan béresek már valami öten, de nem akart ott senki sem 
aludni abban az istállóban mert ottan boszorkányok jártak. Volt egy öreg, Basa Mihály
nak hívták, az azt mondta, hogy ő majd elmegy oda, mert ő nem fél. Ez igaz volt, megtör
tént. Az öreg lefeküdt az ágyba, ott az istállóban. Tizenkét órakor az ajtóról minden leesett, 
mert ő megtámasztotta villákkal. Bement a boszorkány, macska alakban. De az olyan nagyra 
tudott húzódni, hogy három-négy méter hosszú lett. Össze-vissza hempergette az embert, 
úgy, hogy az csupa szar lett. — Másnap ő is mondta, hogy ő sem megy többet az istállóba. 
De más sem ment oda, ezért le is bontották a tanyát." 

A boszorkányok dolgába nem jó beleavatkozni. Az éjjel hazabandukoló legény gyak
ran közönséges libának, tyúknak véli a boszorkányt, és pórul jár, ha bántja. „Éjszaka 
idején őgyelegtek, és egy libára találtak, kint ült a havon. Az egyik fiatalember odament 
hozzá: hej micsoda hanyag asszony lehet, akinek még éjszaka is kint van a libája — és fel
rúgta a libát. De akkor az felszállt a hátára, és egészen hazáig verte a szárnyaival. Olyan 
beteg lett ezután a legény, hogy ágyba kellett feküdnie." — ,,Nyiregyházszki Mihály bácsi 
mesélte, jött haza munkából késő este, ahogy odaért a kiskapuhoz, ott a fák sorában egy 
szép tyúk volt — enyje a mieink nem engedték be ezt a szép tyúkot, itt ül. — Félsötét volt. 
A bácsi szépen odalapult, hogy megfogja, és beviszi a tyúkot. De az megugrott. Mindig 
utána lépett, de a tyúk mindig megugrott. Kicsalta egészen az út közepére, akkor olyan 
sötét lett, hogy Miska bácsi csak négykézláb tudott a kapuhoz menni, másképp nem ta
lált haza." 

A boszorkányok dolgába való beavatkozás néha végzetes kimenetelű is lehet. „Egy 
bácsi mesélte: — Mentünk ki éjfélkor a tanyára. És a mezőhegyesi nagy hídnál ült egy öreg
asszony és egy nagy, sárga földet harapdált. Beleavatkoztak, göröngyökkel kezdték dobálni. 
Egyszer azt látták, hogy egy lovas jött feléjük, fekete lovon. Ment nekik, nem tért ki. Ők 
megijedtek, kitértek előle és elszaladtak haza, a tanyára. A három fiú közül az egyik azt 
mondta: mit, féltünk tőle? gyertek el estére megint, megnézzük a vén banyát! — De a három 
közül ketten nem vállalkoztak erre, de lesbe azért odamentek. A harmadik fiú lovon ment 
oda, és egyszer csak megjelent a lovas ember. Szembefutottak egymással. A fiú nem akart 
kitérni, amikor már nagyon, közel voltak egymáshoz, a fiú lova megijedt és visszafordult. 
A lova úgy kezdett futni, hogy még a kerítést is átugrotta. A fiú megbetegedett, és bele is 
halt, annyira megijedt." 

A megkísértő boszorkány gyakran nem ölt határozott alakot, nem ember, de nem is 
állat képében jelentkezik, hanem például „olyan fehér, mint a kanna". A kísértettől csak a 
neve különbözteti meg, mert az elbeszélő nem mátoha, hanem bosorka néven emlegette. 
„Unokabátyám mesélte. Mikor legény volt, sokszor úgy éjfélkor is járt haza, a szeretőjé
nél volt. Egyszer, amikor jött haza, tizenkét óra volt, akkor a kapunál látott egy olyan fehé
ret, mint a kanna. Mikor gyufát gyújtott, mert látni akarta, semmit sem látott, mert mindig 
eltűnt. Be akart zörgetni az ablakon, de nem tudott zörgetni, mert az nem engedte. Akkor 
megint gyufát gyújtott, de az akkor megint eltűnt. Akkor gyorsan zörgött az ablakon. 
Most már kinyitották neki a kaput. Ahogy ment végig a folyosón, valaki mindig verte őt 
mindenütt, a hátán, a vállán, meg olyan szél is jött. Mikor bement, gyorsan lefeküdt. Csak 
úgy rázta a hideg, a foga is csak úgy vacogott. Mondták, ha nem gyújtott volna gyufát, és 
nem szólt volna hozzá, akkor nem bántotta volna az a boszorka." 

A boszorkány tevékenységének igen fontos része a tehenekkel kapcsolatos. Számos tör
ténet szól pl. a tehenek megfejéséről. A gazda természetesen igyekszik meglesni az állat (pl. 
béka) képében istállóba lopódzkodó boszorkányt, és meg is veri. A csipkevessző vagy a 
vasvilla nyoma másnap azon az asszonyon látszik, aki béka alakban az istállóban járt. 
„Az is itt Komlóson történt. Egy asszony járt tehenet fejni máshova. De nem lehetett őt 
látni, mert békának változtatta magát. Valaki mesélte annak, akinek a tehenéhez járt az 
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az asszony, hogy vágjon két hosszú csipkerózsaágat (sípke), és amit csak lát az istállóban, 
ezzel a csipkerózsapálcával verje meg. Akkor ő egy békát látott ott, éjjel tizenkét órakor 
volt, evvel a csipkével jól elverte. Másnap hallotta, hogy a szomszédasszony beteg. így aztán 
kitudódott, hogy az a szomszédasszony volt a boszorka." — „Itt volt a második szomszédban 
egy asszony, Barancsik néni, az békává vált, és minden fejeskor a szomszéd tehenéhez ment. 
Az az ember, akié a tehén volt, mindig kidobta a lapáttal, de a béka csak visszament. Egy
szer aztán vasvillával összeszurkálta a békát. Akkor ez az asszony nagyon beteg lett. Ez az 
ember is elment megnézni, és akkor látta, hogy az asszony össze van szurkálva." 

A boszorkány nemcsak a tehenek tejét dézsmálta meg. Arra is képes, hogy egy beszúrt 
bicskára akasztott gatyamadzagból tejet fejjen. „Egy Berenszki nevezetű bácsi lakott kint 
a tanyán. Azt mondták, hogy az akárhová leszúrt egy kést, és tejet fejt belőle." — „Olyan 
tanyai lakos volt, Fecskány volt a neve. Az annyit tudott, hogy a kést belevágta így az 
oszlopba, az eresz alá, és a bicskára ráakasztotta a gatyamadzagot, és abból fejte a tejet. 
Az én nagyanyám látta, ahogy fejte. A bödönt telefejte abból a madzagból. A nagyanyám, 
amikor ezt meglátta, gyorsan visszafordult a tanyába, mert nem akarta őt megzavarni." 

A boszorkány és a tej tehát szoros kapcsolatban áll egymással. Ennek a viszonynak 
sajátos oldalát világítja meg az a hiedelem, hogy a boszorkány túrót tud hányni. „Az én 
apám Pusztaszenttornyán volt mint munkás. Ketten voltak egy másik kollégával. Aratóként 
dolgoztak ott. Néha tejet kértek a gazdasszonytól. Kaptak is, nagy jól ízlett. Szombaton 
túróslepényt sütött a gazdasszony, és az egyik ember bement vizet kérni. Az asszony az 
asztalnál állt, ott volt a tepsiben a tészta, és éppen túrót okádott rá. Akkor aztán nem volt, 
aki egyen, mert apám megmondta a kollégájának; te az a büdös asszony okádja a tésztára 
a túrót." 

A boszorkányoknak az emberekkel való negatív viszonya magától érthetően kivál
totta az emberekben a boszorkány leleplezésének az óhaját. A komlósiak ismernek olyan 
hiedelmeket, hogy a boszorkány bizonyos cselekmény elvégzése révén felismerhető. Aki 
meg akarta tudni, hogy ki a boszorkány, az bizonyos éjjelen vagy megkerült valamilyen 
tanyát, vagy Luca-széket és Luca-ostort készített. „Karácsony első éjszakáján éjfélkor mez
telenül háromszor körül kellett járni a tanyát, és akkor meglátta a boszorkányt." — „Luca
naptól karácsonyig kötni kellett egy széket gyékényből, meg egy karikásostort szíjból. 
Karácsony estéig minden nap csinálni kellett rajta valamit. Karácsony este kimegy a ke-
resztútra, leteszi a széket és ráül. A karikással csinál egy kört, olyan nagyot, amilyent tud, 
akkor a boszorkányok nem mehetnek közelebb. Azzal az ostorral csattogott. Éjfélkor meg
jelennek a boszorkányok, de közelebb nem mehetnek hozzá, mint a kör. A boszorkányok
nak olyan fogaik voltak, mint a bicskák, és tűz jött a szájukból". Ugyanezen az éjszakán 
azonban a boszorkányok is végeznek mágikus cselekményeket. Legalábbis erről tanús
kodik az alábbi töredékes történet. „Kiment a keresztútra karácsony éjjel. Egy nagyon 
öreg asszony volt. Ott ráült egy kis székre, seprű volt a kezében,a seprűvel csapkodta a föl
det, és közben ezt mondta: gyertek ide ördögök, összetöröm a csontotokat (pot'e seci 
certi sen nag ván zlámen koste ) 

Amint az alábbi történet mutatja, már a komlósiak közül is többen megtudták, hogy 
a boszorkányok igazi felismeréséhez nem a mágikus ostor, nem is a mindent tudó szék, 
hanem egy egészen másféle varázseszköz, a gyufa szükséges. „Mi is mentünk, tán két hét 
múlva a tanyára, hárman. Olyan suhintás hallatszott az árokban, az egyik azt mondta: 
te, ez lesz az, akit a Fecskán látott. — Lehetetlen, azt mondom — Gyufát gyújtottam, hát 
egy sündisznó volt." 
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A kísértet (mátoha) 

A kísértet (mátoha) vagy a házban, vagy az úton háborgatja az embereket. Tulajdon
képpen nehéz elválasztani ezt a természetfeletti lényt a hazajáró lélektől, illetve a boszor
kánytól. A házban megjelenő kísértet a hazajáró lélekkel, az utcán kísértő pedig a boszor
kányokkal mutat csaknem olyan szoros azonosságot, hogy csupán az önálló kísértet elnevezés 
az egyetlen sajátossága, ami a másik kettőtől elválasztja. 

A házban garázdálkodó kísértet ajtókat nyit, tárgyakat dobál, bútorokat forgat fel, 
állatokat pusztít stb. „Bizony én voltam valahol, ahol a felnőttek is úgy sírtak, mint a 
kisgyerekek. Mert valami még a kenyeret is kidobta a kemencéből. Valami kinyitotta a ke
mence száját, és kidobta a kenyeret. Amíg abban a házban laktak, nem is tudtak kenyeret 
sütni. Ha egy pillanatra elmentek a kemence szájától, az már kinyílt. El kellett nekik a szom
szédba menni kenyeret sütni. Lovaik is voltak. Három lovuk egymás után elpusztult. Akkor 
elmentek Aradra, ott vettek lovat, de harmadnapra az is megdöglött. — Teljesen tönremen-
tek, el kellett adniok a házat." 

Előfordul, hogy a kísértet láthatóvá is válik. Az alábbi történetben kutya alakjában 
jelenik meg. „Egyszer láttam, amikor még iskolába jártam. Ott volt a Karkuséknál, mátoha 
(kísértet) volt. Elmentek hazulról, senki sem maradt otthon. Az ajtót bezárták, amikor 
hazamentek, nem tudták kinyitni az ajtót. Hát rendőrök jöttek, azok feszítették ki. Az ab
lakon benéztek, látták, hogy össze-vissza volt hányva a dunna, a vánkos, a székeket is felfor
dították. Amikor bementek, keresték a szobában, hogy ki van bent, ki csinálta ezt, de 
senkit se láttak. Rendet csináltak, és átmentek a másik szobába. Amikor visszatértek az 
első szobába, ott már megint mindent összedobáltak. Ez a Szép utcában volt, Karkus Pálék-
nál, 1912 körül". „Egyszer a bátyám jött haza a fonókából, a bátyám éjjel jött haza. Akkor 
egy nagy fekete kutya ült annak a háznak a kapujában. Egy fekete kutya, de nagyon nagy. 
Amikor a bátyám hazatért, alig tudta kimondani, hogy nyissuk ki az ajtót, annyira rázta 
a hideg. Ezután egy hónap múlva abban a házban az asszony meg is halt. Ez valami rossz 
szellem (diich) volt." 

Az utcán ijesztgető kísértet részben ember, részben állat alakban jelenik meg. Az antro-
pomorf kísértet fehér ruhás férfi vagy asszony. „Én egy helyen szolgáltam, és hajnalban, 
(akkor olyan divat volt, hogy korán etettük hajnalban a jószágot), amikor menten ki korán 
adni a jószágnak, akkor egy fehér alak, olyan emberi alak, átlépte a deszkakaput. Olyan 
másfél méter magas volt az a kapu, hát azt csak átlépte az a fehér ember, aztán egyszerre 
eltűnt." — „Az én apukám ment egyszer tanyára, elment tojásért, szánkóúton gyalog. 
Este 9—10 óra tájban volt. Mikor visszajött, 11—1/2 12 lehetett. Az Aradi úton, azon a 
dűlőn, ahol a híd van, jött a bottal, csak megijedt: egy nagy magas asszony állt ott tiszta 
fehér ruhában. Se apukám nem szólt annak, az se szólt apukámnak semmit, csak az a fehér 
szoknya úgy suhogott nagyon rajta. Apuka is megijedt. Elmentek egymás mellett. Jól meg
fogta a botját, aztán elment 10 lépést, aztán hátra fordult, hát már semmi sem volt ott." 

A zoomorf kísértet vagy macska, vagy borjú képében mutatkozik. „Egyszer az én nagy
nénémet is megkísértette egy mátoha. Voltak nálunk vecjerkán, azt mikor hazamentek, 
akkor egész hazáig kísérte őt egy fekete macska vagy mi. Mindig ment utána. Mikor haza
ért, akkor mondta, hogy őt úgy kirázta a hideg. Bement, az meg úgy eltűnt. Egész éjszaka 
nem tudott aludni, mindig az eszébe volt." — „Volt nekem egy komám, az mesélte, hogy 
ő úgy járt. Ahogy jött a fonókából haza, egy fehér macska mindig előtte ment, cikk-cakkban. 
És egész hazáig. De mikor már hazaért a kiskapuhoz, alig bírta megfogni a kilincset, úgy 
megijedt. És mikor bement a szüleihez, nem tudott szólni. Kérdezték, mi történt, de nem 
jutott szóhoz, annyira megijedt. Mátoha volt." — "A hídnál, a Száraz-éren van egy híd, ott. 
Azon a hídon járkált, olyan mint a borjú. Mindig 10 órától 12 óráig lehetett látni. Láncot 
húzott maga után. Mindig mondták, ne menjünk arra, ha már 10 óra volt, mert jaj, ott lesz 
az a mátoha. " 
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Természetesen a komlósi kísértet-történetek között is akad olyan, amely rátapint a 
kísértetjárás igazi gyökerére. — ,,Mikor ezt a házat megvették, akkor mondták, hogy 
mátoha jár a házba. Azért adták el a házat. És nagyapa elment megtudni, hogy vajon 
igaz-e a mátoha. Itt aludt ebben a házban. Első éjjel semmi. Második éjjel már nagy zör
gés volt. Hazament és elmesélte, tényleg van mátoha. Meg voltak ijedve, hogy mi lesz a 
házzal. Megint elment a házba, megint nem volt semmi. Másnap megint volt. Akkor fel
ment a padlásra, aztán mondta: ha rossz vagy, ne bántsál, ha jó vagy mondd meg, mit 
akarsz tőlem, (ac si zlvo, ne bantuj ma, ac si dobrvo, povec со kces odomha). De nem szólt 
senki semmit. Hát a szél dörömbölt a kémény-pléhvel. Olyan bádog volt ott a kéménynél, 
az zörgött, dörömbölt, ha fújt a szél." 

A lidércfény (svetlo) 

A komlósiak szerint az éjszakai utasokat gyakran ijesztgette lidércfény (svetlo). Ez 
mindig éjjel járt. ,,Ez is ott a Bánátban (a mai V. kerületben) történt. Olyan világító volt, 
mint a lámpás. Mindig jött-ment. 10—12 óráig lehetett látni, ott kísértett." — „Temetőben 
meg országúton is járt, olyan volt ez, mint a lámpa. Egyszer, amikor Karkus Palinak szol
gáltam, akkor én is láttam. Olyan magasságban jött mint egy ember." 

A lidércfény néha olyan, mint egy kukoricacső, vagy mint a lámpás, vagy pedig olyan 
kerek, mint a telihold. Útja gyakran egyenes, néha zeg-zugos, olykor emelkedő, máskor meg 
lesüllyed. Olyan is volt, ami egy kicsit rezgett. Az alábbi történet arról tanúskodik, hogy a 
lidércfény hangot is hallat. „Apám emlegette, meg igaz is volt. Édesapám ment este négy
ökrös szekéren, Bánhegyesen, és mikor kiért a kövesútra, akkor jött szemközt vele az a 
világosság. Olyan volt, mint egy cső kukorica. Pont az út közepén jött, egyenesen az ökrök
re. Apám nem tudta, hogy mit csináljon, inkább az ökrökre hagyta, azok kitértek. Apám 
derékba hallotta, hogy úgy suhogott, mikor elment mellette. Úgy suhogott, mint egy kis 
motorbicikli. Őt meg kirázta a hideg." 

A lidércfény a megismert történetek szerint leginkább elásott kincsek lángja. „Én a 
tanyán voltam, ott beszélték, hogy abból a pénzből, ami el van ásva, időnként olyan láng 
csap fel, ami aztán elindul és kóborol. Egyszer én is láttam. A dűlőúton lefordult egy mes-
gyén, a szomszéd mesgyéjén, és ott haladt a szomszéd tanya mellett, úgy, mintha valaki egy 
lámpást vitt volna. Északnyugatnak ment, néztem utána, addig néztem, amíg el nem tűnt. 
Senki embere nem ment azzal a lánggal. Azt mondták az öregjeink, hogy ott a laposon 
pénzek voltak elásva. Valóban onnan indult el ez a lidércfény (svetlo).." — „Egyszer korán 
reggel mentünk apámmal Orosházára a vásárra, kocsin mentünk. Itt az aradi útnál van 
egy híd, a híd alól feljött egy világosság, az olyan kerek volt, mint a telihold. Mi a kocsiúton 
mentünk a kocsival, az meg 20—30 lépéssel előttünk ment a gyalogúton. Cikk-cakkban ment 
az úton. Néha feljebb emelkedett, mint az ember magassága, néha lejjebb ereszkedett. Néha 
meg úgy látszott, hogy ember viszi a lámpást magával. És mikor elértük az út mentén az 
első tanyát, akkor bement abba a tanyába, és egy élő fára fölmászott, egészen a tetejébe, 
és onnan eltűnt. Többet nem láttam már. Vannak olyan helyek, ahol pénz van beásva, 
onnan jönnek ezek ki. Meg ahol fölmegy, eltűnik, ott is pénz van. Mikor a török háború 
volt, akkor a törökök sok aranyat raboltak és elásták. Annak a töröknek a lelke szokott 
odajárni, az lenne az a fény." 

A komlósiak körében él az a hiedelem is, hogy a lidércfény az emberi csontokból tör 
elő. „Községi tanyán szolgáltam, aztán mikor mentem a faluba, akkor a temetőn mentem 
keresztül. Mondogatták, hogy ott az egyik sír ég, olyan kék láng jön fel belőle. Kíváncsi 
voltam, hogy valóban így van-e, vagy csak úgy mondják. Éjfélkor mentem, mert azt mond
ták, hogy akkor látszik. Meg is láttam azt a lángot. Amikor meg akartam tudni, hogy mi az, 
akkor azt mondták, a koporsó ég. Mások meg azt mondták, hogy a csontokból jön az a 
kék láng." 
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A táltos (tátos) 

Aki foggal születik gyerek, abból — azt mondják a komlósiak — táltos (tátos) lesz. 
Hogy mi mindent tud ez csinálni? — Aki foggal születik az varázsló (vraziar) lesz, tud 
jósolni majd. A táltos hét éves korában eltűnik a háztól. Olyan hagyomány is él itt, hogy 
a táltos nem véglegesen, hanem csak rövid időre tünedezik el : „foggal született itt egy gyerek, 
Miso Velkij volt a neve. Szép idő volt, aztán kiáltott az iskola ablakába. Egyszercsak jött 
egy sötétség, ő meg eltűnt az ablakból, aztán nyolc napig oda volt. Amikor visszajött, 
megint járt rendesen az iskolába, de mindenki kérdezte: hol voltál, te táltos? De ő nem 
szólott soha semmit, hogy hol járt. De az anyjának megmondták, hogy tizenkét évig nem 
szabad a haját levágni." 

A táltos faluról-falura jár: ,,Ha nagyobb lesz, az sosem marad a háznál, az mindig 
megy és megy. Mikor olyan fekete felleg jön, akkor a táltos jön benne. Vihart okoz." 

A komlósiak képzetében a táltos sajátságos módon összekapcsolódott a holdkóros 
képzetével: „Az ilyen mindig a háztetőn mászkál." Nem kevésbé sajátos a táltos erőszakos 
halálához fűződő hiedelem sem. „Az úgy született, foggal. Az ilyen kisgyerek vagy meg
fullad, vagy fölakasztja magát, úgy fog meghalni." 

Végezetül megemlítjük, hogy a táltos nemcsak embert, hanem lovat is jelent. „Táltos
nak nevezték azt, aki nagy vitéz volt. A lovakra is mondták, akik szépen mentek: nagy 
táltosok ezek!" 

A tudós emberek 

A komlósiak hitvilágában jelentős szerepet játszanak a rendkívüli képességgel, tudo
mánnyal rendelkező személyek. Az ilyen „tudós" emberek meg tudják őrizni vagyonukat 
a tolvaj ellen, meg tudják állítani a lovat, s hatalmuk van a harapós kutya felett is. 

A tolvaj ellen a tudós körülkerüli azt, amit meg akar védeni. „Nagyapám egyszer 
mesélte, hogy volt egy juhpásztor (baca), és amikor az elment valahova vagy lefeküdt este 
aludni, akkor megkerülte a házat, és azon a körön senki sem tudott átmenni." 

Nemcsak megelőző eljárásokat ismernek a tudósok a tolvaj ellen; a zsákmányt már 
megkaparintott rablót is ártalmatlanná tudják tenni: megbénítják. „Volt egy ember, aki
nek méhecskéje volt. Egy másik ember odament, hogy ellopja azokat. Felemelte a kast, a 
hátára tette, de egy lépést sem tehetett vele, ott maradt állva, amíg a méhek gazdája azt 
nem mondta : most már mehetsz, de a méheket tedd le. De amit az ostorral kapott a tolvaj, 
az az övé volt." „Volt egy Misecska nevezetű bácsi. Az annyit tudott: körülment a kert 
körül, és biztos volt benne, hogy nem vész el onnan semmi sem. Nagyon sok méhei voltak 
a kertben, és egy illető kileste, hogy mikor megy haza a tanyáról, akkor bement a kertbe, 
fölfogta a kaptárt a méhekkel, hogy ellopja. Másnap reggel, amikor az öreg ment kifele, 
a szomszédok mondták neki, siessen kifele, mert egy ember el akarja vinni a méheket. — 
Nem baj, vigye, ha bírja. Ttt a dohány, szomszéd, gyújtsunk rá, én még ráérek kimenni. — 
Még az öreg be nem ment a tanyába, addig a tolvaj ott állt meghajolva, emelte volna fel 
a kaptárt. Amikor meglátta a gazdát: segítsen Misecska bácsi! — ő meg azt mondta: meg
etetem előbb a jószágokat, majd azután beszélhetünk. Amikor megetette a jószágot, oda
ment és azt mondta: no fiam, tedd le ezt a kast! Akkor letette, és így könyörgött: sose me
gyek többet a kertjükbe, csak bocsássa meg Misecska bácsi!" 

A tudományos emberek másik fajta emberfeletti cselekedete, hogy meg tudja állítani 
a kocsit. „Ez aratásba volt. Az egyik tanyáról jöttek hazafele. Az egyik ember azt mondta: 
ezek ilyen korán mennek haza? Megállította őket, de nem ám, hogy kiabált volna, hogy 
megálljatok, hanem csak megálltak a lovak. Úgy, hogy vissza kellett fordulniok, mert a lovak 
visszafelé mentek." 
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A kocsit megállító néha emberére talál, ilyenkor bizony engedelmeskednie kell a 
kocsis kívánságának, és útra kell bocsátani a lovakat. „Jött egy mezőhegyesi parádés kocsis, 
és ott a mezőhegyesi úton csinált a nagybátyám egy új házat. És rajta voltak az inasok az 
épülő házon. Amikor meglátták az inasok azt a kocsit, hogy jött befele a faluba, akkor 
azt mondta az egyik a másiknak: nézd komám! ez a kocsi itt meg fog állni! — ne bolondozz! 
— de igen! meg fog állni! Jó trappba jött a négy ló, de ott mégis megálltak. Azután a kocsis 
leszállt, és azt mondta a gyereknek: gyere le, mert leesel! A gyerek szó nélkül lejött a földre. 
A kocsis ezután háromszor körülkerülte a kocsit, és akkor már el tudtak indulni a lovak. 
A kocsis többet tudott, mint az az inasgyerek." 

Több történet szól a kocsit megállító ember és a megállított kocsi kocsisa közötti 
küzdelemről. Ha a megállító makacs, akkor a kocsis erőszakkal végez ellenfelével, termé
szetesen mágikus úton. Az ellenfél legyőzése, miként az alábbi három történetből kiderül, 
a megállított kocsi rúdjával áll összfeüggésben : vagy ráüt a fejszével, vagy szeget ver belé, 
vagy pedig borosüveget vág hozzá. „Egy úr ment Aradra. Régen volt, legény voltam. Egy 
nádtetejű házat csinált egy ember, s az megállította a lovakat. Akkor a kocsis leszállt a 
hintóról s felkiáltotta az embernek, aki a nádat verte, hogy eressze el, de az az ember 
semmit se szólt, csak csinálta a tetőt. Akkor a kocsis elővette a kisfejszét, körülkerülte há
romszor a hintót, és mindig a rúd végére ütött a fejszével. Amikor harmadszor ütött rá a 
rúdra, akkor az ember leesett a tetőről." — „Egy másik esetben, amikor megállították a 
kocsit, a kocsis egy szeget vert a rúd végébe, és az épületet vakoló ember leesett a házról. 
A kocsis menetközben odakiáltotta neki: te sem fogod többet a lovaimat megállítani." — 
„Egy Kis István nevezetű bácsi katona idejében mint kocsis szolgált egy tábornoknál, valami 
díszkivonuláskor neki kellett volna az elsőnek lennie, mert a legidősebb volt a tábornok, 
de az ezredes kocsisa nem engedte őt előre, azt mondta, hogy nem fog tudni elhajtani. Ami
kor megindultak, egy kávéház előtt megálltak az első kocsis lovai. Az nem szólt semmit, 
csak leszállt a bakról, bement a kávéházba, vett egy liter bort üvegestől, és azzal az üveggel 
nagyot ütött a rúd végére. Az illető, aki megállította a lovakat, véres fejjel jött ki a kávé
házból, mert az ő homlokához ütötte a kocsis az üveg bort. Most már el is indult a kocsi." 

A tudományos embereknek hatalmuk van a kutyák felett is, bármilyen vadak legye
nek azok. „Lakodalom alkalmával történt. Beszélgetés közben azt mondta az egyik ven
dég, hogy neki olyan meg olyan kutyája van. És egy ember, aki tudta ezt a mókát, minden 
szó nélkül elment annak az embernek a házához, akinek az a hamis kutyája volt. Ezt csak 
akkor vették észre, amikor a kutyát az asztalra dobta. — Voltak régen olyan emberek, akik 
ha megnézték a kutyát, akkor az, akármilyen veszedelmes volt is, nem harapta meg őket. 
Két kézzel alányúlhatott és felemelte, akkor se bántotta. De ha a kutya előbb látta meg őt, 
mint ő a kutyát, akkor már ezt nem tehette meg. Az ilyen ember a kutya fogáról látta meg, 
hogy nem szabad hozzányúlnia." 

Az ababinc, befah, piti muzík, siki-miki és a topenec 

A komlósiak az elmondottakon kívül más hagyományokat is megőriztek, amelynek 
szereplői feltehetően ugyancsak természetfeletti lények lehettek. A megmaradt emlékanyag 
azonban sajnos töredékes, így a címül írt öt természetfeletti lény képzetköre szerfelett ko
pott, töredékes. 

Az ababinc egyesek szerint szerencsét hoz, mások szerint viszont emlegetése vihart 
okoz. Néha pedig a boszorkány vagy a kísértet tulajdonságait viseli magán. „Ennek van 
ababinca, azért van szerencséje a jószággal. Azért van mindene, mert ababincot hordott a 
zsebében. Ha valaki ezt mondta: szeretném látni az ababincot, akkor vihar lett." 

„Hát én kisgyerek koromban arra emlékszem, hogy a tanyán mindig szarvasmarhákat 
hizlaltak. Aki ott ápolta azokat a jószágokat, egyszer úgy látta, mintha egy macska járt 
volna a jászolrúdon. A jószágok elhúzódtak, hátrafelé tőle. Hát egyszer aztán megsokallta 
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az öreg, és káromkodni kezdett rá. Csakhogy akkor az össze-vissza hányta az öreget, úgy 
hogy csupa gané lett. Azt mondták, hogy ez ababinc volt." 

A bet'ahot akkor szokták emlegetni, ha valaki éretlen gyümölcsöt evett: „Ne egyél 
zöld gyümölcsöt, mert befah lesz a gyomrodban." 

A piti muzik-xó\ megoszlanak a vélemények: egyesek szerint a kistermetű emberekre, 
mások szerint meg az olyan tedd ide, tedd oda emberekre szokták mondani: olyan mint a 
piti muzik. Mások viszont úgy tudják, hogy ez „kicsi volt, meg az erdőben élt." 

A siki miki bizonyos tekintetben a bôzik és a zmok ellentéte, mert amíg az utóbbiak 
mindent a házhoz hordanak, addig az előbbi „felvesz mindent, azt elvisz a háztól." 

A topeiíec a komlósiak szerint valami vízi lény féle. A gyermekeket ijesztgették, hogy 
ne menjenek a kúthoz, mert ott van a topenec aztán belehúzza őket. Amikor benézett az 
ember a kútba, ha tiszta volt benne a víz, akkor meglátta fejét, ezt megmutatta a gyerekek
nek, aztán azt mondta: látod, ott a topenec. — Milyen az a topenec, kérdezték. — Vörös 
sapkája és vörös nadrágja van (cervena capka, cervenje nohavice)." 

A rontás 

A komlósiak egykor mélyen hittek a rontásban. Számos történetet meséltek, amely
ben megtorlásból, szerelmi bosszúból, gonoszságból vagy tévedésből valaki megrontotta 
ismerősét, rokonát, vagy valaki idegent. A rontás sajátossága, hogy a beteget különböző 
Játomások gyötrik, görcs húzza, megbénul a lába, nyitott sebek lepik be a testét stb. Orvos 
nem tudja meggyógyítani a beteget, csak a tudós (pl. a battonyai asszony, Bojtos bácsi, a 
csépai ember, stb.) segíthet rajta. „Itt volt Komlóson. Muzsikus cigányok voltak. Az egyik 
boszorkány volt. Olyan csúnya neve volt és mindig csúfolták emiatt. Ő mindig mondta, 
haggyatok engem. És egy legény, olyan nagy legény volt, kicsit részeg is volt, egyáltalán 
nem hagyta békén, mindig csak csúfolta őt. Akkor az a cigány felvette a hegedűt, a hóna 
alá tette, és azután elindult, hogy megy kifelé. És az a legény mingyá leesett a földre és mintha 
görcs húzta volna. A többi legények mondták, mér nem hagytad békén? — Mer ők már 
tudták. A cigány csak az udvarra ment ki, és ott állt. És aztán mentek utána és könyörög
tek, hogy csináljon azzal a legénnyel valamit. Addig nem is állt föl a legény, amíg a ci
gány be nem ment, és azt nem mondta: állj föl. Mikor megmonta ezt, attól kezdve nem 
lett neki semmi baja. Csak megmonta neki: vigyáz máskor magadra!" 

„Nem is tudjuk, hogy volt, csak egyszer beteges lett. Az az asszonyka — már meg
halt — azt mondta, hogy valamin átlépett. Hovorkánéhoz fordultunk. Azt mondta, hogy 
ha valamit találunk az udvarban, akkor dobjuk majd ki a lapáton. Hát reggel, mikor anyám 
fűtött, aztán söpörte a gangot, akkor a küszöbünk előtt volt egy deszka, hát ahogy föl
vette, kiugrott alóla egy béka. És azt mondta Hovorkáné, hogy vágjuk le a béka lábát, aztán 
majd az, aki megrontotta, jelentkezni fog. Aztán aznap jött is oda egy bácsi bekötött kézzel, 
bekötött fejjel. Máig sem tudtuk, hogy ki volt. Hát aztán Bites (Böjtös) bácsi segített rajta. 
Azt mondta, hogy az ingét fordíccsa meg, akkor majd meggyógyul. Azt is mondta, hogy 
ne mennyen ki 11—1 között. Kutya vonított, fekete macska nyávogott az ablak alatt, de 
nem ment ki. Meg is gyógyult." 

„Itt volt a szomszédban egy fiatalasszony, Anka. Egy évre, hogy ide jöttek, megbete
gedett. Mikor az a roham gyütt rá, akkor a körmivel nyulat rajzolt a falra, és kiabálta: 
— Ez a fehér nyuszi lássátok, itt van, eljött értem. Gyünnek a kocsival. 12-en. — És úgy 
a sarokba nézett. És kiabált : Ne aggyatok, ne aggyatok engem oda!" És olyan erős volt, hogy 
két ember nem tudta lefogni. Sokszor fél órákig, egy órákig tartott a roham. A görcs úgy 
kihúzta. A végén mindig olyan lett, mint a halott. Mikor már jobban volt, háromszor-
négyszer hívtak orvost, de nem tudott segíteni. Mondta: forduljanak máshová. A battonyai 
asszonyt hívták ide, egy olaj asszonyt. Hogy aztán mit csinált neki: nem tudom. De azt 

76 



hallottam, hogy vizet meg ruhát vitt tőle. A battonyai asszony ki is gyógyította. Monta a 
battonyai asszony, hogy úgy van megrontva, hogy ki lehet gyógyítani." 

„Szép ember volt az első uram, jó mesterember volt. Mikor esküttünk, olyan szép 
idő volt, amikor a kapuhoz értünk. Búcsúztam a kapunál. Akkor elindultam aztán, szép 
idő volt, de amikor az iskola sarkához értünk a Temető utcában, akkor olyan záporeső 
gyütt, csak úgy dűlt, szakatt. Amikor odaértünk ahol a piac felé fordul az út, megint nagyon 
szép idő vót. Aztán megint zuhogott az eső, de a nap sütött. Háromszor zuhogott az eső, 
amíg a templomhoz értünk. Hazajöttünk, megint. Oda, vissza, mert ott vártak a kocsik, 
5 kocsi. Fölültünk, a banda szólt. Mikor Tótbánhegyesre értünk, a falu szélire, a lakodal
masok ott vártak a falu szélibe. — Leszállítani a menyasszonyt, le-le-le. — kiabálták. Akkor 
ott megigazgattak szépen, mer a ruhám meggyűrődött, gyalog mentünk be a faluba. Ahogy 
mind elindultunk a falu széléről, a koszorús legény ment az egyik oldalamon, megrántott. 
— Mér rángatsz? Odanéztem, hát tepsziben vót a lábam, békák táncoltak benne. De azt 
senki nem látta, csak ő meg én. Nem csináltam semmit, nagyon megijedtem, de mentünk 
tovább. Ott a lakodalomban monta, hogy békákat láttunk táncolni. A vőlegény monta, 
hogy ő nem látta. Három-négy hét múlva a lábam elkezdett fájni, úgy, hogy 12 lukra folyt 
a lábam. Mankón jártam. Sajnált mindenki. Egyik egyiket mondott, hogy ki csinálta, má
sik másikat mondott. Mondták, hogy meg van csinálva, meg van rontva (porobenvo), 
valamibe beleléptem. Akkor jutott eszembe, hogy mibe léptem én, amikor esküttem. Haza
jöttem onnan. Szerettem az uramat, de úgy megutáltam, nem tuttam ránézni. — Nem tu
dom mér volt ez így. — A nagymama elgyütt, aztán kocsin hazahozott. Elmentünk Batto-
nyára, ott ajánltak egy asszonyt. Veronkának hittak. Az sem tudott segíteni. Megnézte a 
lábam, csóválta a fejit, de nem tudott segíteni. Édesanyám öccsinek a felesége nagylaki 
volt, azt monta, mennyünk Nagylakra. Elmentünk Nagylakra egy emberhö. Az is csak a 
fejit csóválta. Akkor mongya megin a sógor, aki elvitt bennünket hintón, mennyünk Szafal-
vára, ott románok laktak, a román asszonyhoz. Szegény öreg asszony vót. Az nézett, né
zett, akkor azt mondta, nem neköm, hanem a nagymamának, hogy halálra van csinálva. 
Ott aluttunk Jancsikéknál, a sógorunknál Nagylakon. Este lefeküttem, s akkor éccaka meg
álmodtam, hogy vonatban találkozunk egy nagyon öreg fehér asszonnyal. Oszt röggel 
kérdezi a sógor. Nos Zsuzsikám, mit álmodtál? — Elmeséltem neki. — A sógor, amikor 
kivitt az állomásra, akkor a karjában bevitt a vagonba. Ahogy letett, körülnéztünk, hát 
éppen előttem ült az az asszony, akit megálmodtam. Akkor fölgyütt nagymama is a va
gonba, leült, én meg integettem a sógoromnak, míg csak a vonat el nem ment. Aztán az 
asszony mongya : — Kam ste boli s holkou. Léhára dáte. Néma lekár, ja lekár. (Hun voltak 
orvosnál? — Nincs orvos, én orvos.) — És akkor a mejjire tette a kézit. Akkor monta: 
Mennyének haza, három napig legyenek otthon. Aztán jöjjenek hozzám. — Hová, hát 
azt se tuggyuk, hová való! — Akkor monta: Gyárvárosba. Temesvárra. Azt monta, hogy 
ott fog várni az állomásnál. De mi nem ajánlottuk, hogy megyünk. Hogy hazamentünk, 
a nagybácsim sajnált, nem engette, hogy otthon maraggyunk, azt monta, addig mindig 
mennyünk, amíg nem találunk orvost. Akkor a nagybácsi kivitt a vonatra, és mikor Temes
várra értünk, a hintó már ott volt elébünk. Elmentünk ahhoz az asszonyhoz. Szerb asszony 
volt. Ott voltunk hét napig. Levetkőztem, aztán kente a lábomat, mindig olyan 11 óra tájt 
este. És utána megfüstölte. Én sose láttam, mert mindig hanyatt feküttem. Csak tisztán 
megmonta az az asszony, hogy egy nő, aki az urammal jóba volt, az csinálta meg nekem. 
Azt mondta: szerencsés voltam, hogy vele találkoztam. Hogy mivel gyógyított? Annyit 
tudok, mert monta: pünkösd utáni vasárnap a prédikáció alatt hozta azt a vizet a pa-
takrul. Csak avval mosogatta. A sebekből olyan húzódott ki, mint a hajszál, csúnya volt, 
büdös vót. Kitisztult szépen a hetedik napra. Akkor kérdeztem, mivel tartozom a gyógyí
tásért, meg a kosztért. Nem fogadott el pénzt. Még ő adott az úta tésztát. Még azt meg
mondta, hogy az uramnak nem tudok megbocsátani. Ő adott nekem vörös balzánt (balzsa-
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mot), azzal kellett kenegetni a lábam. Begyógyult teljesen. Az uram letérdelt és imádkozott, 
hogy mennyek vissza. Visszamentem. De az a lány J. Z. mindig ott járt az ablak alatt. Én 
akkor hazajöttem, mert féltem tűle. 

J. Z. az uram szeretője volt, úgy volt, hogy el is veszi, ők elsőnek esküsznek az újon
nan épült templomban, de nem vette feleségül J. Z-t, mert a templomban rajtafogta az ács
mesterrel. Szántottak (coitáltak)." 

„12 éves vótam, kanászbojtár. Mentünk, ahogy átmentünk a gróf udvarán, a nagy
kapun, ahogy az udvar közepére értem, ott láttam egy csomó babákat, valami vesszőre 
vótak kötve. Békéssámsonon vót. Mint csintalan gyerek, rámentem a babákra, azt ugráltam 
rajtuk, mint afféle csintalan gyerek. És tovább indulva a babákról vagy 10 m-re a két lá
bam felzsugorodott. Ott, abba a helyben elestem, nem tuttam menni tovább. Segítségért 
kiabáltam a szüleimnek, de ők nem hallották. Véletlen jött arra egy idegen bácsi, Héja 
nevezetű, az vitt be a szüleimhez. Szüleim nagyot néztek, hogy mi történt velem pillanatok 
alatt. Tanakodtak. Akkor kommendálták az idős emberek, hogy ide mennyének vagy oda 
mennyének orvosokhoz. Elsősorban Battonyára mentek, azok a román asszonyok tudtak 
sokat. 1905-ben volt. Elvittek Battonyára, de nem tudott rajtam segíteni. Onnajt arra Csé
pára vittek, ott montak valami tudóst. Ott sem tudtak segíteni a betegségemen. Onnan me
gint kommendálták: a gyulai kórházba vittek szüleim. A lábomat le akarták venni térdből. 
Mind a kettőt. Ezt szüleim nem engedték semmiféleképpen. És azt mondták, ha kódusnak 
kell nevelni, de a test maraggyon egybe, ne az egyik részét korábban eltemetni, a másik 
részét meg később. És onnat hazajőve itt Tótkomlóson olyan babonás embereket, asszo
nyokat, olyan tudósokat kommentáltak, és itt az orvosokhoz is vittek. Azt mondották az 
orvosok, hogy ehhez csak a babonás asszonyok értenek. Tovább nem segítve itt, megint 
Szegedre vittek, klinikára. Onnat visszajöttem, ott is le akarták vágni a lábam. Talicskán 
vittek mindenüvé. Innét visszatértem Békéssámsonra. És ott egy szerény kis hitvány asz-
szony fogott kezelés alá. Kicsike kis asszonyka, öregecske. K. M. néni. Magyar vót. 
Úgy csinálja Erzsi, ahogy én mondom! A gyermeke meggyógyul. Sokáig katona lesz. 
Lenmag-lisztet a patikából, íneresztő füvet, szappankovászt, szoptatós anyától tejet, olyan 
féldeci tejet. Azt a kovászt megcsinálták, íneresztő füvet megfőzték, és avval mosták min
den reggel a lábomat. Utána azzal az íneresztő zsírral bekenni, ezt patikába vettem. A len
mag-lisztet olyan sűrűre megfőzni, mint a kása, olyan forrón, amlyien forróságot csak 
kibír, arra az ínre rátenni, naponta kétszer csinálták. És azzal a szappankovásszal, avval a 
női tejjel vastagon lekenni az inakat, azokat a csomókat, forrón rákötni. Azt mondta, ki
lenc keddet és kilenc pénteket böjtölni, de annyira, hogy új edénybe kellett főzni, amibe még 
nem főztek, hogy zsíros ne legyen. És kilenc napra, mikor a nap feljött a nap pont rám
sütött, mert úgy feküttem a konyhába, hát akkor kinyúlt a lábam mind a kettő. Nagy se
bek nyíltak, és olyan csúnyaság jött ki belőle. Kilenc hónapig volt a lábam összezsugorodva, 
kilenc hónapig hónaljmankóval jártam. De utána meggyógyultam, katona is lettem. Sokáig 
vótam katona, 7 évig vótam katona." 

,,Az anyósom megbabonázta a saját lányát. Nagyon beteg lett, járt előbb orvoshoz, 
oltották, tablettákat kapott, de nem ért semmit, csak mindig rosszabbul és rosszabbul lett. 
A csabai, gyulai orvosok is oltották. Aztán a szomszédasszonyok monták a férjemnek: — 
Te Gyuri, mért nem fordulsz már máshová ezzel az asszonnyal? Aztán úgy Battonyára 
ment vele. Mert olyan nagyon beteg volt, mer úgy volt megbabonázva, hogy vagy seggen csúsz-
szon, vagy mingyá haljon meg. Ment Battonyára, akkor a battonyai asszony mingyá mondta 
neki, hogy a saját anyja megcsinálta. Akkor a battonyai asszony valamilyen vizet adott 
neki. De, hogy milyen vizet adott, azt nem tudom. Abbul a vízbül köllött önteni más vízbe, 
meleg vízbe, és abba kellett neki fürdetnie. Ahogy mosdott, a hátárul a lábára ment neki. 
A lábát is áztatta, úgy, hogy teljesen kigyógyult belőle. Amíg ezt csinálta, ott volt neki egy 
inge, egy párnahuzatja és egy türülközője a battonyai asszonynál volt, a beteg asszony 
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pedig minden fehérneműjét fordítva kellett, hogy viselje. Monta neki a battonyai asszony,, 
hogy mikor hazaérnek, akkor majd odamegy az anyja, de ne beszéljen ám vele. És meg is 
jelent. Mikor másodszor voltak a battonyainál, akkor megint megjelent, de akkor éjfélkor 
zörgetett az ablakon. A battonyai asszony azt monta hogy ne is vegyék figyelembe, hogy ő 
zörget, ne is szóljanak hozzá, mer akkor nem használ az, amit ő csinál. Amikor a hátáról 
a lábára ment, akkor már nem tudott elmenni a battonyai asszonyhoz, akkor a battonyai 
asszony járt őhozzá. 

Egy zacskóba vót fokhagyma, meg még más is, de azt nem tudom. A szalmazsákjába 
volt ez dugva. A jobb lábán meg hordjon rossz pénzt, csak úgy a cipőjiben. Mert úgy akár
min keresztülmegy, nem fog semmi se történni. Most már teljesen jól van, meggyógyult. 
Haragba is voltak az anyjával 8 évig. 

Azér akarta elteni a lányát láb alól, mert szerette a vejit." 
,,A L. J. néni is úgy rontotta meg a családját. Volt 3 lánya, meg egy fia. Az meg

rontotta mind a három lányát, meg a fiát is. Olyan betegek voltak a lányai, olyan görbék 
voltak, lesoványodtak, aztán a nyáluk folyt a szájukból. Mind a négyen meghaltak, de az 
öreg boszorka még most is élt. De nem is járt senki hozzájuk, mert mindenki félt tőle. Volt 
tehenük is, de én nem ittam volna abból a tejből. Vitte a piacra, aztán aki nem ismerte, az 
vette csak meg a tejet. 

Akkor csinálta ezt, mikor a fia már megnősült, meg a három lánya is férjnél volt már, 
amikor megcsinálta. Hogy ne éljenek szépen, azért csinálta." 

A születés és az újszülött hiedelmei 

Számos hiedelem él a komlósiak körében a születéssel és az újszülöttel kapcsolatban. 
Ezek a nemi aktushoz, az állapotos asszonyhoz, a születéshez, a gyermekágyas asszonyhoz, 
valamint az újszülötthöz fűződtek. Komlóson ismeretlen volt az egyke, ezért fogamzásgátló, 
vagy terhességmegszakító eljárásokat nem alkalmaztak. Azonban körükben is élt az a hie
delem, hogy a szoptatós asszony nem fogamzóképes. „Amíg szoptat az asszony, addig nem 
lesz terhes. Én is két évig szoptattam. Már hozta a széket, azt mondta: — ülj le mama, szop
tass!" 

A leendő szülők és a rokonság kíváncsiságát egyaránt foglalkoztatja a születendő 
gyermek neme, testi tulajdonságai, s természetesen nem utolsó sorban az is, hogy egyes 
gyermek születik-e, vagy pedig iker. Mindezekre a kérdésekre bizonyos jelek alapján már 
a születés előtt választ vélnek kapni. Azt tartják például, hogy ha 3—4 asszony jön egymás
után a házhoz, akkor a fiatalasszonynak majd lánya születik, ha pedig az asszony törött 
tükörbe néz, akkor ikrei lesznek. A gyermek nemét sokan a közösülés módjával hozták 
kapcsolatba. ,,Jobb oldalról kell felmenni, és bal oldalról lejönni, akkor fiú lesz." — „Nem 
kell a menyecske seggit megtapogatni, akkor fiú lesz." — „Ha közben az asszony nyitva 
tartotta a száját, akkor lány lett." — „Akinek jobban esik, olyan nemű lesz a gyermek." 
— A közösülés helye a gyermek külsejét is befolyásolja: „subán kell csinálni, akkor göndör
hajú lesz a gyerek". Az ikreket is a közösüléssel hozták kapcsolatba. „Ha az ember egymás
után többször beleereszti az asszonyba, akkor lesz ikergyerek." A komlósiak hiedelmei 
szerint az állapotos asszony bizonyos sajátosságai (pl. arca, hasa) ugyancsak elárulják a 
születendő gyermek nemét. Ha pl. az állapotos asszony arca foltos, akkor lánya lesz. Ha az 
állapotos asszony szája igen vastag, akkor lánya, ha pedig egész vékony, akkor fia születik. 
Ha a terhes asszony hasa gömbölyű, akkor lánya lesz, ha hegyes, akkor fia. Ha a gyereke 
jobb oldalon van, akkor lánya, ha baloldalon van, akkor fiú születik. Az is nemet jósol, hogy 
ég-e a gyomra, vagy sem. Akinek égett a gyomra, annak kislánya lett; azért ég úgy, mert 
hosszú a kislány haja. Még a terhes asszony öntudatlan cselekményei is nemet jövendölnek. 
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„Ha valaki jó ismerős találkozik az állapotos asszonnyal, akkor hirtelen megkérdezi, mi 
lelte a kezed? Az asszony erre megnézi a kezeit. Ha a jobbkezére néz előbb, akkor kislánya, 
ha a balra, akkor kisfia lesz." Még abból is a születendő gyermekre következtetnek, amit 
a leendő anya kíván; ha az állapotos asszony mákot kíván, akkor a gyereke fekete szemű lesz. 

A terhes asszonyt számtalan tilalom veszi körül. Ezeknek megszegése a születendő 
gyermeken bosszulja meg magát. Szeplős lesz a gyermeke, ha evés után az asztalon levő 
morzsát a kötényébe söpri. Ne igyon vödörből, ha kútra megy, mert nagyszájú lesz a gye
reke. Ne lopjon tököt, mert akkor meg kopasz lesz a gyerek. Este nem szabad a másálla
potos asszonynak kimenni a házból. „Édesanyám mindig mondta: ne menj ki, mert vala
mire rálépsz, aztán megijedsz, és ijedős lesz a gyerek is." Nem szabad kötelet átlépnie, mert 
a gyerek megnyügözőtt (zaputnanvo) lesz. Úgy jár majd, mintha meg lenne nyűgözve, 
nem tud rendesen menni. Nem szabad halottat megnéznie, mert a gyerek, majd ha megszü
letik, sárgaságot kap. Terhes asszony ne méresse meg magát, mert a gyereke mindig halállal 
küzd (smrt'ov vázi) majd. 

A terhes asszonynak vigyáznia kellett, nehogy ráessék valami, vagy hozzáüssenek vala
mit, vagy saját magához kapjon, mert akkor a gyermekén meglátszik majd a folt: anya
jegye (znamenia) lesz. Gyakran okozott anyajegyet az asszonyra esett gyümölcs vagy 
levél. „Ha valakire eper esik, vagy meggy, aztán odakap, meglátszik a gyerekén." — „El
mentünk szilvát szedni, a barátnőm állapotos volt, a szilva ráesett a lábára, és úgy széjjel-
mállott. A gyereke lábán rajta lett a foltja." — „Ankának a lábán van egy eperlevél forma. 
Amikor állapotos voltam biztos rámesett egy eperlevél." Ugyancsak gyakran magyarázzák 
a disznóöléskor való tréfával, amikor a tréfáló véletlenül állapotos asszonyt üt meg. „Disznó
öléskor az ember a véres kezével hozzáért az asszony arcához. Az állapotos volt, és a 
gyerekének az arcán rajta lett a folt." — „Mikor az anyukája viselős volt, akkor tréfált egy 
emberrel disznóöléskor, és az éppen véres hurkát gyúrt, tréfából a hurkás kezével rácsa
pott az arcára. A gyereknek az arcán most is látszik: ott van a hüvejkujj helye, és azon a 
piros folton, nagy pattanások nőnek, azok a köleskása-szemek. Ha az anya lesimította 
volna az arcáról és a farára csapott volna, akkor a gyereknek a farán lett volna az anya
jegy. Vagy ha a bábaaszony a mázával (postelka) lemosta volna, akkor sem lehetne látni." 
Előfordul, hiedelmük szerint, hogy a felcsapó láng okozta az anyajegyet. Ha láng csapódik 
fel és az asszony az arcához kap, akkor az meglátszik a gyermek testén. Ha tűzvész van, 
azt sem szabad megnéznie, mert tűz (ohem) lesz a gyerek arcán. Némelyik gyereknek nem
csak az arcán, hanem az egész testén is olyan, piros az egész teste, mint a tűz. 

Nem szabad a terhes asszonynak megcsodálnia sem semmit. Ha valakit nagyon meg
csodál, akkor olyan lesz a gyereke. Állatra sem szabad így néznie. A kutyára vagy macskára 
néz kedvesen, akkor olyan lesz a gyermeke arca. 

Nemcsak a megcsodálástól, hanem a megkívánástól is őrizkednie kell, ha valamit 
megkívánt az állapotos asszony, aztán nem kapta meg, mert szégyellt kérni, vagy mert 
nem adták oda neki, akkor gyakran még a gyermeke is elment.,, Akkor érett a korai szilva, oda
jött egy olyan asszonyka. Annyira nézte azt a szilvát, de nem mert kérni, azok nem adtak 
neki. Amikor elment az az asszony, akkor annyira rosszul lett." — „Állapotos voltam, a 
a szomszédasszony mindig hívott át. Addig hívott, amíg egyszer átmentem. Amikor át
mentem, a kisszéken ültek, s ott volt előttük egy tál, de már üresen. De érzett a szaga; hagy
maleves volt. Ahogy én az ajtót kinyitottam, a szaga csak úgy gyött befelé a számon, orro
mon, fülemen, szememen. Mikor odaértem a kemence mellé, akkor már estem volna össze. 
Akkor kérdi a szomszédasszony, mi lelt, hogy megfehéredtem? Belenéztem a tálba, de már 
üres volt, hát nem szóltam semmit. Hazamentem, mindjárt lefeküdtem. Két éjszaka és há
rom nap szenvedtem, akkor harmadik nap délután megeredt a vérem. De úgy fájt, hogy 
téptem a ruhát magamról. A bába ott volt éjjel-nappal, de nem ért semmit. Előbb a vér 
jött, utána jött a víz, azután meglett a pici. Négyhónapos volt. A szája nyitva volt, mind-
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járt mondta a bába: — Mit kívánt meg maga, miért nem kért? — Nem kérhettem, mer már 
semmi sem volt a tálban." 

Az állapotosnak óvakodnia kell a kettős gyümölcstől is. Terhes asszony ne egyen 
kettes gyümölcsöt, mert ikrei lesznek. 

A születéssel kapcsolatban kevés hiedelem őrződött meg a komlósiak körében. Csupán 
a szülés meggyorsításához és a szülő nő foltjainak eltávolításához fűződött képzeletekre 
emlékeznek. Az előbbihez fehér liliomot használtak, a virág sárgáját kitépkedték, és beáz
tatták egy pohár vízbe. Ha a vajúdó asszony azt megitta, tíz perc alatt megszülte a gyerme
két. Hogy az anya ne legyen foltos arcú, azért másával törölték meg az arcát. 

Az újszülöttet, ha rendellenesen született, ugyancsak hiedelmek vették körül. Azt tar
tották, aki burokban született, az szerencsés lesz. ,,A gyerek ha burokban születik, nagyon 
szerencsés lesz, de csak akkor, ha a bába a burkot odaaggya, mert a bábasszony is el szokta 
vinni, mivel az annak is szerencsét hoz." Szerencséje lesz az olyan gyermeknek, akinek a haja 
két csillagra van nőve. A foggal született gyerek táltos, (tátos) lesz, jósolni tud majd, de 
fiatal korában eltűnik a háztól. Hallották emlegetni a üszöggyereket (zosnetenvo djeta) is, 
de arra már nem emlékeznek, hogy mit tartottak róla az öregek. 

A komlósiak körében megtaláltuk azt a hiedelmet, hogy a szülés éjszakáján természet
feletti lények jelennek meg az újszülöttnél, hogy sorsáról döntsenek. „Nekünk volt az 
rokonunk, nagyon nagyon gazdag volt, és nem volt csak egy kisfia. De azelőtt volt már 
neki több gyermeke, de meghalt mind, amíg az asszony a gyermekágyba feküdt. Mikor 
ezzel a gyermekkel feküdt az ágyba, megjelent neki két angyal, az egyik a lábánál, a másik 
a fejénél állt. Égett a lámpa az asztalon, azétr látta őket. Megszólalt az egyik angyal a má
sikhoz: — most vesszük el ezt a gyereket? — A másik mondta: — ne vegyük most el, 
majd csak akkor, ha nagy lesz, mikor a legnagyobb lesz az öröm, akkor legyen a legna
gyobb szomorúság. Akkor az egyik angyal megint az kérdezte a másiktól : — akkor mibe 
hal majd meg? — Megfullad ebben a kútban, ami az udvaron van. A kisgyerek anyja min
dent megfigyelt, aztán elmondta az apósának meg az anyósának. Azok azt mondták, ál
modtad csak, ilyenkor álmodni szoktak az asszonyok. — Nem álmodtam én ezt, — mondta 
a menyecske, hanem láttam. Azóta mindig a gyerekkel járt valaki, először egy szolgáló, 
később pedig egy cimborája. Amikor már annyira volt, hogy nősült, akkor egy lába moz
dulata sem volt, hogy egyedül ment volna valahová. Amikor a lakodalma volt, akkor 
meghívták a komlósiakat a lakodalomba. Vittek egy hízót, kövér kacsát, libát, meg bárányt 
és tyúkokat. Egy tele kocsi volt. Mikor már majdnem odaértek, közbe volt egy kocsiszín, 
a kocsival bementek oda, mert jött egy nagy zivatar, meg fekete felhő. De előtte olyan forró
ság volt, hogy a jószágok mind megdöglöttek volna, hogy mind le kellett vágni. A zivatar 
elvitte az egész szín tetejit felőlük. Amikor a vihar elmúlt, ők is tovább mentek. Mikor már 
odaértek a lakodalmas házhoz, szépen fogadták őket, s a legény elment a menyasszonyért. 
Megesküdtek szépen a templomba, és mikor hazajöttek, akkor az asztalhoz ültek, volt aki 
táncolt, várták a vacsorát. Akkor mondta a vőlegény, hogy engedjék egy kicsit ki az udvarra. 
Akkor a vőlegény elment, s lefeküdt keresztül a kúton, és ott meghalt. A kút mindig le 
volt zárva, hogy bele ne essen, mert azok az angyalok azt mondták, hogy majd belefullad ; 
nem fulladt bele, de mégis a kúton halt meg, ahogy a születésekor megmondták. Várták a 
vőlegényt, várták, akkor az anyja elkezdett bozsekálni, hogy az ő fia biztosan meghalt, 
mert az angyalok azt mondták, hogy amikor a legnagyobb boldogság lesz, akkor legyen 
a legnagyobb szomorúság. A lányt aztán örökbe fogadták, mert a fiú egyetlen gyermekük 
volt. Amire el van rendelve, olyan lesz az élete." 

Az újszülöttel kapcsolatban számos előírásos tilalmat ismertek. Pl. : Amikor a kisbaba 
megszületik, nyállal megkenik a szemét, hogy ne legyen beteg. Nem mutatták tükörbe a 
kicsit, mert akkor nem nő a foga. Nem ringatták üresen a bölcsőt, mert akkor este nem 
tudott aludni. 

6 81 



Nemcsak az újszülötthöz, hanem az anyához is kapcsolódtak tilalmak. Az asszonyt 
szülés után tisztátalannak tartották, azért amíg az avatásra a templomba nem ment, addig 
nem mehetett az utcára. Általában három hét múlva volt az avatás. De volt olyan asszony 
is, aki a hat hetet is kihúzta, mert Krisztus édesanyja is hat hétre ment a templomba. Amíg 
nem ment az anya a templomba, addig nem hozhatott vizet, mert a víz kukacos lett volna. 

Sok hiedelem fűződött a szoptatáshoz. Főleg a tej elapadásától tartottak. „Amikor a 
keresztanya elviszi a kisgyereket keresztelni, akkor leül a templomba a padra. Ha utána 
mások is be akarnak ülni a padba, a keresztanya ne húzódjék tovább, hanem maradjon a 
helyén, s aki később jött, az a másik végéről üljön be a padba. Mert ha a keresztanya to
vább ül a padba, akkor a gyermek anyjának elmegy a teje." A tej megőrzése céljából kü
lönböző tilalmakat kellett betartani; pl. nem szabad senkinek sem a gyermekágyas ágyára 
ülni, mert elviszi az anya tejét. Nem szabad az ablakon át beszélni az anyának, mert akkor 
sem lesz teje. A szoptatós anyának a táplálkozására is figyelemmel kell lennie. Nem ehe
tett hagymát, erős paprikát, mert érzik a tejen. Mások éppen a hagymaevést ajánlották, 
a szoptatós asszony egyen vereshagymát, sok teje lesz. A fáradt asszony teje ugyancsak 
ártott a kisgyereknek. ,,Ha az anya hazajön a mezei munkából, akkor ne szoptasson min-
gyár, mert az a tej megárt a gyermeknek. Ha mindgyár szoptatja, akkor tegyen maga alá 
fésűt, vagy kést." 

Nemcsak az anya tejét védték különböző hiedelmek, hanem a kisgyermek álmát is. 
A kisgyermek fürdővizét este nem szabad kiönteni, mert akkor nem tud aludni. Már naple
mente után tilos kiönteni. A pelenkát éjjelre nem szabad az udvaron hagyni, mert nem tud 
a kicsi aludni. Ha valahol voltak a gyerekkel, és a pelenkákat ottfelejtették, akkor el kellett 
menni értük, mert a gyerek nem tudott volna másképp aludni. Ha valaki látogatóba ment 
az újszülötthöz, az is elvitte a kicsi álmát. Ezért mondogatták a vendégeknek; „üljön leg
alább egy kicsit, hogy a gyerek tudjon aludni". 

Számos tilalom is élt a kisgyerekkel kapcsolatban ezek célját gyakran már nem is 
tudták. A kisgyerek pelenkáját nem szabad mángorolni, hanem csak vasalni, mert akkor 
töri a testét. A gyerek haját egyéves koráig nem szabad levágni, az nem jó. Az újszülöttet, 
amíg nincs megkeresztelve, nem szabad még a konyhába se kivinni. Nem jó a gyerek kör
mit ollóval levágni, inkább le kell rágni. 

A kisgyermek testi és szellemi fejlődését mágikus cselekményekkel is igyekeztek biz
tosítani. Ha valahová először vitték az újszülöttet, akkor a gazdasszony egy kis kenyeret 
adott neki, a kennyérrel megveregette a kicsi arcát, s odaadta az anyának. Az anya a gye
rek feje alá tette a bölcsőbe, hogy olyan legyen, mint a kenyér. Amikor a gyermeket elő
ször fürdették meg, akkor ócska inget adtak rá, hogy tudjon gondolkozni (ze Ы sa vedelő 
trápif). 

A komlósiak körében élt a cserélt gyerek (carovanvo) hiedelme is. „Mikor én ágyba 
feküttem, este egy nagy kéz nyomkodta a dunyhát; kereste a kicsit. Ezért a fejem alá ma
terina dúska füvet tettek, hogy a boszorka oda ne menjen." — ,,Az asszonynak nyolc napig 
nem szabad a szobából kimennie és lámpafénynél kell aludnia, meg mindig maferina dúska 
füvet kell tartania a feje alatt, akkor nem tudja a boszorkány kicserélni a gyereket. Az a 
fű tudatja az anyával, ha jön a boszorkány. Az olyan ébresztőfű." — ,,A gyerekágyas 
asszonynak hat vasárnap feküdnie kellett. Feküdt, vagy ült, nem volt szabad kimennie a 
szobából, és a lámpa mindig égett éjszaka, nehogy a gyereket kicseréljék. A gyerek, amíg 
meg nem keresztelték, az anya mellett volt, csak keresztelés után tették a bölcsőbe." „A régi 
bábák azt mondták az asszonynak, hogy harmadnapra keresztelni kell, mert ha nem, 
akkor lehet, hogy elcserélik a gyereket." „Rocskárnénak született egy kislánya, olyan idős 
volt az asszony, mint én. Nem volt a gyerek mellett senki sem, aztán azt mondták, hogy 
kicserélték. Olyan csúnya lett. Mikor már öt vagy hathónapos lehetett, akkor főztek egy 
lábas kását, köcsögbe tették, aztán a kislányt a konyhába sarokba ültették, odaadták a 
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köcsögöt, meg egy nagy fakanalat, amely nem fért be a köcsögbe. Aztán a kislány megszó
lalt: ki látott ilyen nagy fakanalat, megöregedtem, 70 éves vagyok, ennék, aztán nem fér 
a köcsögbe a kanál. Olyan csúnya öreg volt a gyerek. Később már járt ki az ablak alá, 
de mindenki csodálkozott rajta, mert beszélni se tudott rendesen." — „Kislány vótam, 
a nagymamámtól hallottam, hogy egy asszonynak elcserélték a gyerekét. Azt mondták az 
anyjának, hogy fűccsék be a kemencét, tegye a gyereket a lapátra, és akkor visszahozzák 
az ő gyerekét. Vissza is hozták a gyerekét, de az csak nem volt olyan, mintha ő nevelte volna." 

A jövendő házastárs és a házasság köré fűződő hiedelmek 

A komlósi fiatalság, bármelyik falu fiatalságához hasonlóan, kíváncsisággal és vára
kozással nézett az eljövendő házasság elé. 

A lányok szépségükkel, ügyességükkel akartak kitűnni, ezért ezeket a tulajdonságo
kat mágikus eljárásokkal is igyekeztek megszerezni. A legények ideálja a hosszúhajú lány 
volt, ezért zöldcsütörtökön napfelkelte előtt a lányok szomorúfűz alá mentek fésülködni, 
hogy hosszú hajuk legyen. A szép mozgást ruhájukba varrt állatokkal igyekeztek a lányok 
biztosítani — analógiás varázslás révén. Már említettük, hogy a farpárnákba denevéreket 
varrtak, így a mozgásuk meg a szoknyájuk ringása olyan könnyed lett, mint a denevér 
repülése. A denevérhez hasonló funkcióval ruházták fel a legyet is. Karácsony estéjén le
gyet kellett fogni a lányoknak; ha sikerült megfognia, akkor belevarrta valahova a ruhájába, 
hogy úgy röpüljön tánc közben, mint a légy. 

Bizonyos tilalmakat is tartottak, mert azok megszegése megakadályozta, vagy elodázta 
volna a férjhez menést. Vigyázni kellett pl. a fej bekötésére. Mert ha a fejkendő kisebb csücske 
kerül felülre, akkor a lány nem tud férjhez menni. De nemcsak a fejkendő, hanem a cipő 
is ilyen „mágikus" tárgy volt. „Anyánk mondta, ha cipőt vettünk, vagy tisztítottunk; — 
nehogy az asztalra tedd a cipőt, mert akkor nem mész férjhez." Természetesen itt is élt a tö
rött tükörhöz fűződő hiedelem ; aki törött tükörbe néz, az nem megy férjhez. 

A lányokat nagy mértékben foglalkoztatta a házasságkötés ideje, meg a leendő férj 
személye. Kíváncsiságukat többféle mágikus eljárással igyekeztek kielégíteni. Luca napján 
a lány bekiáltott valamelyik ablakon. Ha azt hallotta, „ülj le" (sani dou) akkor otthon 
maradt, abban az évben nem ment férjhez; ha viszont azt kiáltották ki „ereggy" (uidí), 
akkor férjhez ment. Mások úgy tudták, hogy karácsony estéjén jártak hallgatózni a lányok. 

Bizonyos állatok is alkalmasak voltak hiedelmeik szerint a nagy kérdés megválaszo
lására. Ahányszor a kakukk kakukkolt a lánynak vagy a legénynek, annyi év múlva ment 
férjhez, vagy nősült meg. — „Amikor az első kislibákat látjuk legeltetni, akkor megszámol
tuk, ha a szám páros volt, még abban az évben férjhez mentünk." 

Hogy merre felé lakik majd a férjük, azt is igyekeztek kitudakolni. Gyufaszálat kellett 
meggyújtani, és hagyni, hogy izzék a fa, amerre hajlott, arra vitték a lányt férjhez. Szent 
este a lány kiment az udvarra, és amelyik oldalról először hallott kutyaugatást, abba az 
irányba vitték férjhez. „Karácsony este összesöpörtem a szemetet, de nem vittem ki. Másnap 
reggel öntöttem ki a szemétdombra, amíg fel nem kelt a nap, és ráálltam a szemétre, és 
mondtam : Jézuska povec mi to ze na kéri kraj sa vidám. Amerről a kutya ugatott, arra vit
tek férjhez." 

A leendő férj megállapítására alkalmasnak tarották a sövény megrázását is. Két je
les napon lehetett ezt eredménnyel csinálni, nagypénteken és Tamás napján (dec. 29.). 
Nagypénteken a lány egész nap nem evett semmit, s amikor az első csillag kigyúlt, akkor 
megrázta a sövénykerítést (lesa), és közben ezt mondta: 
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lesa lesa trasien t'a 
svati Tomas prosin t'a 
aby si mi dav viznat'i 
skim ja budem 
pri sobási stáfi. 

Akkor a lány egy kis ágat letört, ezt még kétszer megismételte, hogy összesen három ágat 
vegyen a kezébe. Aztán azokat az ágdarabokat megnevezte: az egyik lett Pali, a másik 
Jani, a harmadik Gyuri. Aztán a feje alá tette azokat. Amilyen nevűvel álmodott, olyan 
nevű lett az ura. Tamás-napkor, naplemente után olyan sövényt kellett a legények vagy 
lánynak ráznia, ami úgy volt fonva, hogy a vége fölfelé áll. De úgy csinálta, hogy a kutya 
bent észre ne vegye, mert különben nem lett volna érvényes. Ezt a mondókát mondták: 

lesa lesa trasien fa 
svatí Tomás pro sín t'a 
daj mi to diovca (chlapca) viznat'i 
s kerim budem pri oltári stáfi. 

A rosta is meg tudta mondani, hogy ki lesz a lány férje. A kávába a lány ollót szúrt, 
az ollót a két ujjára akasztotta, különböző legényekre gondolt, miközben ezt a mondókát 
mondta : 

Svatí Peter, svatí Ján 
povec pravdu, neoklam, 
abi si mi dav viznat'i 
skim ja budem pri sobási stáfi. 

Amelyik névnél a rosta megmozdult, azzal a legénnyel állt az oltár elé. 
A leendő férj nevének megállapítására egyéb módokat is ismertek. Luca estétől a 

lány minden este beleharapott egyszer egy szép almába, csak úgy, hogy látszódjék a foga 
helye, ki azonban nem harapta. Karácsony este azt az almát megette, és akkor kiment a 
kapuhoz, és amilyen nevű embert látott, olyan nevű lett a férje. Más lány Lucanap 
előtti este férfiruhát tett a feje alá, és amilyen nevű férfivel álmodott, olyan nevű lett 
a férje. A házastársak kitudakolására a cédulákra írt nevek is alkalmasak voltak. Ezt egy 
évben három alkalommal lehetett megpróbálni: András-napkor, Luca-napkor és kará
csonykor. András napon kilenc cédulára ír 9 legénynevet, aztán összesodorja, a feje alá 
teszi, és reggel egyet kihúz közülük. Amilyen név volt rajta, olyan nevű lett a férje. „Luca
napkor meg kell írni 13 cédulát, de minden cédulára más fiúnevet kell írni. A cédulákat min
dig a feje alatt kell tartani. Minden nap egyet el kell égetni, s csak karácsony estéjén szabad 
az utolsót megnézni. Amilyen fiúnév van ráírva, olyan nevű lesz a férje." „Szent estén csi
nál 12 cédulát, mindegyikre felír egy leánynevet, akik közül feleséget szeretne. Lefekvéskor 
a feje alá teszi, párnája alá, és legelső felébredéskor kivesz egyet, és amelyik lánynak a neve 
rajta van, az lesz a felesége." 

Olvasztott ólommal is meg lehetett tudni, hogy ki lesz a férj. Luca napján ólmot öntöt
tek a lányok, hogy megtudják, kihez mennek férjhez. A vízbe öntött forró ólomból olyan 
alak jött ki, mint akihez majd feleségül mennek. Nemcsak Luca, hanem András napján is 
lehetett ólmot önteni. A vízbe öntött megolvasztott ólom megmeredt formájában a leendő 
férj mesterségének valamelyik szerszámát vélték felfedezni. 

Aki nem elégedett meg jövendőbelije nevének vagy foglalkozásának a megismerésével, 
hanem látni is akarta jövendő férjét, azt is megtehette. „Azt hallottam, hogy karácsony 
estéjén anyaszült meztelen söpörje föl a szobát, csináljon nagytakarítást, de fordítva tegyen 
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vissza minden ágyneműt, fordítson fel minden széket, s ahogy felsöpörte a szemetet a 
lapátra, nyissa ki az ablakot az ucca felől, és akkor nézzen a tükörbe, meglátja a vőlegényit." 

Ha a leánynak már volt választottja, akkor nem az a kétség gyötörte tovább, hogy 
ki lesz a férje, hanem az, hogy a szeretője valóban szereti-e. Ennek megállapítására egy 
növényfajtához, vagy a rostához folyamodik. „Mikor jártunk répát egyelni, akkor ha azt 
a füvet, cimbabát találtunk, megszedtünk 1 csomót, úgy nyolcat is egybe, akkor az egyik 
lány tartotta a cimbaba-csokrot, a másik meg egymáshoz kötötte az ágak végét, a harma
dik lánynak meg azt mondták, hogy gondoljon egy legényre, akit szeret. Amikor a csokor 
füveinek egyik végét összekötötte, akkor a csokrot tartó lány megfordította a csokrot, hogy 
a másik lány összekötözhesse a fűszálak másik végeit is. Aztán az a lány, aki összekötötte, 
megfogta az egyik szálat, az első lány a csokrot elengedte, a második pedig megrázta a csok
rot, hogy az széthulljék. Ha úgy voltak összekötve, hogy koszorú lett a csokorból, akkor 
örültek, mert azt jelentette, hogy a legény szereti a lányt." „Ha a lány jószívvel gondolt egy 
legényre, akkor meg akarta tudni, hogy szereti-e. Egy ollót beleszúrtunk a rosta kávájába, 
a rostába imakönyvet is tettünk, és az ollót a két középső ujjunkkal tartottuk. Közben ezt 
mondtuk : 

„Svati Peter, Svatí Ján 
povec pravdu heoklam." 

Ha a legény szerette, akkor megfordult a rosta." 
A hozzáértő lányok azonban nem elégedtek meg azzal, csak hogy kitudakolják : vajon 

szereti-e a legény őket, vagy sem, hanem bizonyos mágikus cselekményekkel lángra is 
lobbantották a legények szerelmét maguk iránt. 

Ha egy lánynak megtetszett egy legény, és szerette volna, hogy feleségül vegye, akkor 
a legény házának a sarkából lefaragott egy darabot, és állandóan magánál tartotta. Nem
csak a legény, hanem a leány háza is alkalmas volt erre a varázslatra. A lány, ha azt akarta, 
hogy a legény szeresse őt, akkor saját házuk sarkából levágott egy darabot, és elásta a legény 
kiskapujának a küszöbe alá. A legény megszerette a leányt. 

A szerelmi varázslásban nemcsak a ház darabja játszott szerepet. Eredményes volt 
hitük szerint a temető földje, sőt a macska agyveleje is. A lány lopott a legénytől egy zseb
kendőt. Amilyen nevű legényt szeretett a lány, olyan nevű sírokról, összesen 9 sírról hozott 
egy-egy marék földet. Aztán elővett 9 szem babot, s ezt a földdel együtt belekötötte abba 
a zsebkendőbe. Amikor találkozott a legénnyel, azzal a batyuval megsimogatta, de úgy, 
hogy a legény észre ne vegye. Mások szerint a macska volt hasznosabb. Szerintük a fekete 
macskát agyon kell ütni, az agyát kivenni és pogácsába gyúrni. Ezzel kell megetetni majd, 
akitől azt akarja, hogy szeresse őt. 

A szerelem fellobbanására irányuló mágikus cselekmények igazi eszköze azonban 
az emberi haj, vagy szőrzet, a vér, a nemi szerv, és mindaz, ami a testtel kapcsolatba kerül. 
Amikor a fiú találkozott a lánnyal, akkor a lány szakított a saját hajából, és észrevétlenül a 
fiú inggombjára tekerte. Akkor a legény beleszeretett a lányba. A legény észrevétlenül levá
gott a lány hajából vagy a ruhájából, és a csizmája alá tette, a talpa alá, és azon járt, hogy 
úgy fájjon a leány szive, mint ahogy annak a hajnak, vagy ruhadarabnak fáj, hogy a legény 
rajta tapos. A lányok mákos kukoricával kínálták meg a legényeket a fonókákon, erre azon
ban rászórták a nemi szervük szőrét is. Ollóval összevagdalták a szőrt, úgy szórták rá. A 
megfőtt szemeskukoricát azonban előbb jól bemákozták. Ennek enyhébb formája az, ami
kor a lány nem a nemi szervéről, hanem valamilyen állatról vágja le a szőrt. A macskájukról 
vágott szőrt megszárította és összetörte, és mákos kukoricára tette, és azzal kínálta azt, 
akit szeretett. 

A megétetésnek ismerték sokkal bonyolultabb változatát is: „tépett három szál szőrt 
a bal hónaljáról is, meg a nemi szervének a jobb oldaláról is, aztán becsavarta papírba és 
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elégette. A pörnyét papírba csomagolta, és kenyér alá dugta, egy-két óra hosszat hagyta 
ott. Aztán kivette, és éjszakára a feje alá tette. Mikor megjött a havi vérzése, azt is megszá
rította, majd szétmorzsolta, és összekeverte azzal a pernyével, akkor cukorkát vett, arra 
rászórta, és három egymás utáni pénteken azzal kínálta a legényt. A legény beleszeretett." 

A legények ugyancsak megétették a lányokat. A legény vett piros fodormenta cukrot, 
megszurkálta az ujját, hogy fojjék a vér, s a cukrot hozzányomta a vérző ujjhoz. Akit sze
retett, azt megkínálta vele, ettől az is megszerette. A többi cukort széjjelszórta az asztalon. 
Vecserkán csinálták ezt a legények. A cukrot, csokoládét azonban másképpen is hatásossá 
lehetett tenni. „A legény a 21-ik ujjával (nemi szervével) megbabrálta a csokoládét és azzal 
kínálta meg azt a leányt, akit szeretett." 

A mosdóvíz is hasznos volt ilyen szempontból. A lány vagy asszony meztelenül vagy 
félmeztelenül megmosdott, aztán a vizet kiöntötte az udvarra úgy, hogy a legénynek vagy 
embernek bele kelljen lépnie. Ha beletaposott, akkor megszerette azt a leányt, vagy asszonyt. 

A szerelmi varázslásban nemcsak az érdekelt felek vettek részt, hanem — legalábbis 
egykor — a közösség is. Elsősorban a tudományos cigányasszonyok játszottak szerepet. 
Ha egy leány szeretett volna egy fiút megfogni magának, akkor a cigányasszonytól vett 
szerelemgyökeret, és azt bevarrta kabátjának az alsó sarkába. Amikor az a fiú hazakísérte, 
akkor azt a gyökeret eldobta. A fiú ezután feleségül vette a lányt. 

Nemcsak a komlósi cigányok segítettek a szerelmi varázslásban. A szlovák fiúk — ma 
már tartalmát vesztett — lucanapi köszöntőjének ugyancsak volt szerelmi varázsló jellege, 
hiszen a lánynak szeretőket meg koszorúslányokat kívántak : 

kelko mát'e tahierou 
telko vasej djovki frajerou, 
kelko mát'e lizicou 
telko vasej djovki druiicou. 

Természetesen nemcsak a jövendő házastárshoz, hanem az esküvőhöz és a lakodalom
hoz is számos hiedelem, mágikus tevékenység fűződött. Ezek részben a férj és feleség egyéni, 
illetve az új pár közös jövőjéhez kapcsolódtak. Mikor a vőlegény a menyasszonyos házhoz 
jött, akkor a menyasszonynak gyorsan egy fonott kalácsot kellett a kezébe venni (pléteni 
kolác), hogy a nyíláson át nézze a vőlegényt. A legszebb kalácsot választották ki, hogy azon 
nézzen keresztül. Azért csinálták, hogy olyan jó és szép legyen a vőlegény, mint a kalács. 
Mások szerint azért, hogy úgy szeresse az ura az asszonyt, mint a kalácsot. — Esküvőről 
jövet, ha üres szekérrel találkoztak, akkor azt tartották, hogy nem lesz tartós a házasság. 
Ha teli szekérrel találkoztak, akkor tartós lett. Az esküt kötő házaspár ha jobb lábbal lépte 
át a templom küszöbét, akkor szerencsés lett, ha ballal, akkor szerencsétlen. — Ha a lako
dalom napján esett az eső, akkor azt tartották, hogy az új párnak rossz élete lesz, mindig 
veszekednek majd. Mások szerint az esküvő napján hulló eső csak a menyasszony számára 
jelentett rosszat: neki nem lett jó élete. Különösen foglalkoztatta az új asszonyt, hogy kié 
lesz az új családban a hatalom. Különféle mágikus cselekményekkel igyekezett azt a maga 
számára biztosítani. Ha a vőlegény rátérdepelt esketéskor a menyasszony ruhájára, akkor 
a férfi lett az úr a háznál. Ezért a rokonok megmondták a menyasszonynak, hogy vigyáz
zon, nehogy a vőlegény rátérdepeljen a ruhájára. — Amikor a templomban már megesküd
tek, és mentek be a vőlegényes házba, az új asszony ezt mondta magában: budié secko, a ja 
sama Kat'ica. Akkor mindig az ő akarata érvényesült. — Amikor jöttek vissza az esküvőről 
és beültek az asztalhoz vacsorázni, akkor az új asszony háromszor a vőlegény lábára lépjen, 
hogy minden úgy legyen, ahogy az asszony akarja. A hozzáértőbbek azt is tudják, hogy az 
asszonynak a jobb lábával kell férje lábára lépnie, mégpedig jobblábának a hüvejkujjára. 
Az első éjszaka, amikor már lefeküdtek, az asszony megfordította a párnát, hogy ő legyen 
az úr a háznál. 
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Az esküvő idején igyekeztek mágikus úton biztosítani az új pár anyagi jólétét, szor
galmát is. A menyasszonynak, amikor ment a templomba, aprópénzt adtak a kezébe, és 
amikor belépett az ajtón, azokat mindaddig szórta, amíg az oltár elé nem ért. Azért csinálta, 
hogy a vagyonuk is úgy gyarapodjon, ahogy a pénz gyarapszik ott a templomban. — Ami
kor a templomból kijöttek, és a vőlegényes házhoz mentek, akkor a menet előtt ment egy 
asszonynak felöltözött ember, aki guzsalyt vitt a kezében, és font rajta. Hogy a menyaszony 
jó fonó legyen, azért csinálták ezt. 

A rontásra és a betegségre is gondoltak a lakodalmasok. „Mikor mentem az esküvőre, 
3 db 10 filléres volt a bal cipőmbe. Akkor akármerre is lépek, nem érhet rontás, (porobenia)." 
A vőlegény meg a saját rozmaringjából a menyasszony mindig eltett egy kicsit, hogy ha 
fáj valamelyiküknek a feje, akkor azzal megfüstölhessék. 

A hiedelmek egyrésze már a gyermekáldást és a könnyű szülést biztosította. Amikor 
a vőlegény a menyasszony házához ment, akkor nem akarták beengedni, bezárták előttük 
a kis meg a nagy kaput. Ilyenkor odavágtak egy fazekat a kapuhoz, hogy könnyen szüljön 
majd a menyasszony. Miután a fazekat eltörték, csak akkor nyitották ki a két kaput. — 
Amikor a templomból visszajövet a vőlegényes házhoz értek, a nagy kapuhoz egy kosarat 
tettek, tele almával, vagy dióval. Azt fel kellett rúgni a menyasszonynak, hogy könnyű 
legyen a szülés. Ha nem voltak apró gyermekek a rokonságban, akkor nem dióval, almával, 
hanem maggal töltötték meg a kosarat. 

Még más változata is élt ennek a hiedelemnek: Mikor a vőlegényes házhoz mentek, 
belülről rossz fazekakat vagdostak a kapuhoz, ezután nagy sokára kinyitották a kaput. 
A kapun belül egy edényben víz állt, azt a menyasszonynak fel kellett rúgnia, hogy amilyen 
könnyen kifolyik a víz az edényből, olyan könnyen jöjjön ki a gyerek is az asszonyból. 
Amikor a menyasszony bement az udvarba, akkor egy szakajtó diót szórt ki a vőlegény 
édesanyja. A gyerekek szaladtak aztán a diót felszedni. Hogy könnyebben szüljön a meny
asszony, azért csinálták ezeket. 

A szülés biztosításának más módja is élt a komlósiak körében. Amikor a menyasszony 
asztalhoz ült a vőlegényes házban, akkor kisbabát adtak az ölébe, hogy a következő évben 
már neki is legyen. Amikor a menyasszony táncba ment, akkor az anyósa kivezette a kony
hába : hibaj ze moja diovka, со tuto mámé! Fölnézett vele a kéménybe. Azért csinálták ezt, 
hogy fekete szemű legyen a gyereke. 

Még a menyasszon у táncnak is volt egy olyan mozzanata, ami a leendő gyermekkel 
állt kapcsolatban. Mikor a menyasszonyt kontyolták (zavíjáli), akkor az egyik nyoszolyó-
lány (svatka) egy tűt, gombos vagy varrótűt szúrt a szoknyájába. Amikor a menyasszony
táncot befejezték, akkor a vőfély azt kiabálta a muzsikusoknak: ,,tű-tánc." (ihloví tanec). 
Akkor a menyasszony táncolt, a vőlegény meg kereste a szoknya ráncai között a tűt. A mu
zsikusok a klarinéttal fújták : ni tam, ni tam-tam-tam. (Nem ott, nem ott, ott-ott-ott) Ami
kor a vőlegény megtalálta, elkiáltotta magát: itt van, fiú lesz! (tűje, chlapec bud'e). 

Az esküvőhöz, lakodalomhoz fűződő, szüléssel kapcsolatos hiedelmek átvezetnek már 
az élet nagy eseményének, a születésnek a hiedelemköréhez. 

A halál és a temetés hiedelmei 

Az ember életének harmadik nagy eseménye a halál. Az elmúlás gondolata nemcsak 
akkor foglalkoztatta a komlósiakat, amikor egy-egy haláleset ráirányította a figyelmet. 
Bizonyos napokon, bizonyos cselekménnyel a hiedelem szerint megállapíthatták, hogy a 
család egyes tagjai közül kik milyen hosszú életűek lesznek, kik halnak majd meg rövid 
időn belül. 
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A halál megjóslásának három féle módja is élt a komlósiak körében : a fokhagymával, 
az almával és a tollas pogácsával való haláljövendölés. Az első kettőt csak Luca napján, 
az utóbbit Luca és Pál napján is csinálhatták. Luca napján annyi gerezd fokhagymát tisztí
tottak, ahány tagja volt a családnak. A fokhagymát föltették a mestergerendára, de sorba 
rakták a legöregebbtől a legfiatalabbig. Karácson este levették, s akié akkorra megfonnyadt 
vagy rohadni kezdett, az a családtag meghalt. — Luca napján piros almát dobtak a kútba. 
A szülőknek nagyobbat, a gyerekeknek kisebbet. Különböző nagyságúakat, hogy meg
ismerjék, melyik kié. Az almák karácsonyig maradtak a kútban, akkor kiszedik és szemügyre 
veszik: amelyik egy kicsit rohadni kezdett, annak tulajdonosa beteg lesz, amelyik pedig 
teljesen elrohadt, annak a gazdája meghal. — ,,Luca-nap reggelén nagyanyám pogácsát 
szaggatott, annyi pogácsába, ahány családtag volt, egy-egy tollat szúrt. A pogácsákat sorba 
rakta a tepsibe, a legöregebbtől a legfiatalabbig. Akié megégett, az a következő évben meg
halt." 

A halál közeledtét nemcsak ez a néhány szándékos cselekmény, hanem számos szán-
déktalan jel is megmutatta. Halált jelezhetett a ház és felszerelése, a kenyér, a test és részei, 
természetesen a halott meg a temető, továbbá az állatok, a számok, valamint az égitestek, 
végül az álmok is. 

„Ettünk este, aztán a falhoz jött valami, de semmit sem láttunk, csak zörgött, mintha 
ostorral csapkodtak volna, de semmi sem tört el. Harmadnapra nagyapám meghalt." 

Meghal valaki, ha az asztal anélkül megreccsen, hogy bárki is hozzáérne, vagy ha pat
tog a szekrény, ha a tükör magától megreped, ha a lámpaüveg elpattan, noha nem is volt 
nagyon felcsavarva, de az is meghal, aki után kinyílik az ajtó. 

Halált jósol a mindennapi kenyér is: ha sütéskor alsó fele elreped, meghal valaki. 
Az emberi test és annak részeiből ugyancsak következtethet a hamarosan beköszöntő 

halálra az, aki ért a haláljelekhez. Ha a kisgyermek orrán kis kék ér látszik, akkor nem 
fog sokáig élni. Az a kisgyermek ,,a földbe" (do zemi) vagy „a koporsóba nő" (do hrobu 
rast'ie), akinek a felső fogai nőnek ki először. Akkor is meghal a kisgyerek, ha a körme 
kék vagy lila színű lesz. — Az emberi váladék ugyancsak jelez halált: ha valaki véletlenül 
leköpdösi magát, nemsokára meghal. — Az emberi mozgás is okozhat halált. Ha valaki 
ül a széken vagy a földön, aztán valaki átlépi a lábát, akkor azt mondják, hogy lépjen 
vissza, mert különben meghal, akit átlépett. — Ha farsangkor a maszkák (maske) mennek 
az utcán, és valamelyik ház előtt megbotlanak, akkor a házban valaki meghal. 

A gyermek szellemi képességének foka egyúttal haláljelző is, mert nem sokáig él az 
olyan kisgyerek, aki nagyon okos. 

A halott meg a temető ugyancsak sokféleképpen figyelmeztet a hamarosan bekövet
kező elmúlásra. Ha a halott a halál beállta után fiatalos arcú lett, akkor utána fiatal hal 
meg majd. Ha a halott szeme nyitva maradt, akkor valaki hamarosan követni fogja a más
világra, mert ,,kinéz valakit maga után" (vyhlad'í volakoho za sebov). Ha az esküvő napján 
nyitott sír van a temetőben, akkor az új pár közül az egyik hamarosan meghal. Akkor is 
meghal nemsokára a házaspárok egyike, ha az esküvői menet gyászkocsival találkozik. Ha 
akkor megy el egy kocsi az előtt a ház előtt, amelynek udvarán gyászszertartás folyik, 
amikor a kapu már nyitva van, akkor abban a házban nemsokára megint meghal valaki. 
— A temetőben nem szabad virágot vagy gyümölcsöt szakítani és hazavinni, mert vagy ő 
maga, vagy valamelyik hozzátartozója meghal. De halált okoz a gyermekek halottasjátéka 
is: „Meghal anyátok, ne játsszatok temetést!" 

A hamarosan bekövetkező halált megérzik az állatok is: a kutya, a bagoly, a liba, a 
galamb és a tücsök. A kutya kétféleképpen is jelzi a halált: vagy vonyít, vagy kapar. ,,A 
szomszéd kutyája vonyított. A második éjszaka meg is halt a szomszéd." — „Ha megyek 
az utcán, aztán vonyít a kutya, akkor nem szabad úgy szidni: a fene egyen meg, hogy vo
nyítasz! (fene fa zedov ako zavívas), mert akkor énrám vonyít." — Valakit kikapar a ház-
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ból, vagyis meghal, ha a kutya a fal mellett kapar. A halálbagoly (kuvik) kiáltásával jelzi 
a halált.,, Mikor a kuvik leszállt valahol az udvaron és fütyült, akkor a nagymamám azt 
mondta: no valaki meghal közülünk, mert a kuvik már kuvikálja." Koppány János írja: 
„Sovány Judit halálakor egész héten kergették éjszakánként az ablaknál kuvikoló kuvikot, 
a fiatal lány mégis meghalt." 

Az alábbi történetből úgy látszik, hogy a liba is halált jelez: „A szomszéd néni ment 
napszámba, éjfél után két órakor. Akkor ahogy ment, a harmadik ház előtt meglátott egy 
libát. Mikor odaért a libához, az addigra már pávává vált. Reggel hallotta, hogy abban a 
házban reggelre meghalt a bácsi." 

A komlósiak szerint halált jelez a galamb is: „Jöttek a fonókáról haza, akkor a Balkó 
nevű ház előtt a kocsiúton három fehér galamb fürdött a porban. És amikor a fonókából 
jövő lányok odaértek, akkor a galambok az ablakba repültek, azután eltűntek. A lányokat 
kirázta a hideg, mire hazaértek, a Balkó bácsi pedig reggelre meghalt." Koppány János kéz
iratából idézzük az alábbi példát: „Ancsin Istvánné 72 éves magát mentegetve mondta: 
fiam, Mihály 19 éves korában tüdőgyulladást kapott, amibe bele is halt. Halála előtt utolsó 
vasárnapon történt, hogy fényes nappal az ablaknál, kívül az utca felől, két fehér galamb 
verekedett. Bent a szobában hallatszott a szárnyuk csattogása. Két menyem kinézett az ab
lakon és látta a galambokat. Ijedten néztek rám, mert noha a fiam jobban volt, mégis halálra 
gondoltunk a galambok láttán. Két barátja a fiamnak meg is akarta fogni a veszekedő ga
lambokat, csakis a többiek lebeszélő szavaira álltak el szándékuktól. Másnap mégis kiverte 
mindkettőt a hideg." 

Halált jelez a tücsök is. „Mikor édesapám akart meghalni, akkor minden este a tücsök 
ciripelt; ha a házban tücsök cirpel, akkor meghal valaki." 

A 13-as szám szerencsétlen voltában a komlósiak is hisznek : ha tizenhármán ülnek az 
asztalnál, akkor közülük abban az évben valaki meghal. Vagy ne üljön az egyik oda, vagy 
hívjanak még egy tizennegyediket. 

Halált jeleznek az égitestek is: „valaki megint meghalt, mert leesett egy csillag" — 
mondogatják a komlósiak. 

A hozzáértők az alvásból, álomból is tudnak olvasni. Aki a nászéjszakáján hamarabb 
alszik el, az hamarabb hal meg. — Ha valakinek álmában kiesik a foga, meghal valaki. 
Ha érzi, hogy fáj, akkor közeli rokona hal meg. Ha nem fáj, akkor távoli rokon vagy nem 
is rokon, csak ismerős. — Ha valaki csirkkékel álmodik, akkor a családban árvák lesznek, 
meghal az anya. — Ha álmában temetőben jár, még pedig úgy, mintha menyasszonynak 
lett volna felöltözve, akkor meghal hamarosan. 

A komlósiak körében a haldoklással kapcsolatban is számos hiedelem él. Ha valaki 
haldoklik, nem szabad siratni, mert visszasírják, és akkor nehezen tud meghalni. Két-három 
napig is haldoklik ilyenkor. „Balogné is siratta haldokló urát, még rángatta is: ne hagyj itt 
engem, mit fogok én magam csinálni? — Visszasírta és csak két nap múlva halt meg a 
Balog bácsi. Még mondta is az asszony, már meghalt volna tegnapelőtt, de nem hagytam 
meghalni." Magára szokták hagyni a haldoklót, ha nehezen tudott meghalni, hogy ne saj
nálja senki. Ha ennek ellenére is sokáig szenvedett, akkor a haldoklót a bal oldalára kellett 
fordítani. Mások szerint ha nehezen hal meg, akkor a párnája alá teszik azt a ruháját, amibe 
majd halála után öltöztetik. „Amikor az én édesapám haldoklott, azt nehezen akart meg
halni, akkor Pavlikné mondta, adjátok ide a ruháját, amibe majd felöltöztetjük, hadd te
gyem a feje alá, majd hamarabb meghal, nem kínlódik olyan sokáig." Ha így sem tudott 
meghalni, akkor az ágyat megfordították, hogy ne a mestergerenda, hanem a keresztgeren
dák alatt legyen az ágy. Koppány János kéziratából olvastuk: „Záluszki Andrást, mert 
nehezen és lassan haldoklott, egyik menye tanácsára levették az ágyról, s a szoba földjére 
fektették le, olyanformán, hogy a fölötte levő mennyezeti keresztgerendák vele párhuza
mosak legyenek. Amint így lefektették, mindjárt meghalt." 
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A halál beálltát különböző jelek kísérik. „A konyhaajtó nagyon recsegett, mintha va
laki megrázta volna, mikor a sógorom meghalt." — „Amikor az apám meghalt, akkor a 
tükör leesett a falról." 

A halál beálltakor megállítják az órát. ,,A halott is alszik, az órának is aludni kell." 
— „Megállítják az órát, hogy ne dobogjon a szíve." Koppány János kézirata szerint: 
„Teszik ezt azért, hogy a halottnéző minden kérdezés nélkül lássa meg, mikor következett 
be a vég. De azért is, hogyha már megállt a szív dobogása a betegnél, ne hallatsszék semmi
lyen dobogó ritmus." — A tükröt fekete kendővel takarják le: ,,A tükröt betakartuk fekete 
kendővel, hogy a halott ne látszódjék a tükörben. Nem jó, ha a halottat a tükörben látják, 
mert akkor megijednek tőle." 

A halott hozzátartozói ezután halottmosdató és öltöztető asszonyokat (obljekárka) 
hívnak, akik gondosan megmosdatják, felöltöztették a halottat. Erre a halottaknak még éle
tükben igen nagy gondjuk volt. „Farkas néni meghagyta, ha meghal, neki fátylat tegyenek, 
meg szépen fessék ki pirosítóval, hogy olyan legyen, mint az angyal." Az öltöztetést nagy 
gonddal és a halott kívánsága szerint végezték el. „Az öregasszonyok mondták, mikor a 
halálukra gondoltak, teljesen öltöztessetek fel, nehogy pendelyben járjak a másvilágon. 
Szoknyát, kötényt is adjatok rám!" 

A halottfürösztő vizet meghatározott helyekre kellett kiönteni. „A kert végébe egy 
oszlop tövibe öntöttük." — „A fa mellé szokták önteni, nehogy valaki belelépjen, mert akkor 
sárgaságot kap." — „Ha valaki meghalt, a fürdővizet nem szabad kiönteni, úgy, hogy valaki 
belelépjen. Mert egy ember belelépett, mert a víz kifolyt a nagykapun, és az az ember há
rom hétig beteg volt, mindig csak aludni akart. A battonyai asszony (batanská zena) gyó
gyította meg." Koppány János ezeket írja: „A vizet, amellyel mosdatták a halottat, a ha
lottmosó (obljekárka) kiviszi az udvarra, és olyan helyre önti, ahol a tyúkok kijárnak a tyúk
ólból. Azt tartják ugyanis, hogy ami élő először megy át ezen a vízen, annak el kell pusztulnia, 
azért jobb, ha tyúk pusztul el, mint esetleg ember. Ha nincs ilyen hely, akkor a kerítés tö
vébe, mert ott nem tud átmenni rajta az ember." 

A mosdatás és öltöztetés után a halottat olyan testhelyzetbe hozzák, amilyenben 
majd a koporsóban lesz. Vigyáznak, hogy a szája csukva legyen. Ha az álla leesne, kendővel 
kötik fel. Azt tartják, annak marad nyitva a szája, aki életében mindig nyitva hagyta a sub-
lótfiókot. A halott szemhéjára, ha felpattanna, egy-egy pénzt helyeztek. Arra nagyon vi
gyáztak, hogy a halott szeme lezáródjék, mert ha nyitva marad, akkor mint láttuk, „kinéz 
valakit maga után." 

Amint megérkezik a koporsó, a tetemet belé helyezik, feje alá nem tollal, hanem for
gáccsal kitömött párnát helyeznek. Miután a koporsó alját előkészítették, akkor a halott
mosó asszony a fejénél, a koporsókészítő a tetem dereka köré tett kendővel a derekánál, 
az egyik hozzátartozó pedig a lábánál fogva belehelyezi a halottat a koporsóba. 

A halott koporsóba helyezése a komlósiak szerint betegséget, úgynevezett mrtvá kost-ot 
okozott. „Meghalt a feleségem egyik nénje 1932. áprilisában. Hozták be a koporsót, hogy 
tegyük bele a halottat, ettől kezdve lett az nekem, mert a halottat fogtam. — Leolvasták, 
mikor új-hold volt, akkor olvasták rá. — Ez a csiklón szokott jelentkezni. Olyan kis csomó 
volt, föl volt dudorodva. Csúnya volt." 

A koporsóba levő halott hasára patkót vagy oltott meszet tesznek, a patkót is, a me
szet is a ruhája alá, de a meszet előbb rongydarabba csavarják. Hogy ne kezdjen folyni a 
tetem, azért csinálják. A halott mellé ezeken kívül is tesznek egyetmást a koporsóba. Borot
vájával nem volt szabad senkinek sem borotválkozni, azt vagy eldobták, vagy a koporsóba 
tették. A fésűt, mivel fésülték, a szappant, amivel szappanozták, a ruhát, amivel ledörzsöl
ték, a törülközőt, amivel letörölték, mind a koporsóba tették. Ezzel a törülközővel emel
ték a koporsóba. A koporsóba került az a kendő is, amivel az állát felkötötték, meg az a 
pénz is, amit a szemére tettek. 
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Ezek a tárgyak csak azért kerültek a halott mellé, mert ezeket már nem volt szabad élő 
embernek használni. De olyan tárgyakat, eszközöket is tettek a koporsóba, amelyekre a 
hallottnak volt szüksége. A kisgyerekeknek, kislányoknak a játékokat tették mellé. „Ez 
az övé volt, hadd menjen vele, hadd játszón vele a túlvilágon." Tűt, horgolótűt, vagy kötő
tűt tettek mellé, ha a lány nagyon szeretett kézimunkázni. Még a befejezetlen kézimunkát 
is mellétették, hogy majd a túlvilágon befejezze. Az asszonyoknak kedvenc kendőjüket is 
a koporsóba tették, „hadd menjen vele, mert azt szerette." Férfiaknak pipát szoktak mellé 
tenni, ha pipált. Aki ivós volt, annak boros vagy pálinkás üveget tettek a lábához. Az 
egyik asszony férje koporsójába egy üveg pálinkát meg egy szelet kenyeret tett útravalóul. 

A koporsót a tiszta szobában állítják fel, a szoba közepén, lábbal az ajtó felé. 
A halottas házhoz számos tilalom fűződik, egyrészt semmit sem szabad kiadni a ház

ból, másrészt nem szabad benézni a házba. „Amikor Balog bácsi meghalt, akkor Balog 
néni azt mondta, hogy vegyünk neki petróleumot, meg küldjünk a nevében táviratot, de 
nem adott pénzt, csak egy hét múlva. Mert nem szabad olyankor kiadni a házból semmit." 
— „Amíg a halott a szobában fel van ravatalozva, addig nem szokták a szemetet kisöpörni, 
csak a koporsó alá söprik. Hogy ne menjen hamarosan a halott után valaki." — „Ha az 
ablakon benézve meglátják a halottat, akkor mrtva kost'ja. lesz." — „Ahol halott van, oda 
nem szabad benézni az ablakon, mert aki benéz, sárgaságot kap." 

A halott koporsója soha sincs magára hagyva, este pedig a szomszédok, jó ismerősök 
is összegyűlnek virrasztani. A koporsó két oldalán sorakoznak a székek, ott ülnek az asszo
nyok, a férfiak pedig az asztalhoz telepednek. Néhol meg is kínálják itallal, étellel az ott 
levőket. A virrasztóbeli iváshoz, evéshez is fűződik hiedelem. Nem szabad a virrasztóban, 
ha valaki vizet kér, a koporsón keresztül átnyújtani, mert az, akinek adják, hamarosan 
meghal. Körül kell adni a poharat, a koporsót meg kell kerülni vele. — „Elmentek virrasz
tani a halottat és ott ettek. Ettől mrtva kosf-ot kaptak." A ravatalon fekvő halott mágikus 
cselekmények eszközéül is szolgál. Aki fél a halottól, annak meg kell fogni a koporsóban 
levő tetemet. „Fogdosd meg a lábát, akkor nem fogsz félni!" Ha valakinek mrtva kosija 
van, akkor vele azonos nevű halott kezével kell azt megsimogatnia, akkor elmúlik. 

A koporsót a temetés megkezdésekor szögezik le. Néha a küszöbön is kalapálnak: 
„Lehoczky Erka jómódú lány temetésén a küszöbön, mielőtt kivitték volna a koporsót, 
kalapáccsal ütöttek valamit, hogy a vagyont ki ne vigyék a halottal együtt — mondták. 
— Franciszty Cupás temetésén pedig levágtak minden halottat letakaró lepedőből és kendő
ből egy darabot, azt azután a padláson egy szarufa mögé dugták, hogy a gazdaság szét 
ne menjen." 

A koporsó kivitele után a szoba ablakait kinyitották. „Amikor a koporsót kivitték 
az udvarra, akkor kinyitják az ablakokat meg az ajtót is, hogy a szellem is vele menjen 
(nak tajd'e aj duch s fűm)". Miután a koporsót kivitték az udvarra, akkor az asztalra tettek 
egy egész kenyeret és egy kanna vizet. Azt a kenyeret aztán felszeletelik, a halotti toron 
először azt a kenyeret eszik meg, és azt a kanna vizet isszák meg a jelenlevők. „Az édes
anyám amikor meghalt, mikor kivitték a koporsót az udvarra, akkor egy asszony, akinek 
ez volt parancsolva, szalonnát meg egy nagy kenyeret hozott be a szobába. Az asztalra 
tette. Ez addig ott maradt, amíg a temetés folyt. Azért volt ez, hogy el ne vigyék a másik 
világra, hogy nekünk is legyen kenyerünk, szalonnánk." Koppány kézirata szerint a ke
nyeret és a vizet ezekkel a szavakkal helyezik az asztalra: „Étel és ital el ne hagyjon bennün
ket" (nak nás pokrm a nápoj nezanechá!). 

Ezután, amíg az egyházi szertartás az udvaron folyik, szemétlapátra söprik a ravatal 
alatt összegyűlt szemetet. Amikor a koporsót kiviszik az udvarra, akkor egy asszony össze
kapkodja a szobában a szemetet, szemétlapátra söpri, és a lapátot a köténye alá dugja. Ami
kor a kocsi elindul a koporsóval, akkor ez az asszony a szemetet az utcán a kocsi után dobja, 
hogy a halottal minden menjen el a temetőbe. Mások szerint azért csinálják ezt, hogy mi-
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hamarább felejtsék el a halottat. A halottas házban összegyűlt szemét kiöntése a komlósiak 
szerint nagy óvatosságot kíván, mert a gondatlanságnak végzetes következményei lehet
nek. „Amikor a halottat kivitték, Összesöpörték a szobát. A szemetet az egyik asszony 
vitte ki lapáton a szemétdombra. Éppen akkor ment egy másik asszony arra, és a szemét 
pora ráment, pthü — azt mondta — mind rá ment a por. Meg is halt azon a héten." 

A halottas ház szemetét tehát általában az utcára, ritkábban a szemétdombra öntöt
ték. Előfordult olyan eset is, amikor nemcsak a szemetet dobták a kocsi után. „Francziszty 
András bácsi temetésén láttam, mikor a temetőbe indultak a halottal, akkor már az asz-
szonyok szaladtak ki, akik összesöpörték a szemetet és gyorsan oda ki dobták a nagykapu
hoz. Egy másik asszony egy egész kenyeret vitt oda a kapuhoz, és gyorsan ledobta. Ezt 
a cigánygyerekek vitték el. — Hogy ne éhezzen a másvilágon a halott, azért tették oda." 

A temetőbe érkező gyármenetet már minden készen várja, ekkorra már a sírgödör is 
kivan ásva. A sírt a temetés előtt napon szokták kiásni, de nem fejezik be egészen, csak a 
temetés napján ássák ki teljesen. Mielőtt a koporsót a gödörbe eresztenék, mindenki földet 
dob a sírba. „Amikor odaérnek a sírhoz, akkor mindenki bedob három göröngyöt, vagy 
három marék földet. Nyugodj békében (spokojní otpocínok) — mondják, mikor a görön
gyöt bedobják. „Azért dobtuk be a sírba a három göröngyöt vagy a három marék földet, 
hogy a halott ne jönnön a szemünk elé (ze bi na oci ne prisov). Akkor nem látom majd a 
halottat magam előtt. Mert van úgy, hogy a hozzátartozó mindig maga előtt látja a halott
ját." Amikor a göröngyöt szórták le, akkor a rokonok, közeli szomszédok pénzt dobtak 
a sírgödörbe, hogy nyugta legyen majd a halottnak, meg, hogy a másvilágon is legyen pénze. 

Miután a koporsót leeresztették, és a sírhantot felhantolták, a legközelebbi hozzátar
tozó elindul a sírdomb körül, a többiek utána. Kétszer kerülik meg. Hogy miért, arra már 
nem sikerült feleletet kapni. 

A sírtól távozókat a kijárat közelében egy közeli rokon hívogatja a torra (na kar.) 
Ahogy jönnek vissza a temetőből, már ki van az udvarra, vagy a folyosóra készítve a víz, 
és mindenki kezet mos. 

A közeli rokonokat, jószomszédokat, meg a virrasztókat hívják meg a torra. Ez kb. 
2 óráig tart. Birkapaprikást szoktak adni, előtte pálinkát ittak. 

Másnap reggel a templomba mentek, (do kostola za mrtvim) utána a temetőbe mentek, 
ott egy kicsit sírtak, a sírt egyszer megkerülték, majd hazamentek a „halott után mosni" 
(po phrabe praf). Az asszonyok egyik része főzött, a másik része mosott. Száraz tésztát 
(haluske) főztek, feltétlenül volt erős-túrós (brindza) meg mákos (так) tészta. Az ágy
neműt mosták ki, a tollat kiöntötték a tokból, és a tokokat is kimosták. Ebéd előtt az egyik 
közeli rokon asszony egy marék mákos tésztával kiszaladt a temetőbe, és bekaparta a sírba, 
a fejéhez, a fejfa mellé. 

A temetés utáni napon azért főzik a száraz tésztát, hogy a halott jobban pihenjen. 
A vánkos meg a dunna tollát vagy eladták, vagy annak az asszonynak ajándékozták, 

aki a halottat megmosta. Ez csak gazdagabb helyen volt, szegényebb helyen mosás után 
tovább használták az ágyneműt. A szalmát elégették abból a szalmazsákból, amelyen a 
megboldogult haldoklott. Azt tartották ui. hogy az hamarosan meg fog halni, aki rajta 
alszik. 

A temetés utáni nap déli halott-etetésével még nem fejeződnek be a komlósiak ha
lottakkal kapcsolatos hiedelmei. 

A halottat nem szabad emlegetni, el kell felejteni, különben nem lesz nyugta. Ahogy 
a mondásuk emlegeti: „zirí zo zivima, mrtví z mrtvima." 

Amikor a gazdát eltemették, egy vízzel teli poharat tettek az asztalközepére. Ha hiány
zott belőle reggelre, akkor azt tartották, hogy hazajár a lelke. Ha egy csepp sem hiányzott 
belőle, akkor nem jár haza. Ha valakinek a halála előtti kívánságát nem teljesítették, akkor 
a halott kísérteni járt. (mátaf chod'í). 
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A kísértetjárásnak a komlósiak szerint többféle oka lehet. „Azt mondják, vagy olyan 
lélek (dúsa) aki azért jár haza, mert nem tudta átadni a ráolvasást. Addig mindig keresi 
azt, akinek átadhatná, amíg meg nem találja. Annak addig diktálja — de az nem látja ezt — 
amíg meg nem tanulja, és csinálni nem kezdi helyette." 

„Amikor meghalt anyósom lánya, akkor nem tették mellé a babáját, akkor talán 3 hé
tig is mindig egy kutya járt hozzájuk, mindig mászott be hozzájuk az ablakon. Amikor men
tek ki, mindig olyan csobogás hallattszott, mintha a kutya lubickolna. Mind ez azért volt, 
mert a babát nem tették a halott mellé. Az a halott jött vissza kutya alakban." 

„Az én édesapám bátyja is, mikor meghalt, akkor hazajárt. Mindig éjfélkor jött haza 
3 éjszakán át. Amikor bejött a konyhába, olyan csörömpölés volt, hogy az hitték, ledőlt 
a stelázsi, összetörtek az edények. A padláson is zörögtek, mintha szaladgáltak volna ott. 
Szélzúgást is hallottak, mintha szél süvöltött volna. Elpanaszolták a szomszédnak, hogy 
ők nem tudják mi az, de már harmadik éjjel ott jár valaki. Akkor mondta nekik egy asszony, 
hogy biztosan fényképét nem tették a koporsóba, azért jár haza az ember. Monták az 
asszonynak, vegye le az ura fényképét, ott van felakasztva valahol a falon, aztán égesse 
el. Akkor elégették a fényképet, azután azt a pörnyét beleásták a földbe, a kertjükbe. Azóta 
nem jár haza, semmit sem hallottak." 

„Egy ember, O. J. nagyon szerette a menyecskéket. Mesztelenül is táncoltak 
neki a kocsmába. Halála után ő is hazajárt, a dunyhákat mindig széjjeldobta. A párnák 
úgy sorjába voltak összerakva, azokat is mind ledobálta. — Muszáj volt neki egy üveg pá
linkát adni. A temetőbe vitték el az üveg pálinkát, mer az öreg monta még életében, hogy egy 
üveg pálinkát tegyenek a koporsójába, de nem tettek bele. Az üveget, a sírjában belekapar
ták a földbe. Azóta kezdve nem járt haza." 

„Mikor nagyapám meghalt, akkor adtam édesanyámnak két méter vásznat, hogy meg
varrja a nadrágot. ígérte, hogy egy kötőt vesz a helyébe nekem, de elfelejtette. Álmában 
mindig nagyapámmal álmodott, mindaddig álmodott vele, amíg anyámnak eszébe nem ju
tott, hogy kötényt kell vennie számomra. Amikor megvette, többet nem álmodott nagyapám
mal." 

„Valamelyik Franciszty volt, talán a Cupások apja. Nagyon részeges volt az az em
ber, mikor meghalt egy esztendőre megjelent, pont halálának az éjszakáján. Az asszony 
éjfélkor felébredt, odanézett az asztalra és ott ült egy ember. Mert annak az volt még életé
ben a szokása, hogy mindig ott ült az asztal mellett a padon. — Hát te itthon vagy? — 
Itthon vagyok. — Hát mit csináltok ott? — Fekete út, fekete kocsma, aki kocsmába járt, 
az a pokolba maratt. De van egy másik út is, gyémántos, aranyos, ezüstös, az az út a menny
ország koronájához vezet. — Akkor az ember eltűnt, az asszonyt meg nagyon kezdte rázni 
a hideg. Nagyon megijedt, de amit a férje mondott azt úgy megtudta jegyezni, hogy ezt 
minden rokonának elmondta. — Azért hozta az ura ezt a hírt, hogy a többiek a templomba 
járjanak, ne a kocsmába, mint ő." 

Nagy Antalné férje koporsójába 1 üveg pálinkát, 1 szelet kenyeret, meg száz forintot 
tett. Az asszony azért adta oda, hogy a halott aggyá majd át apjának a másvilágon. Más
ként is küldtek ajándékot a halott számára, ha valami kimaradt a koporsóból és a halott 
hazajárt, akkor vagy beleásták a sírjába, vagy eltüzelték. 

„Egy ember járt vissza, mert nem tették be a kivarrt bekecsét a koporsóba. Járt vissza 
az ablak alá. De valójában a szomszéd volt az, annak fájt a foga a bekecsre. Beszólt az ab
lakon, kérte a bekecsét, de úgy csinálta, mintha a halott lett volna. Akkor a mamóka kér
dezte, hogy mit csináljon a bekeccsel. Az azt mondta, vigye a temetőbe tegye a fejfára. A néni 
meg is csinálta, amikor már többször járt a halott az ablak alatt. Ezután többször már nem 
jött vissza. De a néni megismerte a bekecset a szomszédon." 

A halott ember azonban nemcsak félelmetes, nemcsak kárára, de hasznára is lehe
tett az élőknek. Feltétlenül hasznosnak tartották pl. a galambtartás számára, ha a galambok 
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emberi koponyából készült vizesedényből ihattak. Helyet kapott a halott ember és a temető 
a komlósiak gyógyító eljárásában is. Sőt az utóbbinak szerepe volt a szerelmi varázslás
ban is, mert mint látjuk sírokról hozott földdel teli zsebkendővel érintette meg a lány azt a 
legényt, akinek a szerelmét óhajtotta. Tehát nemcsak a születés rejti magában a halált, ha
nem az elmúlás is hozzájárul a születéshez. 

A földművelés hiedelmei 
A gazdálkodás egyes ágaihoz, akár a gyümölcsfákat, akár a gabonaféléket, akár a ka

pásokat tekintjük, szerfelett kevés hiedelem fűződik Komlóson. 
A gyümölcsfák terméséhez, nyeséséhez, valamint kivágásához, a gabonafélék vetési 

idejéhez, üszkösségéhez, a terméshez, továbbá az aratáshoz és csépléshez, a kapások veté
séhez, végül a terméséhez kapcsolódnak hiedelmek. 

A gyümölcsfa jó termését bizonyos tilalmak megtartásával igyekeztek biztosítani. 
Bizonyos időszakban nem volt szabad a gyümölcsfákkal foglalkozni. Pl. „Fekete vasárnap 
hetiben nem szabad a fa körül dolgozni. Különben nem lesz gyümölcs: lehull vagy elkuka-
cosodik." — „Ha olyan nő pucolja a fát, akinek vérzése van, akkor a gyümölcs férges lesz." 
A jó gyümölcstermést nemcsak a tilalmak megtartásával, hanem mágikus cselekményekkel 
is igyekeztek biztosítani. „Karácsony estéjétől egészen újévig nem szabad a szemetet kivinni, 
hanem amit összesöpörnek a konyhába meg a szobába, azt egy kasba kell szedni. Oda gyűj
töttük a szemetet, aztán újév után a kertbe szórtuk; minden gyümölcsfa tövihez. Akkor nem 
hullik le a gyümölcs." „Amelyik fa nem terem, az alá döglött macskát kell leásni, akkor 
osztán másik évben annyi gyümölcs lesz rajta, hogy törik az ág alatta. Ezt kipróbáltam." 

A fák nyesésének is megvolt a maga előírt ideje. Ez részben a hónapoktól, részben a 
holdállástól függött. Diófát nem lehet, csak augusztusban nyesni, mert másként sír, folyik 
belőle a nedv. „A fát nem szoktam újholdkor nyesegetni." — A szőlőt sem jó metszeni vagy 
kacsolni újholdkor. 

Nemcsak a fák nyesésének, de a kivágásának is megvoltak a tiltott, illetve előírt idő
szakai. Ezek is részben a hónaptól, részben pedig a hold állásától függtek. Azt tartották, 
hogy a fát decemberben meg januárban lehet csak kivágni, mert ha máskor vágják ki, akkor 
elrohad. A fűzfavesszőt ha hamarább levágták mint október, akkor a szú belement. Abból 
kosarat fontak. 

A favágás ideje elsősorban a hold állásától függ. Az idevágó vélemények azon
ban korántsem egyöntetűek. Újholdkor nem szabad fát kivágni, mer szú lesz benne. „Mi
kor újhold van, nem jó a fákat kiszedni a földből, mert sokkal hamarébb rohad el, mint ha 
akkor szedték ki, amikor holdtölte van. Holdtöltekor szoktuk kiszedni a fákat, hogy ne 
rohadjon el, a cserebogár ne fészkeljen bele." — „A fát nem szabad teliholdkor kivágni, 
akkor kell, amikor fogyó hold van. Mert ha teliholdkor vágják ki, szú (crvoc) lesz benne." 
— „Az élő fát legjobb akkor kiszedetni, mikor a hold az utolsó negyediben van, mert azt 
állítja, hogy akkor az a fa tartósabb és nem szuvas. Mert ha első negyedében van a hold, 
akkor a fa hajtásnak indul, ilyenkor nem ajánlatos kivágni, mert nem alkalmas szerszámnak. 

A gabonafélék vetésekor tekintettel voltak a napra és a hold állására. „Pénteken ne 
fogjunk hozzá semmihez, csak más napon. Ha pénteken tudna csak vetni, akkor már csütör
tökön vetett egy kicsit, hogy ne pénteken kezdje el. Folytatni már lehetett pénteken." — 
„A búzát Szt. Mihály hetében vetettük. Az a legjobb búza." — „Gabonát vetni a mérleg
napban a legjobb, mert akkor sok mázsa lesz." — „Újholdkor nem jó vetni, mert akkor 
nem nő a gabona. Az újhold után következő péntek után kell vetni, akkor ahogy nő a hold, 
úgy nő a gabona." 

A vetéssel kapcsolatos hiedelmek egy része a gabona üszkösödésével kapcsolatos. „Mi
kor lágy a föld, sár van, akkor nem jó vetni, mert üszköz lesz a gabona." — „A búzát esőbe 
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nem vetettük, mert akkor üszögös lett." Az üszkösséggel kapcsolatban más tilalmat is tar
tottak a komlósiak: „Vasárnap nem köll a pörnyét kiszedni a kemencéből és kiönteni a 
trágyadombra, mert a búza üszögös lesz." — „Vasárnap nem kell a hamut a trágyadombra 
kiönteni. Azáltal lesz üszkös a gabona. Mert a trágyát kiviszik a szántóföldre, búza-,, 
árpa-, kukoricaföldre. Szombaton szedd ki a hamut, vagy szerdán, csütörtökön, mondta 
a nagymamám." 

A termés milyenségét bizonyos jelekből igyekeztek megállapítani. Ahányat kukrékol a 
kakas, annyi mázsa búza lesz. Ha sok a meggy, akkor nagy lesz a búzatermés. „A leendő 
búzát meg a szénát az ablakok mutatják. Azt ősztől kell figyelni. Befagynak az ablakok: 
ahogy befagynak, úgy mutatják a kalásznak a fejét. Ahogy halad fölfelé az a jégvirág, abból 
lehet meglátni." 

Volt, aki nem elégedett meg csak a termésnagyság kitudakolásával, hanem befolyásolni 
is igyekezett azt. „Karácsony első napján az én uram mindig ledől egy kicsit aludni, hogy 
jó dűlt legyen a búza." 

Az aratáshoz és a csépléshez ugyancsak fűződött hiedelem. „Pénteken nem kezdtünk 
aratni, inkább szerdán vagy szombaton kezdtük el. Megvártuk azt az egy napot. — Pénteki 
napon nem kezdtünk csépelni sem, mert az szerencsétlen." 

A kapálásokhoz fűződő hiedelmek legnagyobb része a vetéshez kapcsolódik. A babot 
Fülöp (V. 26.) napkor kell vetni, akkor lesz a leghüvelyesebb. — „Mikor tele van a hód, 
akkor szoktak mákot vetni. Akkor tele lesz a mákgubó." — A kukoricát Szt. György 
hetibe kell vetni. Az nem fogy el. — „Amilyen napra esett le az első hó, olyan napon vet
jük a mákot." — A lencsét, mákot holdtöltére szokták vetni. Mert töltebb lesz a termése. 
— Üjholdkor nem akarták vetni a mákot, mert kukacos lesz. Mikor telihold volt, akkor 
vetették, hogy teli legyen a mákgubó, meg ne legyen kukacos. — „Hagymát nem szabad 
ülve ültetni, mer akkor nagyon erős lesz." — Amelyik káposztát magnak akartak meghagyni, 
azt gyökerével fölfelé ültették el. — „Mikor elvetette a káposztát, akkor a fenekét a föld
höz csapta, akkor nagy feje lesz." — „Mikor már elültette az egész dinnyét, akkor az asz-
szony a fenekét a földhöz verte: ilyen nagy legyen a dinnyénk." 

Az analógiás varázslás a virág ültetésénél is érvényesült. Amikor vetette a violát, akkor 
azt akarta, hogy dupla legyen, ezért teletömte a száját ruhával, hogy az arca kidagadjon. 
Olyan dupla lesz, mint a szája kitömve. 

A férgek ellen is igyekeztek mágikus eljárásokat alkalmazni. „Mikor gyomláltuk a má
kot, akkor sokan kifordított bekecsbe hemperegtek a földön, hogy ne legyen a mák kuka
cos." „Volt, aki hamuval beszórta a mákot, hogy ne legyen kukacos." 

A termés milyenségét a kapások esetében is igyekeztek különféle jelekből megálla
pítani. Ha a fán sok fürt virág van, akkor sok bab lesz. — Ha az ereszen hosszú jégcsapok 
függnek, akkor hosszúak lesznek a kukoricacsövek. Ha sok akácfavirág van, akkor sok 
lesz a kukorica, kevés a virágja, akkor kevés lesz a kukorica. 

A lábasjószággal kapcsolatos hiedelmek 

Szarvasmarha 

A lábasjószág közül a szarvasmarhához fűződik a legtöbb hiedelem. A mágikus cse
lekmények elsősorban a tehén hasznával, a tejjel kapcsolatosak. A tehén ellésével és a 
tehén gyógyításával kapcsolatban az arány a tapasztalati úton leszűrt reális eljárások javára 
tolódik el. 

„Ha a tehén nem tudott megfolyatni, akkor hét tojást msgsütöttünk héjában a kemen
cében, aztán mikor szétpattant, akkor kivettük. Húsz tojásnak a héját megsütöttük, liszt-
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nek törtük, átszitáltuk, hogy teljesen tiszta liszt legyen, és abba a lisztbe belegyúrtuk annak 
a hét tojásnak a sárgáját. Ezt a tehénnek adtuk. Ha nem tudott fölfolyatni 21 napra, akkor 
előző este beadtuk neki darába. Ha ezt megette, akkor pár nap múlva fölfolyatott. A fehér
jét nem használtuk, mert az üveggé vált, amikor megsütöttük." 

„Az elles úgy jó, ha az ember ott van mellette, s mikor el kezd elleni, akkor ne húzzák 
istránggal belőle, mint ahogy egyesek szokták, mert akkor a szegény borjút kétfelé szakít
ják, hanem meg kell nézni, hogy a feje jó helyen van-e benn, meg a lába, hogy ne akadjon 
el, és amikor erőltetés jön rá, akkor ruhával meg kell fogni a kis lábát és a tehén hasa felett, 
a tőgye felett kell húzni, de csak erőlködés közben, akkor úgy kicsúszik szépen. A tehénnek 
úgy jó, hogy a fara fent legyen, parton legyen, amikor ellik. Mert ha nem így van, akkor 
kijön a borjúzacskója. Volt úgy, hogy kijött, ott volt a tehén mellett a szalmán, akkor 
megmostuk, abroszba tettük, és úgy tuszkoltuk bele, két ember tartotta, egy meg tuszkolta 
bele. Ha a tehén poklája nem jött ki, akkor a lopót megzsíroztuk, bedugtuk a tehénbe, és 
langyos vizet öntöttünk a lopóba, a vízbe tettünk egy picike kis házi sót is. Azzal szépen 
kimostuk, akkor szépen ki is jött, nem kellett abba bent babrálni." 

„Voltak akik az első fejést felforralták, ezt csupa túró volt. Kis cukrot, vagy mézet tet
tek bele, aztán kivitték az ablak alá tállal együtt, hogy egyék meg a gyerekek. Azért adták 
a gyerekeknek, hogy olyan sok teje legyen, olyan sokan hordják a tejet a tehéntől, amilyen 
sokan esznek most a tejéből." „Az első fejést, ahogy a borjú meglett, mindig odaadtuk a 
tehénnek, meg langyos vizet is adtunk neki, hogy a poklája elmenjen. A tehenet mindjárt 
meg kell fejni, különben a tej belesül, mert a tehén lázas. A második fejés már szép tiszta, 
azt már lehet használni. Abból pitét sütöttünk, és szétküldtük a rokonoknak. Mert akkor 
a tehénnek annyi teje lesz, hogy mindenki számára elég lesz." „Az első tejet odaadtuk a 
tehénnek, hogy lázas ne legyen. A második tejből, meg a harmadikból adtunk már egy 
kicsit a borjúnak, meg pitét sütöttek belőle. Minél több helyre küldtünk pitét, hogy minél 
több tejet kapjunk." 

A szarvasmarha különféle betegségeit ismerték a komlósiak, s természetesen többféle 
ellenszert (gyógyító eljárást és gyógyszert) alkalmaztak ezekre. Gyógyították a tőgy dagadá-
sát és a tőgy repedezését, a körömfájást, a beleesett férget, a kutya-legyet, a szájsebet, a 
gyomorkórt, a felfújódást, a kérődzés elállását, a megitatást, a vizelet elállását és a szemmel
verést. Természetesen mindenek előtt megelőzni igyekeztek a megbetegedést. E célból 
bizonyos tilalmaknak engedelmeskedtek, ill. mágikus cselekményeketjvégeztek. Ebből a szem
pontból két decemberi ünnep, a karácsony és a Luca-nap volt jelentős. Karácsonykor 
nem szokták a ruhákat kiteríteni, mert azt tartották, hogy akkor dög lesz, elpusztul a jószág. 
„Az én uram karácson két napjára leszedte a ruhákat és az istrángot, meg a kötelet is 
mind ledobálta." Luca napján a szomszédok titokban egymáshoz mentek tököt, szénát 
szalmát lopni, hogy az állatokkal szerencséjük legyen. 

Ha a megelőző mágikus cselekmények nem vezettek célhoz, s a jószág megbetegedett, 
akkor általában füstöléssel igyekeztek meggyógyítani. „A tehenet vagy a lovat, ha beteg 
volt, akkor 7 féle fűvel megfüstöltük." 

Természetesen az állat tulajdonosai nem elégedtek meg az ilyen általános gyógymódok-
ka!, igyekeztek a bajt pontosan megállapítani, aztán gyógyítani. Az alábbiakban bemutat
juk az általánosabb betegségeket és gyógymódjaikat. 

Tőgydagadás, tőgyrepedezés. „Ha a tehén tőgye elles után megdagadt, (vime zapuchle 
krave) a tőgy kemény volt, begyulladt a tej benne. Akkor egy lavór vízben beáztattunk 
sárga agyagföldet, kiszedtünk két maroknyi sarat, ecettel felvegyítettük, úgy, hogy forrt, 
habzott az ecettől, és azzal betapasztottuk a tőgyit. Minden fejés után betapasztottuk. 
Megmostuk tisztára melegvízzel, utána betapasztottuk. Amikot már lohadt a dagadás, 
akkor csak azt a részt kentük be, ahol kemény volt." — „Ha a tehén tőgye kirepedt, akkor 
bekentük tiszta zsírral." 
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Körömfájás: „Ha a tehén körme fájt, akkor kékköves vízzel mosogattuk, áztattuk. 
Rongyot is kötöttünk rá, hogy jó vizes maradjon. Akkor begyógyult." 

Féreg: „Ha beköpi a légy a jószág sebét, attól lesz férges. Összekevertek kénport, 
higanyt, meg egy kis zsírt és avval bekenték. Kétszer vagy háromszor kenték be ott, ahol a 
férgek voltak. Kihullt akkor a tehénből, lóból még a fészke is." „Ha kukacos volt, meg
piszkáltuk fával, aztán kőolajat öntöttünk oda, attól kihullott." — A tényleges gyógyszerek, 
fertőtlenítő szerek mellett azonban alkalmaztak a komlósiak mágikus eljárásokat is. Ezeket 
speciális állatgyógyítók, mint pl. Motyovszki Pál, Karkus János és Stirbic Mihály bácsi 
értették. „Motyovszki Pali bácsi a kiskapuja belső kilincsére ráakasztott egy madzagot, ha 
valaki ment hozzá, hogy férges az állata, és arra a spárgára rákötött egy görcsöt. Ha másik 
ember is ment hozzá, akkor a ráolvasó még egy spárgát kötött a kilincsre, de arra két gör
csöt kötött. Ha harmadik ember is ment, akkor harmadik spárgát is kötött oda, de arra 
már három görcsöt kötött. Csak másnap reggelig, amíg a nap föl nem kelt, addig maradt 
ott a madzag." — „Volt egy vörös tehene apámnak, nagybátyám, Karkus János bácsi 
értett a tehénhez. Apám odament hozzá, aztán panaszkodott, hogy a tehénnek kukac van 
a zanicájába.. Kérdi János bácsi apámtól; milyen szőrű a tehén? — Vörös. — No fiam, 
menj haza, aztán menj az istállóba, és mondjad a tehénnek, nem lesz semmi bajod, meg
gyógyulsz. — Másnapra a tehén már nem volt kukacos. Pedig semmit sem csinált a bácsi, 
csak otthon elolvasta neki a kukacokat." Ez az elolvasás visszafelé számlálásból állt, előbb 
azonban azt is elmondta magában a gyógyító, hogy milyen színű a tehén. — Az öreg Stir-
bicz Mihály ezeket mondotta erről: „Tehénre, lóra, sertésre, erre lehet használni. Emberre 
is lehet használni, akinek kelése (vred) vagy csomója (hrca) van. Ha beköpik a legyek 
a sertésbe, a tehénbe, lóba a kukacokat (cervíke), arra lehet használni. Ezt magában mondja 
el: A csomóra napfelkelte előtt kell elmondani, a féregre és a kelésre bármikor el lehet 
mondani." Az öreg ezt a ráolvasást használta: táto kravaje Krsjak Jánosova, bez znamenja, 
ma cervíke v zanici: 

пета deved len osem 
пета osem len séden 
пета séden len sesf 
пета sesf, len pet' 
пета pet' len st'iri 

пета st'iri len tri 
пета tir len dve 
пета dve len ednu 
ani taku ako так 
пак to budefak! 

Kutyalégy. — Egy darabon úgy megdagadt a tehén oldala, akkor kutyalégy volt benne. 
„Vettem az árat, tapogattam, hogy meg van-e érve, akkor csak alászúrtam, a bőrt szúrtam 
alá. Jött akkor belőle a gennyesség, én nyomkodtam kifele. Olyan jött ki, mint a pillének a 
gubója, csakhogy vastag. 2 cm hosszú volt. Ez volt a kutyalégy. Gümőkórnak mondja az 
orvos, de nem az." 

Szájseb. „Ha polyvát evett a tehén, akkor a kalász úgy belement a szája sarkába, akkor 
fájt a szája, nem tudott enni. Akkor benéztünk a szájába, és kiszedtük a kalászt. Akkor 
áztattunk timsót meg kékkövet, aztán csináltunk egy arasznyi botot, a végére rongyot 
kötöttünk, mint a meszelőnek, és azzal mostuk a torkát is, meg azt a sebet is." 

Gyomorkór. „Ha gyomorkóros volt a tehén, akkor sárga volt a szeme, meg a szem
pillája. Fokhagymát, 1 fejet, meg két három jó nagy vöröshagymát megfőztek és darába, 
vagy moslékba a tehénnek adták. Addig mindig adták, míg a szeme ki nem tisztult." 
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Felfújódás. A komlósiak szerint a szarvasmarhát nem szabad gyönge herén legeltetni, 
mert akkor felfúvódik. „Ha zöldet eszik, akkor felpuffad. — A legelőn van toll vagy pók, 
ha azt megeszi, akkor is felfújódik." A felfúvódott tehenet megzablázták : „a szájába tettünk 
egy darab fát és kétfelől megkötöttük, azt a fát rágta." Volt, aki nem ilyen egyszerűen 
alkalmazta ezt a gyógymódot. Zárt helyiségbe kell betenni, hogy ott ne világítson semmi, 
és akkor zablázzák be. Azt a fát rágja mindig, és akkor kifújja magát. Ismertek egy másik 
gyógymódot is: a tehén hasát hámfával masszírozták. 

Kérődzés elállása. Ha a tehénnek elállt a kérődzője (ne prezúva), akkor többfélekép
pen is igyekeztek segíteni. Itt is alkalmazták a felfúvódáskor használt eljárást: bezablázták 
fával. — „Másik tehéntől elvették a kérőzést (prezúvania), lesni kell, s amikor kinyomta 
azt a kérőzést, akkor nagyon gyorsan vigyázva ki kell venni azt. Csakhogy arra nem 
igen vállalkozik senki, mert a tehén megharapja. És azt be kell adni a másiknak, attól 
aztán akkor megindul a kérőzés." — „Záptojást héjával együtt belenyomtak a tehén szá
jába, ha nem tudott kérőzni." „Ha a tehén kérőzője eláll, akkor galuskát csináltunk kor
pából, kinyitottuk a száját, aztán odacsaptuk neki, ahol a tehén kérőzik." 

Megitatás. „Amelyik tehén meg volt itatva, annak a szőre úgy felállt, mintha fázna. 
Sokáig nem ivott, aztán nagyon sokat ivott, azért lett beteg. Egy spárgával megkötötték 
körül a nyakát, akkor a nyakát oldalra fordította, s ahogy látszott az az ér, kis bicskával 
megvágta az eret, azt egy kis tányérral engedte ki." 

Vizelet-elállás. Ha a tehén nem tudott vizelni, akkor egy subát leterítettek az ajtókü
szöbre, és azon keresztül kivezették az állatot, háromszor egymás után. Kifele is, befele is 
háromszor, aztán már tudott vizelni. 

Szemmel verés. A komlósiak körében él a hit, hogy meg lehet verni szemmel a jószágot. 
„A községi cselédeknek volt kint a tanyán egy szelíd fejős tehenük. Egy alkalommal kiment 
egy ember, aki ott szénát gyűjtött. És a tehenet akkor este nem tudták megfejni. Össze
csődült mindenki, aki csak a tanyában volt, hogy mi történhetett. Az az ember, aki szénát 
gyűjtött, utolsónak ért oda. Amikor odaért, megkérdezte, hogy mi történt ott. A bent levők 
elmondották, hogy nem lehet a tehenet megfejni, mert nagyon rúg és döf. Az illető azt 
mondta, „dehogynem", és megsimogatta. És már nyugodtan lehetett fejni — szemmel verte 
meg, az volt a baj." — „1919-ben az uram első feleségének a testvére lakodalomba jött 
hívni bennünket reggel. Én meg éppen megfejtem. Nagyon jó tehenünk volt, 18 liter tejet 
adott naponta. Hallottam én, hogy valaki jött a kiskapun, kiáltottam is, hogy ki az, hogy 
maradjon ott a gang alatt. De én akkor ültem csak a tehén alá, csak 7 liter tejet fejtem még 
ki, ezért az az ember nehezen várta, amíg befejezem, azt odajött az istállóhoz. Megáll az 
istállóajtóban, és ott várt, amíg megfejtem. Amikorra telefejtem a zsochtárt, azt cuppogtam 
kétfelől, hogy beleférjen a tej, mert habos volt. De nem fért bele. Akkor volt ott egy két
literes edény, azt kértem, hogy adja ide nekem, őneki meg átadtam a zsochtárt, hogy tegye 
le. Ő azt mondta nekem: mennyit akarsz még fejni?! — Amennyit ád! Az is tele lett, úgy 
hogy a hab a tetejin volt. Amikor kifejtem, mondtam neki, hozzad a fejőzsochtárt, én meg 
vittem a széket. Bevitte a gangra, mert ott volt az asztal. Én meg a tehenet kiengedtem a 
kapu elébe, mert jött a csordás. Azután az ember megmondta, hogy miért gyütt, aztán 
elköszönt és elment. — És a tehén másnap nem evett. Három napig kapált maga alatt, sírt 
csinált. Hívtunk orvost, az adott neki keserűsót. Hozatott még a patikából, azt adtuk a 
tehénnek, ahogy mondta. De nem ért semmit sem. Sírtunk a tehén miatt. A tehén se nem 
evett, se nem ivott három napig. Akkor azt mondta a doktor úr, talán szöget evett, vagy 
drótot. Kitaláltak akkor mindent. Az egyik azt mondta, hogy egérfészket evett, a másik 
azt mondta, tollat. Mert az uram mindenkit odavezetett, akinek csak volt tehene, hogy 
látott-e ilyen betegséget? Akkor odajött egy öregasszony, az mondta nekem: Te Zsuska 
ilyen bolond vagy? A gyerekednek tudtál segíteni? a jószágodnak nem tudsz? Ki volt itt 
két vagy három napja. — Gondolkoztam, hogy ki volt, és akkor eszembe jutottt, az uram 
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első feleségének a testvére. De nem csinált semmit, csak annyit kérdezett : Mennyit akarok 
fejni? — Akkor mondtam az uramnak, hogy mit mondott az öregasszony. Tanakodtunk, 
hogy most mit csináljunk. Próbáljam megfüstölni. Sírtunk mind a ketten. Akkor elküldtem 
a kisfiámat ezerjófűért a patikába. Húsz fillérért hozattam vele. Aztán vágtam a hajamból 
a konty alól, ahol nem hiányzik, meg vágtam a tehén szőréből, három helyről: a szarva 
közül, a tőgyétől és a köldökitől. Ezt ollóval apróra vágva beleszórtam az ezerjófűbe. 
Akkor kilenc lemorzsolt kukoricacsutkát vettem elő, de olyanokat, amelyikből nem hiány
zott semmi, nem volt letörve belőlük semmi. Akkor egyenként rátettem a csutkákat a tűzre, 
közben mondottam, 

Uram Isten segíts meg! 
Aki nékem a jószágomnak ártott, 
Égjen el az ereje, 
Mint ez a csutka elég. 
Ha nő, nőnek, 
Ha férfi, férfinak, 
Bárki legyen, 
Égjen el az ereje, 
Mint ez a csutka. 

Amíg égett az a tűz, addig hoztam a kútról friss vizet, és tiszta lavórban vittem az istállóba, 
és akkor visszamentem parázsért. Egy lapátra szedtem parazsat, és azt a füvet, amibe a 
szőr volt, vittem magammal. És a parázsra tettem annyit, amennyit három ujjal felvettem. 
És a tehén orra alá tettem a lapátot, hogy szívja be a füstöt. Aztán körülmentem a tehén 
körül a lapáttal. Amikor egyszer körüljártam, akkor a lavórba öntöttem a parazsat, lenyom
tam, hogy ne legyen égő parázs, és odamentem az orrához a vízzel, és megmostam így az 
arcát. Akkor még végighúztam a kezem vízzel a gerincén, végig egészen a farkára. Akkor 
odamentem a tőgyihez és lemostam azt is azzal a vízzel. Akkor a lavórt a kezembe vettem, 
és a vizet az istállóajtóból arrafele, ahol a kocsi járt az udvarba, visszakézből kiöntöttem. 
Közben ezt mondtam. — Úgy múljon el ez a betegsége, mint ahogy ez a víz elmúlik a föl
dön! A tehenem meg is gyógyult, de azt a tejet nem adta meg többet, amit azelőtt adott. 
Aztán el is adtuk szegényt. Szemmel megverte az az ember, mert édesen nézett rá. Nem 
csinált a tehénnel semmit, mert nem tehetett arról, hogy megverte szemmel." 

Rontás. A komlósiak szerint valamikor előfordult, hogy ha valaki haragudott a szom
szédjára, vagy valaki másra, akkor elvetette a tehenétől a tejet. — „Ezek olyan boszorkány
ságok voltak, a tehén meg volt rontva (krave boloprobenvo)". 

A tehén megrontását különböző megelőző cselekményekkel igyekeztek elhárítani, pl. 
szigorúan tartották, hogy naplemente után nem szabad tejet kiadni, mert akkor megrontot
ták (vrazili). „Itt a szomszédban volt Marciné este; amikor elharangoztak, már semmi
képpen sem adott ki tejet." A hozzáértőbb asszony még napközben is mindig úgy adta ki 
a tejet, hogy sót vagy kenyérmorzsát dobott bele. Ismertek olyan megelőző eljárást, amely
nek gyakorlását más vidéken már csak a boszorkányoknak tulajdonították : „Szentgyörgy
nap napfelkelte előtt, fehér ruhával harmatot kell szedni, és a tehén tőgyét azzal megtörölni, 
akkor nem tudják megrontani a tehenet." A harmatszedés nemcsak a rontás megelőzésére, 
hanem a tejtermék szaporítására is alkalmas volt. „Szentgyörgynapkor napkelte előtt egy 
ágylepedőt kellett felvenni, avval be kellett takarózni, és végigmenni a mezsgyén a harmatot 
felvenni, úgy, hogy a lepedő a földön csússzon. Avval a harmatos lepedővel le kellett törülni 
a tehenet. Ezt 3 reggelen át meg kellett ismételni, akkor a tehén tejének sok tejföle lett." 

Azonban nemcsak a boszorkányok harmatszedése, hanem a boszorkány felismerésé
hez használt lucaszék és lucaostor is szerepel rontást távoltartó eszközül. „Marczi bácsi 
tehene meg volt rontva. Valaki ajánlotta neki, hogy Luca-naptól karácsony estéig fonjon 
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gyékényből széket meg egy karikás ustort. Minden nap egy kicsit kellett fonni. Utolsó este 
bevégezte, és éjfélkor ott kellett neki egy keresztútnál lenni, ott leült arra a székre, előbb 
azonban nagy karikát csinált azzal a karikás ostorral maga körül. Aztán csattogott azzal 
az ostorral, és akkor mindazok, akik így rontani tudtak, azok a boszorkányok mind meg
jelentek, mind oda akartak menni hozzá. Marni akarták. Amelyik a tehenét megrontotta, 
az akarta a legjobban bántani Marci bácsit, de nem tudtak hozzáérni, mert a karikással 
kört húzott maga körül. Aki elrontotta a tehenét, az kiabálta: „Mi is boszorkák vagyunk, 
de az nagyobb volt, aki ezt az embert tanította!" Ütött a tizenkét óra, akkor a boszorkák 
széjjelmentek, nem tudtak semmit sem csinálni Marci bácsival. Azt a széket, meg az ostort 
Marci bácsi hazavitte, és amikor fejt, mindig azon a széken ült. Az ostor is ott volt a tehén
istállóban felakasztva. Nem is rontották meg többet a tehenét." 

A rontás módjai különbözőfélék lehettek. Például a Dózsa utcában volt egy asszony, 
aki lepedőt terített magára, és úgy járt olyan házakhoz, ahol tehenek voltak. Más asszony 
meg, amikor a tehenei kimentek az utcára, akkor egy üres fazékkal kiment utánuk, és úgy 
tett, mintha fejt volna. A szomszédjai szerint mindig sok teje volt. De ismerték a hozzáértők 
a rontás módját is. „Úgy babonázta meg ez az asszony a tehenet, hogy egyszer átment 
Marci bácsiékhoz éjszaka, azzal az okkal, hogy meg akarja a férje verni, ezért csak ingbe 
tudott kiszaladni és most nagyon fázik, aggyanak neki valami ruhát. Amikor megkapta, 
akkor a fején keresztül húzta magára, amikor pedig levetette, akkor a lábainál eresztette le, 
úgy lépett ki belőle. És addig nem szólt egy szót sem, amíg rajta volt a ruha. Az asszony 
csak egy órát, ha ott volt náluk." 

A rontott tehenet sokféleképpen fel lehetett ismerni, Nem akart bemenni az udvarba, 
valakit várt a kapuban, nem akart bemenni az istállóba, csak bámészkodott, forgott, szarvá
val túrta a földet az udvarban, az istállóban mindig csak bőgött, nem hagyta magát fejni, 
rúgott, ugrált, nem adott tejet. De hallgassuk meg a komlósiakat. 

„Volt két tehenünk, nyári napokon kijártak a csordára. Egy este, mikor hazajöttek, 
kinyitottam a kaput nekik, de nem akartak bejönni az udvarba, csak ott bámészkodtak, 
forogtak. Csak nagy keservesen tudtuk behajtani. Tejet is kevesebbet adtak." — „Amikor 
jött haza a tehén a legelőről, nem akart bemenni az istállóba, a szarvával túrta a földet, 
valakit várt ott a kapuban. Mikor bement, apám bekötötte, de a tehén nem engedte magát 
megfejni. Anyám mondta, mégis csak el kellene hívni az Orbán bácsit. Apám verte, nagyon 
verte a tehenet, mert nem akart állni. Csupa víz volt a tehén." — „Az én apám mesélte. 
Volt két szomszédasszony, az egyiknek volt tehene, a másiknak nem. Az a tehén mindig 
csak bőgött, és nem akart tejet adni, mert a másik szomszédasszony megrontotta." — 
„Az én édesapám öccsének a tehene meg volt babonázva. Nem hagyta magát fejni, csak 
hátranézett mindig; muu. Rúgott is, nem hagyta magát fejni. Máskor mindig meg tudták 
fejni, jó tejet is adott, de akkor nem." — „Kicsi voltam, hat-hét éves, odajártunk a nagy
mamához a községi tanyára, mert ott volt a kommenciós bérese. Nagyon sok tejet adott 
nekik a tehén. Egyszer ment a nagymama fejni, hát a tehén csak rúgott, és nem adott tejet, 
üres fejőedénnyel jött be a nagymama. Másnap reggel, meg este is próbálkozott, de a tehén 
akkor sem adott, csak rúgott." — Az idézett példákból kitűnik, hogy a megrontott tehén 
jól felismerhető. A komlósiak ennek ellenére alkalmaztak olyan eljárást, amellyel meg
állapíthatták, hogy a tehén rontásban szenved-e. 

„Az én húgom szolgált egy gazdaasszonynál, 1917-ben lehetett. Megrontották a tehenet. 
Mondta a gazdasszony a húgomnak, hogy láncot tegyen az istálló küszöbére, hosszában, 
és vezesse át rajta a tehenet. Ha a tehén lába beleakad, akkor meg van rontva. Bele is akadt 
a tehén lába a láncba." 

A tehén megrontásának egy sajátos, de a komlósiak szerint igen gyakori formája a tej 
véressé változtatása. „A boszorkányok csinálták, hogy véres lett a tej." — „Ha a tehén 
véres tejet adott, akkor valaki megrontotta, vagy pedig megnyomta valami." A véres tej 
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okának azonban korántsem ezt a két magyarázatát hitték csupán. Természetesen emleget
tek reális okokat, mint pl. hogy valamelyik másik tehén megrúgta, vagy a szarvával meg
ütötte, megdöfte. Emellett azonban különböző természetfeletti magyarázatokat is hittek. 

Ha a béka (zaba) bement az istállóba, akkor söprűn kellett kidobni, nehogy a tehén 
véres tejet adjon. De nemcsak a béka volt az egyetlen veszélyes állat ilyen szempontból. 
— „Ha a tehén véres tejet adott, akkor azt mondták, biztosan a fecske repült a tőgye alá." 
Mások szerint a fecske a hasa alatt repült el, vagy éppen hozzá is ütődött a tőgyéhez. Az 
állatokon kívül veszélyt jelentettek a növények is, pl. a vérfű (krvavá zelina). Ez Kiskomló-
son szokott nőni, sárga virága van, ha ebből eszik a tehén, akkor is véres tejet ád. De árt
hatott a tehénnek az ember is : „Nem szabad késsel aprítani a kenyeret a tejbe, mert meg
reped a tehén csecse és véres tejet ad. Ezért késsel egy tányérba aprítjuk a kenyeret, és úgy 
öntjük a tejbe." 

A véres tej fejesét különféle módokon igyekeztek megszüntetni. Borogatták és gőzölték 
a tehenet, fűből készült főzettél itatták. Megtörülték a tőgyét fecskével, vagy olyan kötény
nyel amelyen előbb átléptették. A véres tejet megvagdalták, vagypedig hozzáértő embert 
hívtak, aki ráolvasott, „A lányom hívott olyan embert, aki meg tudta csinálni. Vizes zsákot 
tettek a hátára, a tőgye fölé és forróvizes dézsába a tőgye alá, avval gőzölték és zsírral 
kenegették a tőgyét, meggyógyult." „Volt, aki materina dúska fűvel gyógyított. Ezt a füvet 
nyáron szedték és megszárították. Amikor baj volt a tehénnel, megfőzték és üvegből öntöt
ték a tehén szájába. Félmarék füvet két liter vízbe főztek meg." — „A tehenünk véres tejet 
adott, akkor a szomszédok mondták, hogy meg van rontva (porobenvo), valaki megbabonázta 
(povrazenvo). Akkor az én uram elment az Ácsai bácsihoz. Az megkérdezte, milyen szőrű 
a tehén, és mit csinál, hogy rugdalódzik-e, amikor fejik. De nem rugdalódzott, egész nyu
godtan állt. Akkor Ácsai bácsi azt mondta : hogy fogjunk meg egy fecskét, és azzal vissza-
kézből törülgessük le a tőgyit, és alatta engedjük el a fecskét, hogy alatta repüljön el. Azt 
mondta, legyünk nyugodtan, a tehén jó tejet ad majd. Megcsináltuk ezt, és jó tejet is adott." 
A simogatás mellett alkalmazták az állat megtörlését is. „Ha a tehén véres tejet ad, akkor 
új fekete kötőt vesz fel a gazdasszony, és mikor a tehén jön haza a legelőről, akkor a küszöbre 
teríti, és a tehén azon megy át. Aztán a gazdasszony felveszi a kötőt, és balkézzel vissza-
kézzel a tőgyitől megkerüli a tehenet, majd a tőgyitől visszakézzel háromszor megtörli." 

A véres tej megszüntetésére elterjedt gyógymód volt magának a tejnek a megverése. 
„A tejet abba a vályúba kellett kiönteni, amelyikből a tehén inni szokott, aztán baltával 
megvagdalták, akkor odajött az, aki megrontotta a tehenet." — „Véres tejet adott a tehe
nünk. Akkor a Zavrec néni azt mondta, hogy a vályúba öntsük bele azt a tejet, amit kifej
tünk belőle. Ez már meg volt aludva. A vályúban baltával, vagy késsel megvagdalták, én 
csak késsel vagdaltam. Másnap jó lett a tehén." 

Gyakori volt az is, hogy Komlós valamelyik gyógyításhoz értő öregembere segített a 
tehénen. „Ha véres volt a tehén teje, akkor elmentek a Bites bácsihoz, vagy más olyanhoz, 
aki értett hozzá. Az ráolvasott (zacítaf), a rontást meggyógyította (odrobit')." 

Amint láttuk, a tehén megrontása nem mindig a tej véressé válásában nyilvánult meg. 
Ezt a másfajta rontást általában az ismertetett eljárásoktól eltérő módon próbálták meg
szüntetni. A gyógyműveletek közé tartozott a tehén megsímogatása, valaminek az istálló 
meghatározott része alá ásása, az istálló valamelyik részének a verése, egy ruhadarabnak 
a megvagdosása, a tehén vérének, vagy trágyájának a vagdalása, megtüzesítése, vagy pedig 
megszurkálása. 

A tehén megsímogatását és megtapogatását, valamint valamelyik varázsszernek az-
elásását specialisták, olyan gyógyító emberek alkalmazták, mint amilyen Orbán bácsi* 
vagy az öreg Ácsai volt. „Amikor jött haza a tehén a legelőről, meg volt rontva. A mamám, 
csak elhívta az Orbán bácsit. Az körülment, háromszor megkerülte valamilyen fűvel a 
tehént, majd megsimogatta vele. Valami volt egy kis rongyba bekötve, és azt mondta, 
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hogy azt ássuk be az istállóajtó alá, de ne legyünk kíváncsiak, hogy az micsoda, csak ássuk 
el. Aztán a tehén olyan is lett, mint volt. Megmondta Orbán bácsi, hogy a legelső szomszéd 
csinálta. Azt is mondta, hogy majd reggel el is jön az az asszony. El is jött, valamit kért, 
lisztet kért, mert tudta, hogy van. Orbán bácsi mondta, hogy nem kell adni, de anyám 
nem volt olyan, csak adott neki. Akkor a tehén megint rosszabbul lett, el kellett adni." — 
„Volt két tehenünk. Egy este, amikor hazajöttek, kevesebb tejet adtak. Érdeklődtünk valami 
segítség után, mert gondoltuk, hogy itt valami babonaság van. Hát az öreg Ácsai bácsi 
kicsi öreg ember volt, 95 éves volt mikor meghalt, az tudott olyasmit csinálni. Csak meg
tapogatta a hátát, a hasát, körüljárta, megtapogatta, aztán elmúlt a baj. Ördögszart (certovo 
lajno) hoztunk a patikából, azt betettük egy skatujába, és beástuk ott a kapunknál a tégla alá." 

A rontást veréssel is igyekeztek megakadályozni. Ilyenkor a küszöböt verték: „Mond
ták neki, hogy mikor hazamész, akkor a mángorlóval üssed az istállóküszöböt. Azt a boszor
kát verte úgy, aki a tehenét megrontotta." Mikor a küszöb verését a rontó érzi, éppen úgy 
a rontónak fáj az is, ha ászt a gatyát, vagy blúzt megvagdalják, amivel előbb megtörölték 
a tehenet. „Nagyon sokáig úgy volt, hogy a tehén nem adott tejet. Akkor a gazdasszony 
mindenkinek elpanaszolta, mit csináljon azzal a tehénnel. Egyszer odakerült hozzájuk egy 
ember, és az azt mondta: — Mikor tizenkettőt fog ütni éjjel, akkor menj be az istállóba, 
és vesd le a gatyádat. Avval a gatyával törüld le a tehenet, széltében is, hosszában is, és 
aztán egy magaddal vitt fejszével vagy baltával vagdald meg a gatyát. Tedd az istálló küszö
bére, és vágjad, ahogy tudod. Az aki megrontotta a tehenet, jajgatni fog, azt majd mondja, 
ne bánts, elég már. De csak vágd, de csak vágd, mert őt vágod. Megcsinálta, és mikor fel
vette a gatyát, annak semmi baja sem volt, egy vágás sem volt rajta. De a szomszédasszony 
már ágyban volt és jajgatott. Az az asszony meg is halt bele. De a tehén azután már adott 
tejet." — „Meg volt rontva a tehén, azért egy tudós asszonyhoz (vrazdelnícka) fordultak. 
Az azt mondta neki, hogy a tehén szarvára húzzon egy blúzt, a gazdasszony blúzát, este 
és reggel le kellett venni a szarváról, le kellett törülni vele a tehenet, meg a tőgyét is. Azt a 
blúzt megverték az istállóküszöbön fejszével. Azt három nap csinálták egymás után. A har
madik nap megjelent az az asszony hajnalban, egy ing volt csak rajta. Azt hazudta, hogy a 
férje meg akarja verni, le akarja késsel szúrni. — De mondták Marci bácsinak, hogyha 
bárki jön, zavarja el söprűvel. El is zavarta. A tehén utána jól lett. Amikor a gazda verte a 
blúzt, akkor ez az asszony odament hozzá, és jajgatott: jaj szomszéd, légy szíves ne verjed 
már! — mert amikor a blúzt verte, akkor az asszonyt verte, az érezte. — Ez az asszony 
olyan boszorkány volt." — Más változat szerint, valamit etetni is kell a tehénnel, amikor 
a ruhadarab verésével akarják a rontást megszüntetni. „Azt mondta a gazdasszony a szol
gálónak: estére piríts kenyeret, aztán dobd fel azt a pirítós kenyeret az istálló ereszére. 
Aztán levetette magáról a blúzt, este rácsavarta a tehén szarvára, hogy le ne essen. Reggelig 
rajta volt, akkor amíg a nap fel nem jött, azt a pirítóst levették onnan fentről, odaadták a 
tehénnek, beadták a szájába. Amikor megette a tehén, akkor a blúzt levették a szarváról, 
és a küszöbre tették, s két ujját megverték a fejsze fokával. Akkor odament az az asszony, 
aki megrontotta a tehenet." — Volt, aki a véres tej verését tartotta hasznosnak. Ez a gyó
gyító eljárás azonos a tej vérességének a megszüntetésére alkalmazott cselekménnyel. 
„Akkor egy bácsi, mert sokan jártak ott a tanyán keresztül, s a nagymama panaszkodott 
a bácsinak, hogy nem ád a tehén tejet. Akkor a bácsi azt mondta nagymamának, hogy 
menjen oda az istállóba napfölkelte előtt, és fejjen tejet, akármilyen keveset. Akkor fejt 
valahogyan egy keveset tőle, és akkor azt mondta neki, hogy vigye oda a vályúra, volt ott 
egy nagy vályú ahol itatták őket, és akkor a fejszét vegye a kézibe, és azt a tejet a fejszével 
verje meg jól, a tompa fokával. Akkor megjelenik majd az, aki kifejte a tejet. Úgy is volt. 
Amikor ott veregette, akkor egy bácsi odament hozzá, nem is köszönt, csak azt mondta : 
Zsuzsa néni, mit csinál maga? — Azzal el is illant onnan az ember. És azután a tehén mindig 
rendesen adta a tejet." 
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A komlósiak hite szerint a tej, vagy a ganéj megtüzesítése ugyancsak alkalmas a rontás 
megszüntetésére. „Ha meg volt rontva a tehén, az ellen is volt módszer. Az elhívott egy 
olyan embert, aki megmondta, hogy mit csináljon. Fejje meg a tehenet, akármilyen kevés 
is lesz, és öntse be a befűtött kemencébe. Ez a tej annak a boszorkánynak a hátán égett 
nem a kemencében. Arról tudták meg, hogy ki a boszorkány, hogy az aztán odaszaladt: 
pre pána boha, ne robt'e takvoto somnov!" — „Ha a tehenet megrontották, akkor a ganéját 
beledobják forró kemencébe. Akkor az, aki megrontotta, megjelenik. Ha nem adnak neki 
semmit, akkor elpusztul, de ha elvihet valamit, akkor elmúlik a fájása!" — A tehéntrágyát 
egyesek nem megtüzesítették, hanem megszurkálták. „Odament az öreg bácsika, ahol meg 
volt rontva a tehén, ott volt egy hétig. Darázta a tehenet, és vasvillával szurkálta a tehén 
ganéját, és valamit beszélt. Ezzel rendbe hozta a tehenet." A bemutatott példák közt kitűnt, 
hogy a komlósiak szerint a tehén megrontása kockázatos vállalkozás, mert a rontót súlyos 
testi sérelmek érhetik, ha emberére akad. Egy asszonyról a mai napig azt mondják, hogy 
homloksérülése rontással kapcsolatos. Egyesek úgy tudják, hogy az asszony pórul járt 
rontó, mások szerint viszont kudarcot vallott, gyógyító. Az utóbbi felfogás szerint tehát 
nemcsak a rontás, hanem annak megszüntetése is veszélyes vállalkozás. „Ő is megbaboná
zott egy tehenet, a H. néni. De nem sikerült úgy, ahogy akarta. Azok hívtak egy 
másik asszonyt, aki értett hozzá. Azt mondta, az istállóküszöböt baltával verjék keresztben, 
akkor megjelenik az, aki a tehenet megbabonázta. H. néninek szétverték a homlokát, 
mert ő volt a tettes. Azért van mindig bekötve a homloka." — „Megrontották valakinek 
a tehenét. A H-nét hívták, hogy csináljon vele valamit. Hozzá is kezdett, de nem sikerült 
neki. Azt ajánlotta, hogy blúzt kössenek a tehén szarvára, aztán másnap a fejsze foká
val verjék meg. De valami nem sikerült, mert nem a rontó, hanem az ő fejét verték. 
Azért van mindig bekötve a homloka." 

Aló 

A lóval kapcsolatban lényegesen kevesebb hiedelem él a komlósiak körében. A tehén
rontás alapját szolgáltató tejvarázslás a ló esetében természetesen hiányzik, a ló rontása 
csupán a ló bizonyos személyek által való megállításának a hiedelemkörében mutatkozik 
meg. Természetesen a lovak egészségét is igyekeztek különböző mágikus cselekményekkel 
biztosítani. 

Nagypénteken a lovakat fürdetni vitték, hogy egész évben frissek és egészségesek 
legyenek. — Luca-naptol karácsony éjszakáig ahány lova volt a gazdának, annyi szép piros 
almát tett a mestergerendára. Ezeket karácsony éjszakán odaadta a lovaknak, hogy szép 
kövérek legyenek. 

A ló egészségével kapcsolatban tilalmakat is ismertek a komlósiak, pl. azt tartották, 
hogy macskát nem jó kocsin vinni, mert megdöglik a ló. 

Ha a mágikus cselekmények elvégzése és a tilalmak megtartása ellenére is megbetegedett 
a jószág, akkor igyekeztek a betegséget megállapítani, majd valamilyen házi vagy patika
szerrel gyógyítani. A komlósiak körében az alábbi lóbetegségek gyógyítása volt ismeretes : 
csöcsdagadás, felfúvódás, vizeletelállás, vérbőség, keh, tályog, poklosláb, rüh, viszketegség, 
féreg, szemverés. 

Csöcsdagadás. A ló csöcsit (vime) is ugyanúgy ecetes agyaggal kenték be, mint a 
tehénét. 

Felfúvódás. Legtöbbször tavasszal fordul elő, amikor már van zöld, aztán a ló beeszik 
belőle. Akkor csak hempereg, izzad a ló. Ilyenkor befogják a kocsiba, aztán jól meghajtják, 
vagy hosszú kötélen körbe meghajtják, vagy pedig valaki ráül a lóra, és úgy hajtja meg. 
Volt, aki előbb szódaport adott vízben a lónak, és azután kötötte hosszú kötélre, és úgy 
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vezette körbe. — Ha föl volt a ló fúvódva, akkor keserűsót feloldottak egy üveg vízben, 
aztán azt a sós vizet a szájába öntötték. — Mások a ló hasa alatt átdugtak egy botot, és 
azzal maszírozták a ló hasát. 

Vizelet-elállás. A nemiszervét bepaprikázták, bekenték a paprikás ujjukkal, akkor 
mindjárt megindult a vizelés. — Felült egy fiatalember a lóra, hogy megmelegedjen, aztán 
mikor megmelegedett, bevezette a helyére, odakötötte, akkor már vizelt. — „Vettünk egy 
subát, amelyikben aludni szoktunk volt, és leterítettük az istállóajtóba. És aztán a lovat 
háromszor egymásután átvezettük rajta. Ezután vizelni is kezdett." 

Vérbőség. A gyönge kukoricától sok vérszaporodása volt a lónak. Ilyenkor eret vágtak 
rajta. 

Keh. Ha meg volt hajtva a ló, és hideg vizet ivott, attól lett kehes. „Ha a ló kehes volt, 
akkor nyúlhájjal zabot vagy szénát dörgöltek össze, és azt etettük vele. Akkor kihányta a 
kehet az orrán, csak úgy dűlt kifelé olyan csomókban." 

Tályog. „Ha észrevettük, hogy a lónak tályogja van, mert sok vizet ivott a ló, akkor 
belenyomtunk a szügyibe egy ujjperecnyi hosszú tályoggyökeret. Ettől bedagadt elől, 
a víz mind oda gyűlt össze. Amikor megérett, akkor féltenyérnyi darabon leesett a bőre. 
Aztán ezt a sebet kellett gyógyítani, minden reggel, délben, este, ki kellett mosni langyos 
vízzel, és be kellett kenni disznózsírral. 

Pókos láb. „Ha a lába pókos volt, akkor betapasztottuk ecetes agyaggal, és ronggyal 
is bekötöttük. A gazda mindaddig, amíg csak tisztán be nem gyógyult, arra a rongyra 
vizelt, ami a ló lábán volt." 

Ruh. „Ősszel, késő ősszel, amikor hűvös az idő akkor vagy kocsiban, vagy szántás 
közben elfogja az eső s utána bekötik az istállóba, de nem tisztítják le a nedvességet róla, 
akkor kapja a ló a rühöt. Olyan rühesek voltak, hogy az istálló alját teljesen fel kellett ásni, 
és ki kellett hordani, új földet kellett vinni a helyére. Olyanok voltak, hogy még fölkelni 
sem bírtak, és tisztítottam ki őket. Tejjel kevert petróleummal mostam minden nap a lova
kat. Ezáltal teljesen kitisztultak." — „A ló begyulladt, mert hajtják, aztán kimelegszik. 
Ettől kapja a rühöt, meg a tetüt. Az olajos rongy meg a meszes víz szabadítja meg." 

Viszketeg. „A lovon ha viszketeg volt, akkor petróleumos ronggyal jól kidörzsölték. 
Akkor olyan foltok maradtak rajta, mert légyott onnan a szőr. Akkor tiszta meszes vízzel 
mosták le. Ez oltott mész volt, azon állott a víz, azzal mosták le, szappannal. így kitisztult, 
kinőtt a szőre." 

Féreg. Ha a lóban féreg volt, ugyanúgy ráolvastattak valamelyik hozzáértő emberrel, 
mint azt a tehén esetében láttuk. 

Szemverés. „Alberton egy gazda vett egy lovat, hazavitte, aztán nézték ott többen, és 
harmadnapra megdöglött. Szép ló volt, nagyon szép szürke ló volt. Akkor elment Palotára, 
vett egy másikat, mert kellett neki a szántáshoz. Elhozta azt a lovat, és megint mint szokták, 
a szomszédok megnézték: ej de szép ló, ej de szépet tudtál venni! — harmadnapra meg
döglött a ló. Akkor megint vett egyet, de az is beteg lett, akkor már ment mindenkihez, 
hogy ki mit tud, hogy segítsenek rajta. Akkor elment egy asszonyhoz lóháton, megkérte, 
nem tudna-e rajta segíteni. Az asszony megkérdezte; szőr van-e a lóról? Mikor a szőrt oda
adta az asszonynak, akkor az azt mondta, mennyen nyugodtan haza, a lónak már nem lesz 
semmi baja. — Az ember haza indult, s a fia már a kapuban várta. Ugye fiam megdöglött 
a ló? — Nem apám, már nyerít is. Nem is döglött meg már lovuk többet. A lovakat meg
verték szemmel, az asszony azért füstölte meg." — „Ha a lovat megverték szemmel, akkor 
szőrt vágtak róla, aztán férfiról is meg asszonyról is hajat kellett még vágni, mert nem tud
hatták, hogy ki árthatott. Hogyha volt karácsonyi morzsa, azt is tettek hozzá. Meg ezerjó
füvet, meg olyan füvet, amit pünkösd után való vasárnap szedtek a prédikáció alatt. Ezt 
apróra szecskázták és megszárították. Ezzel is füstöltek. Ha volt tömjén, akkor apróra 
törve, azt is tettek rá." 
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Rontás. Mint már említettük, a lórontás sokkal kisebb szerepet játszott a komlósiak 
hitvilágában, mint a tehénrontás. Részben a boszorkány, részben a megfelelő tudománnyal 
rendelkező tudományos ember árthatott a lónak. Ha a ló soványabb, mint a többi, akkor azt 
mondják, hogy azért olyan cingár, mert a boszorkányok lovagolják. — „Jöttek avval a 
parádés kocsival, azt megállították. Házat építettek. Azt mondta az egyik ács a másiknak* 
te én ezt a lovat megállítom. — Á, dehogy tudod megállítani. — És mikor odaérkeztek, 
akkor egyszerre megállt a ló. Csakhogy a kocsis is tudott lehet, hogy még többet, mint az, 
aki megállította a lovat. A kocsis akkor mindjárt ránézett arra az ácsra, amikor megállt 
a ló, s azt mondta neki: gyere csak le, mert mindjárt leesel! és akkor háromszor körül
kerülte a lovat. Most már elmehetsz, mondta a kocsis a lónak, s az el is indult, mert a kocsis 
még többet tudott, mint az ács" „Volt két ács, csinálták a tetőt. Éppen arra mentek a lako
dalmasok. És mikor odaértek a kocsival, a lovak megálltak, és egy tapottat sem mentek 
tovább. Sokáig kínlódtak velük. Volt köztük egy, aki szintén babonás volt, az aztán csak 
a lovak elé ment, és a bicskát keményen belevágta a rúd végébe. Az ács azonnal leesett a 
tetőről. A lovak aztán megindultak, mentek tovább a lakodalomba." 

A sertés 

A sertéshez fűződő hiedelmek az elléshez, az egészség megóvásához, illetve a meg
betegedett jószág meggyógyításához, továbbá a hizlaláshoz, valamint a disznóöléshez kap
csolódnak. 

„Ha elléskor a sertésnek kijön a malactartója, akkor fehér mákot törünk egy csomót,, 
vagy két decit, avval leszórjuk a malactartót, majd bedugjuk és felkötjük. Sose jön vissza." 

A sertés egészségét mindenféle megelőző eljárással igyekeztek megőrizni. Ezek között 
fontos szerepet játszottak bizonyos tilalmak, amelyek megszegése a jószág pusztulását vonta 
maga után. A fekete vasárnaphoz és a luca-naphoz kapcsolódtak ilyen tilalmak. „A házban 
sok kár lesz, a disznó, baromfi elhull, ha fekete-vasárnap tapasztanak vagy meszelnek." 
— „Meszelni nem szabad luca napján, mert megdöglik a jószág, a baromfi, a disznó." 

A sertés egészségét nemcsak bizonyos tilalmak megtartásával, hanem mágikus cselek
ményekkel is igyekeztek megőrizni. Ebből a célból különböző tárgyakat pl. lókoponyát, 
tüskés növényt, vagy cserépfazekat akasztottak az ólba. „Lókoponyát kell hozni a dög
temetőből, és valami ronggyal fel kell akasztani a disznóólba, olyan magasra, hogy a disz
nók ne érjék el. Szerencséje lesz a disznóval, nem pusztul el." — „Olyan szúrós növény az 
nagyon, úgy hívják „kiiályvalaga" (králova rit'). Ez gyöpön található, olyan bokor. Azt 
kivágják, és a disznóólba a gerendára kötik, és ott lóg. Szerencséje lesz a disznónak." — 
„Disznóólba cserépfazekat (varjacik) akasztanak, de szájával lefelé, hogy szerencséje legyen 
a disznóval." 

Mágikus cselekmények helye az ólküszöb meg a disznóvályú is. Szerencsét hozó patkót 
szoktak ezekre szögezni. „Lópatkót, ha az ember talál ilyent, odaszegezik a küszöbre. Jobb 
szerencséje van a disznónak. Se nem betegszik meg, se nem pusztul el." — „Ha patkót 
talál az utcán, a disznók vályújára szögezi, akkor szerencséje lesz a disznónak." 

A megelőző eljárások mellett néhány betegséggyógyítást is ismernek, ezekhez folya
modtak, ha a betegséget sikerült felismerniök. Általában bolha, az orbánc, a himlő, a féreg 
és a buga gyógyítását ismerték. 

Bolha. „Ha eladják a disznót, akkor ha sok bolha van az ólban, akkor az ól porát 
összeseprik és, azt a szemetet elviszik a szomszédos ház mezsgyéjére, odaöntik. Akkor a bol
hák a szomszédba mennek át." 

Disznóorbánc. „Száraz agyagot meg kell törni, arra ecetet önteni, és azzal a sárral be
kenni, ahol piros." 

105 



Himlő. „Vót nekem egyszer öt darab kismalacom. Olyan betegségük volt, hogy amikor 
esett az eső és kint voltak, akkor úgy itták mindig azt az esővizet. Én tiltottam őket ettől a 
víztől, de az még annál rosszabb volt. Utoljára már nem tiltottam. Nagyon lázasak voltak, 
azért ittak. Aztán elmúlt a lázuk, kiheverték." — „Ha himlős, legjobb lencsét főzni, úgy 
elkészíteni, ahogy magunknak szoktuk, és azzal párszor jól megetetni. Akkor az a himlő 
eltűnik. 

Féreg. Ha féreg esett a disznóba, arra is ráolvasnak. Szuda Mátyás bácsi ezt a szöveget 
használta : 

táto svina je Karkus Jánosova 
seikavá svinka, bez znamenja, 
má pundrov v zanici. 
devef, osem, sédem, sest', pet, 
sfiri, tri, dve, ani jedon, amen. 

Természetesen a tulajdonos neve, valamint a disznó leírása a beteg jószágnak megfelelően 
mindig változott. 

Guga, (guca). „A disznón volt olyan csomó, erre is olvastak. Ha himlős volt, ez után 
szokott visszamaradni a guga." 

Többféle hiedelmet ismertek a komlósiak a disznó hizlalásával kapcsolatban is. 
„Amikor valaki disznót, vagy malacot vett, akkor üres liszteszsákot terített az ajtóba 
keresztbe, hogy azon mennyének be. Akkor jó hízók lettek belőlük. Ha a disznó ezek után 
sem hízott, akkor megfüstölték és megmosták." „Vágjak három férfi hajából, meg a saját 
hajamból, meg vegyek ezerjófüvet. Kilenc kukoricacsutkát tűzbe tenni, és arra a parázsra 
tenni a hajakat és a füvet, és azzal megfüstölni. Utána a parazsat vízbe dobni, és azzal a 
vízzel a disznókat leönteni." 

A nősténydisznó hizlalásakor, ha nincs kimiskárolva, (miskovat') különböző eljárások
kal igyekeznek elérni, hogy ne búgjon. „Ha nem akarjuk kivágatni, akkor, hogy ne rüheljen, 
azt a vizet, amibe a levágott tyúkot leforráztuk, a disznónak attuk. Korpára öntöttük a 
vizet, úgy attuk oda." Amikor a disznó rühel (svina sa búka), és nem akarják felrüheltetni, 
mert hizlalni akarják, akkor jó nagy sörétet dugnak a zanicájába, mert az belecsúszik a 
méhbe." — „Napraforgószárral fűtünk. Azt a napraforgó-pernyét, de tiszta napraforgó 
pernyét, azt attuk neki. Akkor se búgott a disznó." 

Hiedelmek fűződnek a disznóöléshez is, nevezetesen az ölés napjához. „Újholdkor nem 
jó disznót vágni, mert férges lesz a szalonnája és a húsa." — Disznót újholdkor nem vág
nak, csak amikor egynegyed eltelt, mert akkor már nem olyan romló a szalonnája. — „Ha 
a hold új, akkor nem jó levágni a disznót, mert akkor a hús, vagy a szalonna kukacos lesz. 
Én mindig mikor telihold volt, akkor öltem disznót." — „A hold utolsó negyedében kell a 
hízót vágni, mert legtöbbször megesik az, hogyha az újhold első negyedébe vágnak, akkor 
kukacos a szalonna meg a füstölt hús, meg a kolbász is." 

Az aprójószággal kapcsolatos hiedelmek 

Az aprójószág jelentős szerepet játszik a komlósiak gazdálkodásában. S természetes, 
hogy köréje, amelynek nevelésével a hiedelmek iránt fogékonyabb asszonyok foglalkoznak, 
gazdag hiedelemkör tapad. A hiedelmek a baromfi hasznának biztosítására, pl. tojáshozam 
növelésére, kiscsibék nevelésére, tyúkok megóvására vonatkoznak. 

A tojással kapcsolatos mágikus cselekmények döntő többsége a nagy tojáshozamra 
irányul. Ezek egy része tilalom. Pl. nem szabad Luca napján fonni, mert befonják a tyúkok 
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seggit. — A tyúkokat Luca-naptól karácsonyig nem szabad hívni etetéskor, csak úgy kell 
szórni a szemeket nekik. Azért nem szabad a baromfit hívni, mert meghallja a szomszéd
asszony, és akkor övé lesz a tojáshaszon. 

A tilalmak mellett vannak előírt cselekmények is, amelyek végzése elősegíti a jobb 
tojóképességet. Sok tojás lesz, ha Luca napján tollat foszt a gazdasszony. Azért kell tollat 
fosztani, hogy a tyúkok segge széles legyen, mert akkor könnyen tojnak. Luca napján mosni 
kell, hogy széjjel mossák a tyúkok seggit, mert akkor is könnyebben tudnak tojni. „Mosni 
kellett Luca napján, hogy úgy menjen szét a tyúkok feneke, mint ahogy a ruha megy széjjel. 
Akkor könnyen és sokat tojnak." 

Bizonyos jeles napokon még a tésztagyúrással is a tyúkok tojóképességét növelték, 
analógiás úton. „Luca-nap szoktunk pogácsát csinálni, akkor kezünkről a tésztát ledörzsöl
jük, hogy minél több apró tészta hulljon le. Ezeket odaadjuk a tyúkoknak, s olyan sok 
lesz a tojás." 

A tyúketetés módja is a tojáshozamot igyekezett biztosítani. Luca-naptól kezdve 
karácsonyig férfinak kellett etetni a tyúkokat, a kosarat a lába közé vette, aztán úgy szórta 
a magot. Hogy úgy hulljon a tyúkokból a tojás, mint ahogy a kosárból a mag. A tyúkok 
eleségét is igyekeztek olyan erővel felruházni, ami biztosítja a jó tojóképességet. Luca-napon 
bevittek egy szakajtókosarat, és otthagyták az asztal alatt karácsony estig. Ebbe a szakajtó
kosárba mindenféle apró magot tettek, zabot, lencsét, kölest, kukoricát, búzát, árpát, amit 
megeszik a tyúk. Karácsony napjától, amíg tartott, ezzel etették a tyúkokat. 

Az eddig bemutatott mágikus eljárások csupán a saját aprójószágra irányultak, a szom
szédokét nem érintették. A komlósiak azonban ismertek olyan eljárásokat is, amelyek úgy 
biztosítják a saját tojáshasznot, hogy közben a szomszédét elveszik. Az egyik ilyen eljárás 
a tyúk piszkálása. Luca-nap hajnalban piszkafával meg kell piszkálni a tyúkokat, és ezt kell 
mondani magyarul: 

tojjatok, kotoljatok, 
szomszédasszonyé se nem tojjon, 
se ne kotorjon. 

Ennek a cselekménynek volt szlovák nyelvű mondókája is, azonban egészen rövid: 
„Luca napján megpiszkáltuk a tyúkokat és közben azt mondtuk: tojjatok, tojjatok (nest'e, 
nest'e)" Egyesek szerint a férfiak végezték ezt a termékenyítő varázslást. 

Egy másik ilyen, másét elvéve magáét gyarapító cselekmény a szalmalopás. Luca nap
ján a szomszédból szalmát lop és beleteszi tyúkjainak a fészkébe. Ezzel a másik asszony 
tyúkjaitól elveszi a szerencsét, és az a saját tyúkjaié lesz: jobban tojnak. 

A tojásokra irányuló mágikus cselekmények természetesen nem korlátozódnak csupán 
a bő tojáshozam biztosítására. A gazdasszony azt is igyekezett elérni, hogy a tyúkok egy 
helyre tojjanak. Ezért Luca-naptól karányocsig abroncsból etetik a baromfit, akkor nem 
szórják el a tojást, hanem egy rakásba tojnak. Ezt a varázsló eljárást feltűnően kevesen 
ismerik a komlósiak közül, határozottan elszigetelt jelenség. 

A gazdasszonyoknak természetesen nemcsak az volt a céljuk, hogy tyúkjaik sokat 
tojjanak, még pedig ne szerte-szét, hanem az is, hogy a tojások fiasak legyenek. Éppen ezért 
Luca napján fokhagymát adnak a kakasnak, így jobban „tapossa" a tyúkokat. Akik hozzá
értőbbek, azok pontosan tudják, hogy minden kakasnak három gerezd fokhagymát kellett 
tisztítani és a három fokot korán reggel kellett megetetni. A kakas termékennyé tételében is 
helyet kap a már említett Luca napi megpiszkálás. „A piszkafával megpiszkáltuk a kakast 
Luca napján, hogy ügyes legyen a tyúkokkal. Férfiak piszkálták meg, hogy sok csirkét csi
náljon." 

Természetesen nemcsak a kotló alá kerülő tojásokhoz fűződnek hiedelmek. A tojás 
elálló képességével kapcsolatban azt tartják, hogy az augusztus 15 és a szeptember 8. kö-
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zött tojt tojást kell összeszedni, mert a két Mária közötti (medzi dvoma Marami) tojás eláll 
akármeddig, akár három évig is, csak forgatni kell. Búzába szokták eltenni a tojást, he
gyes végével fölfelé. A tojás kiadásához tilalom fűződik: este nem jó kiadni tojást a házból. 

Előfordul, hogy a tyúk kis tojást tojik. Ezt kis tojásnak vagy kártojásnak (malvo vajce, 
skodnvo vajce) nevezik, és azt tartják róla, hogy szerencsétlenséget hoz. Ezért el szokták 
pusztítani vagy átdobják a szomszédba, mégpedig a fejük felett hátrafelé. Ez az általános. 
Van azonban olyan asszony is, aki a tojást összevágja. „Ha a tyúk kis tojást tojik, akkor a 
konyhaajtó küszöbére teszik, és a balta élével össze-vissza vagdossák. Mert az ilyen tojás kárt 
hoz." 

Az elhasznált tojások héját nem hagyják félbetörten, hanem megsimmisítik, vagy össze
zúzzák, de hogy miért kell ezt csinálni, azt már nem tudják. „A tojás héját vagy a tűzbe 
dobjuk, vagy kézzel összetörjük, vagy rálépünk, ha a földön van, s akkor megeszik a tyúkok." 

Végül megemlíthetjük, hogy a tojás a jósló álmok közt is szerepel : aki tojással álmodik, 
arról pletykázni fognak. 

A tojáshoz fűződő mágikus cselekmények fontos része — miként láttuk — a baromfi 
szaporodását igyekezett elősegíteni. Ebből a szempontból azonban a fészekbe kerülő tojáson 
kívül a megültetendő kotlósról is gondoskodni kell. Éppen ezért mágikus cselekményekkel 
igyekeznek biztosítani a tyúkok minél korábbi kotlását. Ezért karácsony este az asszony 
fogjon legyet, tegye szájával lefordított bögre alá, akkor korai kotlósa lesz. A már említett 
szalmalopás itt is szerepet játszik, de amíg a tojásbőség céljára Luca napján, addig a korai 
kotló biztosítására karácsony este lopják a szalmát. „Szent este a gazdasszony valamelyik 
szomszédasszonyához megy szalmát lopni. A lopott szalmát a tyúkjai alá teszi, hogy koiai 
kotlói legyenek." Nemcsak a karácsonyi légy, nemcsak a szomszéd szalmája, hanem a kocsiút 
pora is „hasznos" ebből a szempontból. „Tavasszal a ló patkójának a nyomából felvették 
a port, és beleszórták abba a fészekbe, ahová a tyúkok járnak tojni. Akkor hamar lesz 
kotlós." 

A gazdasszonynak természetesen az is fontos volt, hogy minél több tyúkja kezdjen el 
kotlani. Úgy tartották, hogy Luca napján a kemence körül kell ülni, akkor sok kotlós lesz. 

A komlósiak szívesen keltettek kappannal is. Véleményük szerint a kappan jobb volt, 
mint a kotló, mert tovább járt a csirkékkel, meg több tojást is tehettek alá, hiszen nagyobb 
volt a tyúknál. A kappannak pálinkát adtak, hogy ülve maradjon a fészekben. 

A tyúk megültetése előtt kiadási tilalommal igyekeztek biztosítani a keltetés sikerét. 
„Tojást addig nem szabad adni a szomszédasszonynak kotlós alá, amíg nekem nincs kotlóm, 
mert elviszi a csirkék hasznát. Odaadom a szerencsét a másik asszonynak, s akkor nekem 
nem lesz szerencsém ebben az évben." 

Tojást szabad volt kölcsönkérni az ültetéshez, de bizonyos tilalom megtartásával. 
„Ha kölcsön kér az ültetéshez tojást, akkor nem szabad megköszönni, mert nem kel ki." 

A gazdasszony gondosan kiválogatja a tyúk alá kerülő tojásokat. Azt tartják, hogy 
a hegyes végű tojásból kakas, a tompa végűből pedig jérce lesz. Öreg tyúkok tojását nem 
választotta ki, mert a vén tyúk tojásából nem kel csirke, hiába tojózza a kakas. 

A mágikus tevékenység a tyúkon és a tojáson kívül kiterjed a kotlós fészkére is. „A szom
szédban volt egy olyan asszony, aki mindig összeseperte az utcát, és a szemetet bevitte az 
istállóba, és a kotló alá tette, hogy szerencséje legyen, hogy sokat keltsenek a kotlósai." 
A szalmalopás, ami a több tojást meg a korai kotlót biztosítja a komlósiak szerint, elősegí
ti a keltetés sikerét is. „Szent estén az asszony meztelenre levetkőzve szomszédjai szemét
dombjain szalmát kapart össze és elvitte, a kotló alá fészket csinált belőle. Akkor az ő kel
tetése nagyon jól sikerült, akitől a szalmát ellopta, annak pedig nem lesz szerencséje." 

A gazdasszony tehát mágikus eljárásokat végez a megültetendő tyúkkal, az alákerülő 
tojásokkal, valamint a fészekkel; ezek után természetes, ha az ültetés idejét is hiedelem
korlátok szabályozzák. 
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Mindenekelőtt a hónapokat veszik figyelembe. Legjobb a márciusi, áprilisi csirke, má
sok szerint csak a márciusi. Nem hanyagolható el azonban a hold állása sem. „Újholdkor 
nem jó ültetni, mert üresek lesznek a tojások, megzápulnak. Teliholdra legjobb kotlóst 
ültetni, akkor van teli a tojásban az erő." 

A napok is meghatározzák a keltetés eredményét. Befolyásolják a leendő csibék ne
mét, számát. Ezek a napok azonban nem egységesek a komlósiaknál. Kakast keltető 
napnak a keddet, a szerdát és a pénteket, jércekeltetőnek pedig a szombatot és a vasár
napot tartják. Két napot, a hétfőt és a csütörtököt egyesek jérce, mások viszont kakas-nap
nak tartanak. Itt az okozza az ellentétet, hogy a mások által jércés napnak tartott hétfőt 
és csütörtököt, miként a többi hímnemű napot is, kakaskeltető napnak tekintik. 

Sokan hangsúlyozzák, hogy pénteken nem jó ültetni, mert akkor a keltetés nem si
kerül. 

A hét napjainak kiválasztásában még más szempont is érvényesül, volt ugyanis, aki 
azt ajánlotta: „Figyeld meg, hogy ősszel mikor, melyik napon esik az első hó. Olyan napon 
ültessél kotlóst." 

De nem közömbös az ültetés szempontjából a napszak sem. Mikor jönnek haza a 
disznók, olyankor kell ültetni, mert akkor olyan gyorsan kelnek ki, mint amilyen gyorsan 
iparkodik a disznó haza. Mások szerint reggel kell a tojásokat a fészekbe tenni, amikor a 
nép munkába indul. Hitük szeritn még a csirkék egyszerre kelése is biztosítható mágikus 
úton. Amikor harangoztak, főleg, ha minden harang szólt, akkor tették a tojást a tyúk 
alá, akkor a csirkék egyszerre kelnek ki. 

Az ültetés módjához ugyancsak fűződik hiedelem. „Mikor ültettünk, ha kalapból 
öntjük a tojást a kotló alá a fészekbe, akkor sok kakas lesz, ha pedig kötényből, akkor sok 
jérce." 

Hogy a kotló jól üljön, azt ugyancsak biztosítani lehet mágikus eljárásokkal. Luca 
napján sokat ült a gazdasszony, hogy jól üljenek a kotlósai. —Karácsony este a gazdasszony 
mindent odakészít az asztalra, hogy ne kelljen megmozdulnia, mert akkor jól fog ülni a 
kotlója. 

Amikor a kotló már ül, akkor bizonyos előírásokat és tilalmakat kell betartani. „Be 
kell a kotlót takarni rostával, arra az ember szennyes alsónadrágját kell ráborítani, akkor 
jól fog ülni. — Ha a gyerekek a házban labdáznak, akkor nem fog ülni a kotló." 

Tilalom megtartása segíti elő a csirkék tojásból való kibúvását is. Mikor kotló ül a 
szobában, nem jó pókhálózni, mert belefulladnak a csirkék a tojásba. 

A tojásból kibújt kiscsirkékre is ismernek mágikus cselekményeket. A csibék egész
ségét pl. március hó vizével védik. „Márciusi havat gyűjtenek össze, mert az gyógyvíz. 
A kiscsibéknek azt a vizet adják inni, akkor nem döglenek meg. Minden héten legalább 
kétszer ilyen vizet kapjanak inni." 

A folyton csipogó kiscsirkéket mákkal csöndesítik le. Mikor a csirkék picikék, és na
gyon csipognak, akkor pénteki napon nap feljötte előtt egyszer vagy kétszer mákot kell 
szórni nekik. Nem lesznek többé csipogósak. 

A magukra maradt kiscsirkéket ugyancsak mágikus eljárással késztetik összetartásra. 
Amikor a kotló elhagyta a csirkéket, amikor megtojja az első tojást, akkor azt megfőzték, 
összevágták és a csirkéknek adták, hogy összetartsanak. 

Az aprójószágot fenyegető betegségeket mágikus cselekmények és gyógyító eljárá
sok segítségével igyekeztek elhárítani. Mindenekelőtt bajt megelőző tilalmak megtartásával. 
Bizonyos jeles napokon ezért nem meszeltek, nem tapasztottak, vagy nem mázoltak. „Me
szelni nem szabad Luca napján, mert megdöglik a jószág, a baromfi." — „A házban sok 
kár lesz; a baromfi elhull, ha fekete-vasárnap meszelnek, vagy tapasztanak." — „Luca
naptól nem volt szabad mázolni se a földet, se a kemence száját, mert elpusztul a baromfi." 
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Aktív cselekményekkel is igyekeztek megelőzni a betegségeket. A baromfit mindenek
előtt tisztán tartották. „Pörnyét szoktunk a tyúkólba tenni, abba fürdik, vagy pedig bekenjük, 
bedörzsöljük vele a tyúkokat tyúktetű ellen. Olyan növényt is etettek az aprójószággal, 
amely véleményük szemit megakadályozta a járványt. „Vadszőlő bogyóját szoktam nekik 
adni ősszel, akkor nem döglenek meg, nem lesz tyúkvész." 

A különböző betegségeket is tudják gyógyítani. Ha a torka fáj, akkor petróleumos tol
lal kell megkenni a tyúk torkát, vagy paprikás szalonnát kell neki adni. Ha a tyúkok dög
lődnek, ecetes korpával etették. ,,Ha a baromfi döglött, és a piszka olyan fehér volt, mint 
a tej, akkor nagyon kövér volt a baromfi, az volt a baj. Ilyenkor szenet törtek porrá, meszet 
tettek bele, és ezt adták vízbe." 

Az aprójószág pusztulásának megszüntetését mágikus úton is megkísérelték. 
A járványt egy dögvészt jelképező állat elpusztításával igyekeztek megsemmisíteni. 

Ezért megöltek egy fekete tyúkot, és az ól küszöbe alá ásták, hogy ne dögöljenek tovább a 
baromfik. De a dögvészt a betegség jelképes szétszórásával is igyekeztek megszüntetni. Az 
elsőnek megdöglött tyúkot ballábánál fogva felakasztották a fára. Akkor nem döglöttek 
tovább a tyúkok. Úgy akasztották fel a fára, hogy mindenki meglássa. És aki meglátta, 
annál kezdtek dögleni a tyúkok. Ha nem volt a közelben fa, akkor az állatot az ól tetejére 
dobták. 

Meg kell említenünk, hogy a tyúkokhoz nemcsak a tyúktartás hiedelmei fűződtek. 
A komlósiak szerint természetfeletti lények is felölthetik alakját, amint már láttuk, a bo
szorkány olykor, a fekete tyúk tojásából kikelő mitmitke (bôzik, zmok) pedig mindig tyúk 
alakban jelenik meg az ember előtt. 

A tyúk segítségével a jövőre is lehet következtetni : ha a tyúk kukorékol, akkor kárt 
jelez, le is kell vágni. Ha pedig valaki sok csibével álmodik, akkor pénze lesz. 

A tyúkhoz fűződő hiedelmek nagy számával össze sem hasonlítható az a néhány hie
delem, ami a libákhoz kapcsolódik. A komlósiak körében ezek elsősorban a tojás hasznáról, 
másodsorban az ültetésről szólnak. 

A tojáshozammal kapcsolatos cselekményeket Pál-napján (jan. 25.) végezték. „A li
bákat Pál napkor megpiszkáltuk, (buchnátovaf), hogy jobban tojjanak." Mások nem a 
piszkálást, hanem a megverést tartották hasznosnak. Szerintük minden libára 12—15-öt 
kellett ütni Pál-napon, hogy annyit tojjanak. Nemcsak a tojóval végeztek ezen a napon 
mágikus cselekményt, hanem a gúnárral is. „A gúnárnak Pál-napkor fokhagymát adtunk, 
hogy jól tapossa (dlávi) a libákat." Mások ugyanahhoz a cselekményhez folyamodtak, 
mint amilyent a tojónál láttunk. ,,Pál-napon piszkafával kell megveregetni a gúnárt, hogy 
minden libát megtojózzon." „Mert van olyan gúnár, hogy a libák közül csak néhányat sze
ret tojózni." 

A libák ültetésével kapcsolatban ugyanaz a hiedelem él, amit a tyúk ültetésénél tapasz
talhatunk: A libákat harmadik harangozáskor ültettük, amikor mentek az emberek temp
lomba. Akkor mennek a legtöbben az utcán, akkor mind kikelnek a libák. 

Kis szerepet játszik ugyan a komlósiak életében a galamb, egy-két hiedelmet mégis 
találtunk ezzel a szárnyassal kapcsolatban is. Eléggé általános volt, valamikor a koponyá
ból készült galambitatás. Emberkoponyát használtak galambitatóként, mert akkor sikeres 
a galambtenyésztés, a galambok nem mennek el a szomszédba tojni. A galamb egyébként 
az álomjóslásban is helyet kapott: galambbal álmodni uj szerelmet jelent. 

A táplál kozás, építkezés, és a házi munkák hiedelmei 
A táplálkozás hiedelmei elsősorban a kenyérhez fűződnek. Ezek a képzetek meglehető

sen sokrétűek : a cselekmények egy része a mindennapi kenyeret biztosítja, más része pedig 
a sikerült kenyérsütést segíti elő, illetve megszünteti a kenyeret ért rontást. Az építkezés 

110 



hiedelmei részint az újonnan épült ház köré, részint pedig a ház elősdieinek az elűzése köré 
csoportosulnak. Végül a mesterkedés hiedelmei a mosásra és a kendermunkára korláto
zódnak, beleértve az utóbbiakban a fonóház mágikus cselekményeit is. 

A táplálkozás 

A mindennapi kenyeret mágikus cselekménnyel igyekeztek biztosítani az újonnan épült 
házban. „Az új házba, mikor először mennek be, először kenyeret visznek, hogy min
dig legyen az asztalon kenyér, sose legyen benne hiány." 

Hogy a kenyér jól sikerüljön, azért mágikus cselekményeket is végeznek. Mindenek
előtt betartottak bizonyos kenyérsütő tilalmakat, Luca napján és Űrnapján ui. nem sütöttek 
kenyeret. „Luca-nap nem szoktunk sütni, mert akkor nem sikerül a kenyér." — „Űrnapján 
(na bozie telő) nem szoktak kenyeret sütni, mert valakinek a kenyere kővé vált." 

A kenyérrel kapcsolatos tilalmak nem korlátozódtak csupán a sütés időpontjára. Tilal
mak fűződtek a párhoz, a kovászhoz, sőt az élesztőhöz is. De volt olyan tiltott cselek
mény is, aminek nem volt ilyen közvetlen kapcsolata a kenyérrel. Pl. „Amelyik asszony 
asztalon üti agyon a bolhát, nem sikerül a kenyere." — A párból nem adtak kölcsön soha, 
mert elvitték volna vele a szerencsét. Inkább azt mondták, hogy nincs. „Ha kért kölcsön 
valaki kovászt, akár kitől kérte, annak a kenyere nem sikerült." — „Elküldött a mama 
élesztőért. A zsebembe volt már az élesztő, én meg elmenten vizelni. A mama, amikor meg
tudta, azt monta, nem szabad ezt csinálni mert nyúlni fog a kenyér." 

A komlósiak nemcsak tilalmak megtartásával, hanem aktív cselekménnyel is igyekez
tek hozzájárulni a sikerült kenyérhez. Pl. „A szakajtókat fölemeltük magosra, amikor a 
kenyeret már bevetettük a kemencébe, hogy olyan magos legyen a kenyér." Ha a kenyér
sütés a fentiek ellenére sem sikerült, akkor azt tartották, hogy a kenyeret megrontották 
(povrazili). A hozzáértőbbek ez ellen is tudtak hasznos eljárásokat. „Ha a kenyeret meg
rontották, akkoi nem kelt meg, nagyon lapos lett, mint a kocsikerék. A teknőt először 
megfüstölték (okedií), parázsra tettek valamit, aztán melegvízzel megmosták, aztán vö
röshagymával megdörzsölték." — „Ha nem sikerült a kenyér, akkor a gazdasszony először 
megfüstölte karácsonyi morzsával, aztán tiszta vízzel jól lemosta, majd egy szép nagy vörös
hagymát kétfelé vágott, és avval a hagymával jól megdörzsölte, körözve. Az egyik felével 
maga felé, a másik felével magától elfelé körözött. — Ha a kenyér nem volt jó, nem sikerült 
a sütése, akkor 9 helyről hozzon,1 isztet 9 helyről hozzon sót, 9 helyről hozzon vizet, és akkor 
azt süsse meg, meg süssön egy cipót, és a cipót aggyá egy koldusnak. Hogy vigye el a sze
rencsétlenséget, mert az ráér hordozni." — Hiedelem nemcsak a készülő, hanem a már ki
sült kenyérhez is kapcsolódik. A kenyeret megverik szemmel, azért szokás a kenyeret leta
karni, amikor kiveszi a kemencéből, ahogy megmosta. A kenyéren kívül a só játszik 
még szerepet a hitvilágban. „Sót egyáltalán nem jó a háztul kiadni senkinek sem. Én nem 
is adok. Az a legszerencsétlenebb, szerencsétlenséget okoz, ha sót ad másnak." Az italok 
közül a vízhez és az alkoholhoz, pontosabban az alkoholizmus megszüntetéséhez fűződik 
hiedelem. Az éjszakára a pohárban, bögrében maradt vizet reggel nem isszák meg, hanem 
kiöntötték, mert, ,éjjel abba megfürdött a halál (smri). — Persze hogy kiontjuk, hát abba 
belemosta a seggit is." Ha a férfi iszákos, akkor egy olyan kakast kell levágni amelyik még 
nem kukorékolt. A fejét pálinkába kell tenni, s azt kell az iszákos emberrel megitatni." 
— Mások békát használnak erre a célra." „Meg kell szárítani a békát, és porrá dörzsölve 
be kell tenni a pálinkába. Aki ezt megissza, megutálja a pálinkát." 
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Az építkezés 

Къ új ház hiedelmei a benne lakók jólétét, szerencséjét, hosszú életét igyekeznek biz
tosítani. Amikor mennek új házba lakni, akkor csak arra vigyázzanak, hogy ne szombaton 
menjenek oda, mert akkor kevés ideig lesznek ott : nem lesz békessége. És amikor először 
mennek oda, kenyeret vigyenek, hogy mindig legyen kenyér. És ha szeretik egymást, akkor 
az asszony a férfinek tyúkot vagy jércét, magának pedig kakast vágjon, ezekkel a szavakkal : 
„Téged kakas leváglak az én egészségemre, téged jérce leváglak az én férjemnek a szeren
cséjire." 

T'eba kohút zarezem na moje 
zdravia, sfasfia 
Teba sljepcicka zarezem na 
mojho manzelovo zdravia. 

Új házba ne a gazda aludjon először, hanem valamilyen jószág: kutya vagy macska. Mert 
aki először alszik ott, az hamarosan meghal. Ezek a hiedelmek nemcsak az újonnan épült 
házakra vonatkoznak. Ha a család másik házba költözik, akkor a régi ház kemencéjének 
a tévőjét el szokták lopni, hogy elhozzák vele a szerencséjét. Ezért a helyükre költözők vi
gyázni szoktak a tévőre, hogy el ne vigyék. A hiedelmek nagy csoportja a ház élŐsdieihez, 
valamint elűzésükhöz kapcsolódik. A komlósiak hite szerint bizonyos tilalmak megszegése 
miatt szaporodott el a házban a sok bogár, féreg, bolha. Ha Fekete-vasárnap hetiben meszelnek, 
akkor sok bogár, féreg lesz a házban. Ha nagypénteken mázolnak a szobában, vagy vé
letlenül kiömlött a víz, akkor sok lett a bolha. Locsolni se volt szabad a szobát ezen a na
pon. Mindenszentek hetiben nem jó meszelni, mert akkor sok lesz a féreg a háznál. Ha a 
házi férgek elszaporodnak, akkor bizonyos jeles napokon (Nagypénteken, Luca-napon, új-
holdkor) végzett cselekményekkel igyekeztek azokat elpusztítani. Nagypénteken hajnal
ban söprögetni kellett az utcán, hogy ne legyenek békák és férgek a ház tövibe. ,,Luca éccaká-
ján Skrabák Jánosné a söprűt a lába közé vette, és elment más ház ablaka alá, és a ház előtt 
söpört észrevétlen, közben ezt mondta: 

Lánca, cícer, так 
пак v tonto dome 
ne os tané zjadom znak." 

Újholdkor napfeljötte előtt mindent le kell söpörni, az ágyakat, az ágy alatt, három 
reggel és azt a szemetet kidobni a szemétdombra. Elpusztulnak a bolhák. Hiedelmek kap
csolódnak a ház körül elszaporodott patkányok elűzéséhez is. ,,Ahol sok patkány van, ott 
csengetéssel szokták elűzni azokat. A csengőt rángatják, mert attól elijednek a patkányok." 
Gyakran speciális tudománnyal rendelkező patkányűző emberekhez folyamodnak. „Ná
lunk is vót egy ilyen ember, még apánk élt akkor. Kazár János vót olyan öregember. Nálunk 
igen sok patkány volt. János bácsi azt monta, hogy minden lyukat be kell tömni, csak 
egyet nem, amelyiken majd ki fognak gyünni. Vót neki egy kis korbácsa, kenderfonálból. 
Azzal bement oda, ahol az az egy lyuk volt, és valamilyen szavakat mondott nekik annál 
a lyuknál, s akkor kezdtek kigyünni belőle. János bácsi morzsolt nekik kenyeret, hogy ne 
mennyének széjjel. A patkányok addig jöttek kifele a lyukból, amíg csak egy is vót benne. 
Mikor már mind kint volt, akkor megkérdezte a gazdátú, hogy át akarja-e adni valaki más
nak, akire haragszik. Ha nem, akkor elhajtja, a nagy folyóba, a Tiszába, ahonnan már nem 
gyünnek vissza. Avval az ostorral elhajtotta őket. A legöregebb patkánynak megmondta, 
hogy hova kell menni, és az elvezeti a többieket. A korbácsa egy méter hosszú volt, ezt 
ő fonta kenderből." — „Volt, aki el tudta űzni a patkányokat. Egy nagy bottal ment a 
házhoz és azt monta: 
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Zoberajt'é sa do kostola 
seci lebo zvonja. 
pohabte sa zebi ani 
edna ne os tála! Ne bo 
bude bjeda! 

Oda küldte őket, ahová ő akarta. Ha vízbe, akkor vízbe, ha tűzbe, akkor tűzbe. Vagy az 
érbe hajtotta őket, vagy az ér partján tüzet rakott, és oda köllött nekik bemenni. De sival
kodtak nagyon a patkányok." A házat ért tűzvésszel kapcsolatban is élt hiedelem a komló-
liak körében. Gólyát nem szabad agyonütni, mert megég a ház. — Más helyen már említet
tük, hogy a villám gyújtotta tüzet hitük szerint csak tejjel lehet eloltani. 

Mesterkedés 

A házimunkák közül csak a mosással és a fonásszövéssel kapcsolatban találtunk hie
delmeket. Keddi napon nem jó mosni, mert akkor vész lesz a házon. Csütörtöki nap a leg
jobb mosni. Ruhát nem jó két karácsony és vízkereszt között mosni. Bent még szabad volt 
teríteni, de kint az udvaron nem, mert azt mondták : „ez is kiterítette valaminek a borit, 
valami tehén vagy valami jószág elhull." A fonásszövéshez viszonylag kevés hiedelem kap
csolódik. A kendert, a fonás tárgyát mágikus eljárással is igyekeztek megfelelőbbé tenni. 
Karácsony estére tésztát nyújtottak, szép vékonyra és hosszúra nyújtották, mint a nudli, 
olyan volt, csak vékonyabb és hosszabb (plzik). Ezt mákosán vagy juhtúróval ették. Ezt 
azért csinálták, hogy jó magas és vékony legyen a kender. A kendermunka hiedelmei zö
mükben a fonáshoz, mégpedig a fonóházhoz fűződtek. ,,Hogy a legények eljöjjenek a fonó
házba, azért babonáztunk. A porta előtt söpörtünk: az egyik végitől is a kapuig, a másik 
végétől is a kapuig, és mikor már összeértünk, akkor becsaptuk egy kicsit a port, hogy 
bejöjjenek a legények. Amikor beértünk a söpréssel a folyosóra, akkor az egyik lány mez
telen seggel ráült a söprűre, a másik meg a söprűt behúzta a házba, a szoba közepire. Aztán 
a leány kiszaladt, és kinézett akiskapun, mondogatva: moja pica preseckich"') „A kémény 
alatt a meztelen seggéhez verte a söprűt, és kiabálta : Seci celahíci pote sem na priatke! Az
tán a lába közé vette a seprűt és úgy szaladgált a szobában, hogy mindenüvé jöjjenek a 
fiúk. Minden legény ide jöjjön a fonóba — mondogatta." A lányok igyekeztek más fonó
házakból is a maguk fonóházába csábítani a legényeket. „A másik fonóház katlanjá
ból loptunk pömyét meg mosogatórongyot. Abba a mosogatórongyba szedtük a pörnyét. 
A mi fonókánkba hoztuk, és háromszor küszöb alá ástuk. Akkor onnant is a mi fonó-
kánkba gyüttek a legények." A szövéssel kapcsolatban csak egy hagyományos ételre emlé
keznek a komlósiak, de hogy mi volt ennek a célja, azt nem tudták pontosan. „Mikor a 
szövés befejeződött, akkor prazenicát (rántottát) csináltunk, talán hálából, hogy kész let
tünk a szövéssel." 

* 

A fentiekben igyekeztünk — ha a rendelkezésünkre álló hely következtében vázlatosan 
is — áttekinteni a komlósiak hitvilágát. Természetesen roppant csábító lenne a komlósi 
néphitet összehasonlító elemzésnek vetni alá. Mit és hogyan őrzött meg az idegen környezetbe 
került szlovákság magával hozott eredeti néphit-anyagából, mit és hogyan vett át attól az 
etnikumtól, amelynek a szomszédságába került. Ezeknek a kérdéseknek a megvilágítása-
éppen olyan fontos lenne, mint annak a tisztázása, vajon mit és hogyan adott át a szlo
vákság annak a magyar etnikumnak, amely Komlós szomszédságában él. Ezeknek a 
kérdéseknek a megválaszolása elmélyült összehasonlító vizsgálatokat igényel, amelyeknek 
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elvégzése még a szlovák és a magyar néprajzosok nagy adóssága. Hogy az ilyen irányú 
vizsgálódások feltétlenül eredményekkel kecsegtetnek, néhány kiragadott példán szeretném 
érzékeltetni. Pl. csak az ember és természetfeletti lények szűk körén belül maradva, ki
mutatható, hogy a komlósiak megőrizték eredeti szlovák képzeteiket. A bôzik, a zmok, az 
ababinc bet'ah, piti muzik, siki miki, topenec feltétlenül ebbe az eredeti szlovák rétegbe tar
tozik. E képzetek némelyike egészen ősi lehet, hiszen pl. a kútban tartózkodó topenec nem
csak a szlovákság, hanem a ruszinok körében is megtalálható. Magunk pl. a Zemplén 
megyei Végardón gyűjtöttünk róla történeteket. Ezeknek a szlovák mitikus lényeknek az 
egynémelyike expanzív erővel is rendelkezett. Hogy csak egy példát említsünk: a bôzik a 
magyarság körébe is átkerült s a szlovák határ mentén lakó palócok (pl. az Ipoly mentén 
Hugyagon, Őrhalmon és Csitáron) a kincset hozó feketecsirkét bózsik névvel jelölik. Más 
Interetnikus kapcsolatra utal pl. az a természetfeletti lény, amelyet komlósi adatközlőnk 
„angyal" néven emlegetett, s amely meghatározta az újszülött gyermek sorsát. A magyar 
etnikum körében ez a lény ismeretlen, de általános a románok körében, ursoj néven. A ma
gyarországi románok között számos történetet jegyeztünk fel róla. Hogy ezeknek a ró
mai párkák-пак megfelelő képzetek vajon már Magyarországon a Békés megyei románok
tól, vagy pedig még Szlovákiában kárpáti vlachoktól kerültek-e át, annak eldöntése éppen 
úgy a jövőre vár, mint ahogy a további kutatások, összehasonlító vizsgálatok feladata az 
egyéb interetnikus azonosságok, intraetnikus különbségek feltárása, vagy a komlósi nép
hitben tükröződő társadalmi, foglalkozási, illetve nemek és korcsoportok szerinti különb
ségek megállapítása is. 

ADATKÖZLŐK 

1. Vasas Zsuzsa, Hovorka Györgyné 81 éves 
2. Franciszty István, 67 éves 
3. Adamik Pálné, Karasz Zsuzsa, 70 éves 
4. Legénszki Pálné, Herceg Anna, 85 éves 
5. Tomka Judit 74 éves 
6. Bencsik Pál, 55 éves 
7. Dudás István, 56 éves 
8. Hovorka Pál, 74 éves 
9. Szamuel Mihályné, Karkus Anna, 80 éves 

10. Pipis Vá\, 69 éves 
11. Krisiák János, 84 éves 
12. Lehoczky János, 74 éves 
13. Pipis Pálné, Orbán Era, 67 éves 
14. Tóth Mihályné, Lestány Anna, 57 éves 
15. Gyivicsán Györgyné, Bocskai Anna, 56 éves 
16. Bencsik Pálné, Karkus Anna 53 éves 
17. Nyíregyházszki Istvánné, Blahó Mari, 60 éves 
18. Lehoczky Mátyásné, 75 éves 
19. Osztrolucki Istvánné, Korim Anna, 70 éves 
20. Szuda Mátyás, 75 éves 
21. Karasz Jánosné, Zsilák Dorottya, 67 éves 
22. Tóth Jánosné, István Zsuzsa, 80 éves 
23. Lehoczky Mátyás, 64 éves 
24. Varga Györgyné, Hajkó Erzsébet, 62 éves 
25. özv. Pipis Pálné, Motyovszky Zsuzsa, 81 éves 
26. Szlávik Mártonné, Karasz Anna, 70 éves 
27. Motyovszky András, 63 éves 
28. Gyivicsán György, 60 éves 
29. Pipis Jánosné, Csernyik Erka, 49 éves 
30. Bogár Mátyásné, Hajko Marka, 66 éves 
3E Stirbic Mihály, 67 éves 
32. Csuvár Jánosné, Sovány Marka, 27 éves 
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Ľudové povery v Slovenskom Komlóši 

j VILMOS DIQSZEGI 

Slovenské obyvateľstvo Komlóša prišlo do svojho sídliska na juhu Dolnej zeme v 
prvej polovici XVIII. storočia. Autor sa snažil pozbierať a spracovať všetky ľudové povery 
v obci, apriori s tým perspektívnym cieľom, aby odhalil aj vývoj, odchylne i zhodné črty 
duchovnej kultúry slovenskej populácie v maďarskom prostredí. 

Úvodom sa stručne zmieňuje o funkčnosti poverčivých predstáv v živote obce, pres
nejšie o tom, či v čase prieskumu ide o živú ľudovú vieru, o ustrnulé zvyky a či len o spo
mienky. 

Ľudovú vieru Slovenského Komlóša rozoberá autor veľmi podrobne, na podklade 
mnohostranného prieskumu a dokladá ju doslovnými reprodukciami ucelených bájí. 
Začína s prírodnými živlami, zatmením Slnka a Mesiaca, ochranou pred živelnými poh
romami, pranostikami počasia, potom prechádza k výkladu o nadľudských bytostiach 
(„mitmitke", bosorka, mátoha, tátoš); podrobný je aj výklad o ich vzniku, vonkajších i 
vnútorných príznakoch, činnosti i zániku. Najzaujímavejšiu časť tejto kapitoly predstavuje 
galéria dnes už len torzovite a nejasne opísateľných zázračných bytostí, ktoré boli prav
depodobne najcharakteristickejšími postavami slovenských povier („ababinč", beťah, 
piadimužík, topenec atď.). 

Autor venuje obšírnu kapitolu rozličným urieknutiam a dopĺňa ich pestrými histor
kami z podania infirmátorov; potom opisuje povery, obrady, magické úkony, povedačky 
a zaklínadlá okolo pôrodu, výberu manžela, sobáša a úmrtia. 

Ako členovia roľníckej spoločnosti vôbec, tak aj Komlóšania mali mnoho magických 
formúl na zabezpečenie dobrej úrody a zdravia statku. Štúdia uvádza veľa údajov o pove
rách okolo hojnej úrody obilia i zeleniny, okolo hojnosti, zdravia a úžitku hydiny i do
bytka. 

Záverom autor pojednáva o poverách a obyčajoch súvisiacich s požívatinami — 
predovšetkým s chlebom —, so stavaním a z okruhu domáckej výroby s praním, tkaním a 
pradením. 

Po opise komlóšskych povier nasleduje krátky doslov, v ktorom autor zdôrazňuje 
význam a dôležitosť komparatívnej analýzy. Zisťuje, že niektoré javy z uvedeného materiálu 
presahujú rámce slovenskej i maďarskej ľudovej viery, ako príklad uvádza ukrajinské a 
rumunské analógie. Okrem odhaľovania interetnických odchýlností a totožností s radosťou 
by vítal aj taký zvykoslovný a bájoslovný výskum v Slovenskom Komlóši, ktorý by odkryl 
aj rozdiely medzi sociálnymi a vekovými vrstvami, ako aj pohlaviami. 



Die Glaubenswelt der Tótkomlóser 

VILMOS DIÓSZEGI 

Die slowakische Bevölkerung von Tótkomlós siedelte sich in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts am Süd-Alföld an. Der Autor strebte in seiner Studie eine vollkommene 
Aufsammlung der Glaubenswelt der Gemeinde an, schon im voraus mit der weiteren Ziel
setzung, die Entwicklung der Kultur, die Gleichheiten und Unterschiede der zum Großteil 
in ungarische Umgebung gelangten slowakischen Bevölkerung zu erschließen. 

In der Einleitung berührt er auch kurz die Rolle des Glaubens im Leben der Gemeinde, 
das heißt, ob in Tótkomlós zur Zeit der Aufsammlung von einer lebenden Glaubenswelt, 
von eingefleischtem Brauchtum, oder lediglich von Sachgut die Rede sein kann. 

Der Verfasser führt die Tótkomlóser Glabuenswelt sehr ausführlich, auf Grund von 
Sammlung vielseitiger Aspekte, durch volle wortwörtliche Wiedergabe der Glaubenssagen 
vor. Er beginnt mit den Naturerscheinungen, mit der Sonnen- und Mondfinsternis, mit 
der Verhütung von Naturkatastrophen, mit der Witterung, dann behandelt er die Personen 
mit übet menschlichen Kräften (mitmitke, Hexen, Geister, Schamanen usw.); schreibt 
gleicherweise über deren Ursprung, über ihre äußeren und inneren Zeichen, Handlungen, 
über ihr Vergessenheitgeraten. Der wertvolle Teil dieses Kapitels ist die etwas fragmenta
rische Aufsammlung von schon undeutlicher skizzierbaren übermenschlichen Wesen, die 
wahrscheinlich charakteristische Gestalten der slowakischen Glaubenswelt sind (ababinc, 
bet'ah, pifimuzik, topenec uws.). 

Der Autor widmet ein langes Kapitel der Beschreibung von Behexungen, dieses mit 
den bunten Geschichten der Gewährspersonen ergänzend, dann berichtet er über die Glau
benswelt, die mit der Geburt, mit der Wahl des Gatten, mit der Ehe, mit dem Tod in Ver
bindung steht, und die damit verknüpften Handlungen und magischen Sprüche. 

Genauso wie in unserer Bauerngesellschaft Sicherten sich auch die Tótkomlóser durch 
vielerlei magische Handlungen ihre Ernte, das Wohlergehen ihrer Tiere. Vielfältiges Ma
terial finden wir in der Studie über die mit der reichen Ernte von Getreide und Früchten, 
über die Vermehrung von Vieh und Geflügel, über dessen Ertrag und Gesundheit verbun
dene Glaubenswelt. 

Letztlich führt der Autor den mit der Nahrung — vor allem mit dem Brot —, mit dem 
Bauwesen und unter den Hausarbeiten den mit dem Waschen, mit dem Weben-Spinnen 
verbundenen Glauben, das Brauchtum vor. 

Nach Beschreibung der Glaubenswelt der Tótkomlóser betont der Verfasser im kur
zen Nachwort die Wichtigkeit der Vergleichsanalyse. Er stellt fest, daß einzelne Erscheinun
gen des vorgeführten Materials, über den slowakischen und ungarischen Volksglaubenskreis 
hinausgehend, beispielweise auf ukrainische und rumänische Analogien hinweisen. Ne
ben der Erschließung der interethnischen Differenzen und Identitäten hält er gleichfalls 
eine solche Volksglaubensforschung in Tótkomlós für notwendig, die auch Unterschiede die 
gesellschaftlichen, beziehungsweise nach Gesellschaften und Altersklassen, feststellen 
würde. 
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A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 3 

Tótkomlósi gyermekjátékok sárral, földdel 
KOPPÁNY JÁNOS 

A görög mitológia szerint Antaiosz legyőzhetetlen volt, amíg közvetlen kapcsolata volt 
a földdel. Héraklész úgy tudott erőt venni rajta, hogy fölemelte őt a földről, és a levegőben 
ölte meg. Az antaioszi földdel való kapcsolat fontosságának idézése gyakori napjainkban. 
Nagy igazság van benne. Hiszen tapasztalhatjuk, milyen nagy szükség van a ma embere 
számára is, hogy kapcsolata legyen — most már átvitt értelemben — azzal a földdel, ahon
nan származott. 

Ennek a kapcsolatnak az ösztönös keresését vagy ápolását láttam meg azokban a gyer
mekjátékokban, amelyek valamilyen formában a földhöz-sárhoz kötődnek. A gyermekek
nek ez a földhöz, mint anyaghoz való nyúlása ösztönös. Minden gyermekben megvan ez 
az ösztön, de nem tudják a gyermekek mindenütt egyformán kiélni. Nálunk, itt az Alföl
dön, ahol a por és a sár nagy bőségben van, magától értetődőn gazdagon áll rendelkezésre 
a feléje nyúló gyermeknek. 

Szívesen játszottak, és még elvétve bár, de ma is játszanak a gyermekek sárral-földdel. 
Az egyre ritkuló játékok és a régi játékosok kiöregedése késztetett arra, hogy visszaidézzem 
gyermekkori élményeimet, játékaimat, kihallgassam e játékok felől kortársaimat és a ma 
játszó gyermekeket. Lerögzítsem emlékeimet, mások emlékeit; adataimat és mások közlé
seit. Egyszerű beszélgetések vagy magának a játéknak a megfigyelése alapján jutottam a 
szükséges adatokhoz. Nem hasonlítottam össze a játékokat más vidéken játszott formákkal, 
nem vontam párhuzamot a már leírt játékokkal. Egyszerűen leírtam a pitvarosi gyermek
kori élményeimet és a tótkomlósi gyűjtésem eredményeit. 

Apróságok a föld és sár körül 

Még nem tudott járni a gyermek, de mert az anyjának ezernyi volt a dolga, előkerítette 
a lukas széket (derauí stolec) és beleállította a mezítlábas kicsinyét. A szék, amelyet vasta
gabb keményfa deszkából faragtak és ülőkéjének közepére olyan kerek lyukat fűrészeltek 
ki, hogy a gyermek beleférjen; mint anyjának ölelő karja tartotta vissza derekánál fogva 
a kicsit. Alacsonyak voltak a lábai, mivel a kicsi dereka is közel volt a földhöz. Télen a 
szoba földes padlóján, nyáron az udvar valamelyik árnyas helyén állt a szék a gyermekkel. 

A gyermek a szék ölelésében eleinte élvezte az egyhelyben tapiskálást, de csakhamar 
belefáradt és unatkozott. Lába alatt hamar lett vizes a föld a vizeletétől. Kínjában vagy 
örömében taposta a nedvessé lett földet. Kínos volt a mozdulatlanság, de öröm volt a sár
taposás. A földdel való kapcsolat új öröm forrásává lett. Gyúrta, taposta, kente s formálta, 
simította lábával a képlékeny anyagot. A lyukas székben csak a láb érte el az óhajtott sarat, 
de nem a kéz. 

Ahol nem volt lyukas szék, ott az anya hátrakötötte kicsinyének az ingecskéjét és le
ültette a földre (posadila na zem). Az új helyzet a járni nem tudó gyereknek jólesett, de 
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csak egy ideig. Körülnézett. Meglátta a földet, a földön a göröngyöt. Megfogta a rögöt. 
Morzsolgatta, szájába vette. Nyálazta, sarazta. Vízhez jutott, vagy éppen vizelt, s kész lett 
a sár. Most már kézzel is gyakorolhatta a kedves mozdulatokat a jó puha anyagban. 

Általános volt régen a kicsinyeknek ilyen nevelése. A jómódú parasztoknál éppen úgy 
voltak lyukas székek, mint a zselléreknél. A lyukas szék tetején volt egy magába a székbe 
vájt kistányérnyi mélyedés, ahová a kicsi ételét kapta. Ezekbe a tányérszerű mélyedésekbe 
szilárd ételt tettek, mint szárazkrumplit, metélt tésztát vagy bármi mást. A XX. században 
épültek deszkapadlós szobák a jobbmódúaknái, s ekkor a gyermekeik már nem földön, 
hanem deszkán álltak. 

Régi nyarakon, egészen a felszabadulásig vagy inkább a nagyüzemi gazdálkodás ki
bontakozásáig, a szekerek sokasága vastag port vert az utakon. Ezt a port nagy gyönyörű
séggel markolták össze és dobták magasba az utakon, utcákon játszó kicsinyek. Felhőket 
csináltak (obiaké robili). A nagy, vastag port sokszor a szekérnyomokon összekotorták. 
Az összekotort porba beledugták mezítelen lábukat. Kezükkel a lábfejen levő port meg
nyomkodták, hogy jól összeálljon. Azután óvatosan kihúzták a porkupacból lábfejüket. 
Készen állt a kemence (pec). Sütöttek benne, mint a felnőttek a kemencében. Fiúk, lányok 
forgolódtak a játéknál. Utánozták a felnőtteket. 

E játékok színhelye az utca és a dűlőút. Ez utóbbin játszottak a tanyán lakó gyerekek, 
legeltetés mellett. Nyáron, amikor felbúgtak a cséplőgépek az asztagok körül, a gyerme
kek is a csépléshez igazodtak játékukban. A cséplőgépeket a gőzkazánok egyik tanyáról a 
másikra vontatták. A porban ott maradt a vontató kazánok hátsó kerekeinek a sajátságos 
nyoma. Ezeknek a nyomoknak a látványa a gyermekeket új játékra serkentette. Lábuk két 
sarkát összetéve a lábfejeket széttartották, és apró csusszanásokkal lépkedtek előre a puha 
porban úgy, hogy a kazán nyomához hasonló nyomot hagyjanak maguk mögött. Minél 
egyenletesebbek voltak a lépésközök, annál szebb volt a nyom, és nagyobb az öröm. 

A nyomok készítésekor karjukkal a kazán lendítőkerekét utánozták forgás közben, 
szájukkal a kiáramló gőz sistergését. Időnként nagyokat fütyültek, vagy szájukba tett 
ujjukkal sípoltak, mint ahogyan a cséplőkazánok sípoltak, amikor vontatáskor valamire 
fel akarták hívni a távollevők figyelmét. 

Ha a játszótárs összetaposta a nyomokat, mert talán az övé nem sikerült olyan szépnek, 
kész volt a harag, és a sértett elégtételt vett. Felmarkolt egy csomó port, és a másikra dobta. 
Az sem maradt adós. Az még többet akart markolni, és még jobban beporolni társát. Gyor
san jött a harag, de gyorsan is szállt el. Megunták az ellenségeskedést, és kezdődhetett elöl
ről a játék. 

A nyomkészítést nemcsak porban csinálták, hanem sárban is. A traktorok beállásával 
a mezőgazdasági munkába, módosult a gyermekek játéka is. A traktorok mélyebb nyomo
kat hagytak a sárban, mint a gőzkazánok, s ezeket a nyomokat csak úgy tudták hűen utánoz
ni, hogy cipőjük talpára kukoricacsutkát (súVok) kötöttek, és úgy rakták egymás mellé 
lábukat. Nem csusszanásokkal haladtak előre, hanem lépegettek. A lábuk sarkát a lábhossz 
közepére tették, mert csak így lett lépéseiknek a nyoma a traktoréhoz hasonló. Ezeket 
a traktornyomokat a hóban is csinálják ma is a gyerekek. A játéknak ez a változata világo
san mutatja, hogyan módosult a gyermekek helyzete. A szociális helyzetük javulásával nem 
mezítláb, hanem cipőtalpra kötözött kukoricacsutkával játsszák azt a régit, amely őket a 
földhöz köti. 

Ugyanígy módosult az út porának az alkalmazása. Régen dobták, szórták fel az ég 
felé vagy egymásra a port. 1953 nyarán még lehetett látni a tanyák között húzódó dűlőutakon 
legeltető gyerekeket, amint kupacba kotorták össze az út porát. Ezeknek a kupacoknak 
messziről nekiszaladtak, és mezítláb jó nagyot rúgtak egy-egy ilyen kupacon. A cél az volt, 
minél messzebbre szálljon az elrúgott por. Az volt az első, akinek a pora a legmesszebb szállt. 
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A pordobálás, kemencekészítés, nyomcsinálás játékait inkább fiúk játszották, de szór
ványosan a lányok is. Ami a kort illeti, ezek a játékok az iskolás kort még el nem ért gyerme
kek játékai voltak. Határozott határvonalakat húzni természetesen nem lehet. Csak nagy 
általánosságban mondhatjuk : inkább a kisebb gyermekek játékai voltak ezek. 

Nyáron, amikor erősebb zápor verte el a vastag port, és tócsákba gyűlt össze a víz, 
új játékot kezdtek a gyerekek. Alig állt meg az eső, beletapostak a meleg, pocsétás vízbe. 
Csúszkáltak (klzali sa). Az árokpart széléről egymás mellé zárt lábbal ereszkedtek a vízbe. 
A felázott föld a gyermekek súlyától összetömörödött, és síkossá lett. Lecsúszó lábuk nyo
mán két vályúszerű mélyedés maradt. A vízbe érve megfordultak, és kezükkel lespriccelték 
a csúzdát (klzacku), hogy csúszósabb legyen. Addig csúszkáltak, míg meg nem unták, 
vagy el nem romlott a csúszda. Volt még egy másik változata a csúszkálásnak. Az árokpart 
szélén, az utcák hosszában általában fák sorakoztak. Ezekbe az árokpart közelében levő 
fákba kapaszkodtak, és háttal a víznek, váltott lábbal csúszkáltak. Ezek rövid csúszdák 
voltak, de nyomuk az előbbiekhez hasonló. A csúszdák nedvesítését a vízbe csusszanás után 
lábukkal végezték el. Csúszkálás alatt fogták mindig az árokparton levő fát. 

A felázott árokban nagyszerűen lehetett sarat taposni (blato dlávit'). Körbe-körbe egy 
helyben járkálva taposták a víz alatti sarat úgy, hogy a lábfejükkel összefogott sár egyre ma
gasodott. Ezt a sártaposást a kicsinyek nagyon szerették csinálni. A sár ilyen taposását szí
vesen csinálták a vásárhelyi gyerekek is, amikor „csök"-öt tapostak. 

A nyári záporok vize, amilyen gyorsan összegyűlt az árkok mélyedéseiben, olyan hamar 
fel is száradt a kánikulai melegben. A víz eltűnése után az agyagos fekete föld — mielőtt 
még megrepedezett volna — nagyon jól formálható gyurmává szikkadt. A gyerekek ember
fej nagyságú darabokat kapartak. Ezt jól kidolgozták (virobili), meggyúrták, hogy egyen
letes töménységű legyen. Kidolgozáskor a járdák pallóihoz, köveihez, betonjához ütögették. 
A jól kikészített sárral árnyékos helyre ültek le. Szétterpesztett lábuk között, sima felületen 
mintázták játékaikat : a ház körül látható állatokat. Ezeknek nagyon egyszerű formát ad
tak. Nem dolgozták ki az állat minden testrészét egyforma részletességgel. Ösztönösen al
kalmazkodtak az anyagszerűséghez. Az állatokra jellemző testrészekre fektették a súlyt, 
így a lovaknál a sörényt és a farkat, teheneknél a szarvat, disznóknál a hengeres testet, 
galamboknál a pávagalambok jellegzetes farkát mintázták meg. Ha ezekre a nagyon le
egyszerűsített figurákra nézünk, mégis felismerjük bennük a megmintázott állatot. 

Ugyanilyen módon egyszerűsítették a tárgyakat is. Ezek tömegükben hatottak annak, 
aminek gyermeki tervezésük szánta. A tárgyak egy-egy részét csak éppen jelezték, és mégis 
olyannak hatott, mint a valóságos. Az alkotás ihletében beszéltek. Mindegyik mondta, 
hogy mit csinál. „Most én csinálok egy lovat. Ez lesz a mi Mirzánk." Alakította közben a 
törzsét. Csinálta a Mirzát. Készen lett. Ami Mirzává tette ezt a kis agyagfigurát, az nem 
volt más, mint behajlított nyakának az íve. Ráismertek. Dicsérték vagy ócsárolták megjegy
zéseikkel, mint a felnőttek. Ha nem akart kialakulni a kívánt forma, nem sokat bajlódtak, 
összedobták a sarat és átgyúrták. Kezdték elölről. 

Az elkészített állatokat, tárgyakat megfelelő helyre tették. Az állatokat az istállóba, 
ólba, kúthoz, a tárgyakat az udvarra, színbe. Rendszerint addig játszottak ezekkel a figu
rákkal, amíg sárosak, nedvesek voltak. Száradás után rendszerint a ragasztott részek elvál
tak, leestek. Nem lehetett tartósan ragasztani őket. Amíg nedvesek voltak, és maguk a gyere
kek is sárosak, addig ha el is romlott valami, kéznél volt a sár, könnyen ki lehetett javítani. 

Játékukban minden sárból volt. Rendszerint ha a játék menetében valami hiányzott, 
akkor menten elkészítették. A fiúk a férfiak dolgát, a lányok az asszonyokét végezték. így 
a fiúk az állatokat etették, itatták, gondozták, legeltették, befogták. A lányok sütöttek, 
főztek, gyermeket gondoztak. 

Az iskolás korú gyermekek kedves játéka volt a nyári esőzések után a sárdobálás (blato 
lúcat). Hajlékony, ujjnyi vastag ,60—80 cm hosszú vesszőt vágtak a kezük ügyébe eső fűz-
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fáról vagy akácfáról. Ennek vékonyabbik végére dió nagyságú, keményebb sarat nyomkod
tak. Suhintó mozdulattal eldobták. Nem célba, hanem minél távolabb igyekeztek eldobni. 
Fiúk játéka volt ez. Csoportba verődve az érparton gyűjtögették a sarat, és dobták jó mesz-
szire. Mindegyik fiú a maga készítette vesszőjével. A Szárazér partján bőven volt erre hely. 
A vásárhelyi gyerekek suhintónak nevezték ezt a vesszőt. 

Agyagból formált játékló 
Koník z hliny 

Pferdchen aus Lehm 

Tehén 
Kravicka 

Kuh 

Cséplő kazán 
Parná mlát'acka 

Dschrumaschine 

Itató vályú 
Válovec 
Tränke 
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Kerek kukucska 
Okrúhla kukucka 
Rundes kukucka 

Kockás 
Kockovitá kukucka 

Würfel 

Dobos 
Kukucka bubnového tvaru 

Länglich 

Hosszúkás 
Podlhovastá kukucka 

Trommler 
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Napjainkban is játszanak a gyerekek hasonló módon. A vékony vessző helyett a száraz 
napraforgószárat féloldalasan metszik. A belet eltávolítják a kihegyezett végén. A bél he
lyére teszik a sarat vagy göröngyöt, s ugyancsak suhintó mozdulattal messzire dobják. 
A nagyobb fiúk ezzel a módszerrel célba is szoktak dobni. 

Fiúk, lányok egyaránt nagy kedvvel játszották, és még napjainkban is játsszák azt az Al
földön eléggé ismert sárjátékot, amelyet Tótkomlóson kukucskának (kukucka), Hódmező
vásárhelyen hukk-nak, Orosházán pukkantó-nak neveznek. 

SÜfe:.... feíiiliSíSS"«' 

Kukucskát formázó gyerekek 
Deti pri formovaní kukucky 

Kinder kukucka formen 

A simává gyúrt sarat különféle alakú kukucskává formálják. A jó öklömnyi sárdarabot 
hengeresre vagy kockásra alakítják. Leteszik a sima járdára. Tetejének közepén jobb hüvelyk
ujjukkal lyukat nyomnak. Az így benyomott lyukban hüvelykujjukhoz nyomogatják a többi 
ujjal a sarat. Körbe-körbe nyomkodják mindaddig, amíg el nem készül a kukucska. Ügyel
nek nagyon arra, hogy ki ne nyomják a fenekét. Amikor kellő nagyságú lett a lyuk, kész a 
hengeres testű, kerek kukucska. Menet közben, ha repedezik a sár a sok nyomkodástól, 
akkor köpéssel puhítják és lágyítják. 

Ha a kerek kukucskára vékony sárlapot, fedelet készítenek, és azt a lyukra ragasztják, 
akkor dobos a neve. Ezekbe olykor egy-két babszemnyi sárgolyócskát is tesznek. 

Ha a sarat kocka alakúra formálják, kockás kukucska lesz belőle. Tégla formájú 
kukucska a hosszúkás. Ha ennek a tetejébe nem egy, hanem több lyukat nyomnak, akkor a 
lyukak száma szerint nevezik négy vagy hat lyukú hosszúkásnak. 
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A kész kukucskát jobb tenyerükre úgy csúsztatják, hogy a nyílása felül legyen. Feláll
nak. A lyukba beleköpnek (zapVuju), és az alábbi mondókák valamelyikét mondják : 

Kukucka kuka. 
Vrba sa puká. 
Janik sa zeni, 
Na bjelom koni, puk! 

Kukucka Dorka, 
Knazova djovka, 
Ak ne puknes hodim ta 
do stuni. do blata. 

(Kakuk kakukkol. 
Fűzfa pattan. 
Jankó nősül, 
Fehér lovon, puk!) 

(Kukucska Dorka, 
Papnak a lánya, 
Ha nem pukkansz, bedoblak 
a kútba, a sárba.) 

Ku kuk málé, száz pipáié, 
Hu baba ku ku kuk. 

A mondóka utolsó szótagjára a tenyerükön levő kukucskát felemelik, és a nyitott lyuk
kal lefelé fordítva a sima pallóhoz, járdához csapják. A kukucska nagyot pukkan, mivel a 
lyukba beszorult levegő a csapódásnál kinyomja a fenekét. Ha a dobás rosszul sikerül, 
akkor csak a sár csapódó hangja hallatszik. Ez kudarcot jelent. Annál nagyobb a siker, 
minél nagyobbat pukkan a földhöz csapott kukucska. 

Különféle alakú kukucskák 
Kukucky rőznych tvarov 

Verschieden geformte kukucka 
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A sárdarabbá mállott kukucskál ismét összegyúrják. Köpésekkel lágyítják a száradó 
sarat. Miután használhatóvá tették a'sarat, kezdődik elölről az új, esetleg más formájú ku-
kucska készítése. Itt, ennek a játéknak a készítésénél éppen úgy beszélgetnek, mint az álla
tok formázásánál. A téma maga a készülő tárgy. Ha nem sikerül a dobás, megszidják a sa
rat. „Majd adok én neked! Úgy meggyúrlak..." Közben erőteljesen gyúrják, csapják a 
földhöz, illetve pallóhoz, kőhöz. 

A dobás előtti köpésre és a mondóka elmondására is nagyon kell ügyelni. Különös, 
hogy a varázslásnak ez a formája csak ennél a játéknál maradt fenn. 

A többször újra készített kukucskát végül, mikor már nagyon kiszáradt a sár, és már 
semmilyen köpés sem használ, az árokba dobják. Új sarat hoznak az árokból. Ha az árok
ban is már nagyon megszikkadt a sár felülete, akkor először jól megtapossák. Ezáltal a mé
lyebben levő nedvesség a felső réteget is átjárja, és jól gyúrhatóvá lesz az egész. Miután így 
megtaposták, akkor szednek belőle. 

Régen, az első világháború előtt az utcákon mindenfelé még pallók voltak. Ezeken 
nyáron fiúk és lányok, iskolások nagy serénységgel csinálták a kukucskákat. Napjainkban 
a faluban, elszórtan, inkább a csendesebb utcákban lehet olykor látni kukucskázó gye
rekeket. A sarat most a Szárazérből, a Cigányérből és a különféle „székák"-ból, így nevezik 
a gyerekek a szikes gödröket, nyerik. Ilyenek vannak a Nagyatádi, Zrínyi, Bocskai, Kis
faludy utcákban. 

A kukucskázás játéka megszegényedett. Nem tudnak már mondókát. Nem is készülnek 
úgy neki a játéknak. Nem ülnek le, hanem csak állva csinálják. Nem dolgozzák meg a sa-

Állatfigurákkal játszó gyerek 
Diefa pri hre s figúrkami 

Kinder mit Tierfiguren spielend (Rekonstruktion) 
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rat. A földhöz, illetve a járdához való lecsapása előtt nem feledkeznek meg a mai gyerekek 
sem a lyukba való köpésről. A formák is leegyszerűsödtek. Van, hogy csak a markukban 
tartva a sárdarabot, valamilyen nagyon egyszerű módon lyukat csinálnak bele hüvelyk
ujjukkal, és máris kész a kukucska. Annak sem tulajdonítanak fontosságot, hogy nagyot 
pukkanjon. Inkább csak a sárnak a gyúrása, formálása, alakítása miatt csinálják az egészet. 

A por, föld és sár ilyen alkalmazása a gyermekek játékában még semmi mást nem je
lent, mint annak az örömnek a szerzése, ami abban van, hogy az anyag engedelmes. A siker
élményhez könnyen jutnak. Nem állítja őket játékuk egymás ellen. Társadalmi helyzetük
től függetlenül kerülnek birtokába a játék anyagának. Feloldotta teszi kapcsolatukat az 
anyaghoz, mivel nem kell vigyázni arra, amivel játszanak, „dolgoznak", hiszen van belőle 
korlátlanul. Ezekben a sárjátékokban az egyetlen és kizárólagos cél a gyerekek részére az 
az öröm,a mit a mozgás és alkotás az embernek jelent. 

Területszerzés és bicskázás 

Az itt következő játékokban — bár még van szerepe a földnek, de már másodrendűvé 
lesz. A gyermekek, mint játszók figyelme többé nem szegeződik centrikusán az anyagra, 
hanem annak bírására. Ezeket a játékokat nagyobb fiúk játsszák. Itt nem az anyag formája és 
a munka, ami örömmel tölti el a játszókat, hanem a vetélkedés, a szerzés. Ügyesnek lenni, 
hogy nekem minél több legyen. 

A területszerzés játékára, akkor került sor, ha lehűlt a levegő a nyári esők nyomán, és 
emiatt nem kívánkoztak kukucskázni a gyerekek. Ilyenkor a fiúk elővették a „halas" vagy 
„budli" bicskájukat, és az udvar vagy utca valamelyik csendesebb zugában a nedves földet 
simára taposták. A simára taposott, mintegy négyzetméternyi területet bicskájukkal kör 
alakúan határolták. Kétfelé osztották a területet. Kettesével játszották ezt a játékot. A kez
dést kisorsolták. 

A kezdő játékos beleállt a neki jutott fél területbe. Szembefordult a másik játékos terü
letével. A nyitott bicskát álla magasságából úgy ejtette le, hogy az hegyével a puha földbe 
szúródott. A játékos a bicska élének irányába egyenes vonalat húzott. Ha ez a vonal a másik 
játékos területén ment át, akkor annyi terület lett az övé, amennyit a húzott egyenes lemet
szett. Ez lett az új határ a két birtok között. A régi vonalat taposással megszüntette a játé.-
kos. Mindig csak a kisebbik részt lehetett a játszónak választania. A régi vonal eltaposása 
után folytatta a kés leejtését ugyanúgy, mint előbb. Természetesen úgy igyekezett, hogy a 
leeső bicska éle minél nagyobb területet hasítson a másikéból. 

A területszerző játékos a kés, illetve bicska ejtését addig ismételte, amíg a leszúródott 
bicska éle a másik területének irányában volt, és a húzott egyenes amabból lemetszett va
lamennyit. Mihelyt a játszó leejtett bicskájának éle nem metszett le a másik területből vagy 
a bicska nem szúródott be a földbe, hanem eldőlt, akkor elvesztette a kés-, illetve bicska
ejtés jogát. Következett a másik. 

Játék közben a birtokolt terület nagysága módosult. A húzott vonalakat minduntalan 
eltaposták. Az újakat bicskájuk hegyével kihúzták. A játékosnak jogában volt saját terüle
tének bármelyik részéből ejteni a bicskával. Lényeg mindig az volt, hogy úgy szúródjék a 
bicska, hogy annak éle a másik területe felé legyen. Bár egy ügyes dobónak nagyon kicsire 
sikerülhetett összezsugorítania a másik területét, de megszüntetni sohasem. T. i. minél ki
sebb lett az ellenfél területe, annál nehezebb volt úgy leejteni a bicskát, hogy annak éle le
hasítson a kicsiből. Ha csak olyan kicsiny terület maradt, amelyben egy bicskahegy megáll
hatott, akkor már megfordulhatott a rend. Az ellenfél egy ejtéssel vissza tudta szerezni bir
toka nagy részét. Az összterület nem változott. Az annyi maradt, amennyit a kezdetben 
körülhatároltak. 
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Nyilvánvaló, ennek a játéknak a vetélkedés mellett, mondandója is volt: szerezni, minél 
többet. Világosan tükröződik benne az a mentalitás, amely jellemzője volt az akkori társa
dalomnak. A mai gyermekek már nem ismerik, és nem is játsszák. 

Egy másik játék, amelyet földön bicskával játszottak még a húszas években a gyerekek, 
a bicskázás. A bicskát derékszögbe hajlították. Minden játékos kitaposott magának fél 
négyzetméternyi nedves, puha területet. Kirajzolt egy 30X40 cm-es téglalapot. Három-négy 
fiú játszotta ezt a játékot. Egymás után dobták a bicskát. Ülve vagy guggolva folyt a játék. 
Először a bicskát két ujjukkal nyelénél fogva úgy dobták a puha földbe, hogy a hegye bele-
szúródjék a földbe, és a nyele érje a földet. Ez volt az első része a dobásnak. Ezután a seké
lyen beleszúródott bicskát a nyélrész alatt, jobb középső ujjukkal úgy dobták fel, hogy az a 
levegőben megperdülve lehetőleg úgy essen vissza, hogy a hegye beleszúródjék és megálljon. 
Ha egyenesen esett vissza, és eredeti helyzete szerint szúródott be, akkor az lovat jelentett, 
ha megdőlt és ferdén állt, akkor az szamarat jelentett. Ha csak a bicska hegye szúródott be, 
de a nyele a levegőben volt, akkor az annyi hold földet jelentett, ahány ujját tudta a játékos 
a bicska nyele és a föld közé erőltetés nélkül tenni. 

így a bicska helyzetétől függött, hogy a játékos lovat, szamarat, földet, házat vagy ku
tat szerzett. Minden dobás után a játékos a megcsinált figurát berajzolta a maga körül
határolt táblájába. Ott a gyakoriság szerinti sorban szamár, ló föld, ház és kút rendben 
kerültek egymás mellé. Egymás után dobtak a játékosok. Ha beszúródás nélkül esett visz-
sza a bicska, akkor az nem írhatott semmit, hanem következett a másik játékos. 

Nagyon sokáig lehetett játszani ezt a játékot. Játszották is, amíg meg nem unták. A végén 
számbavették a figurákat. Az lett a leggazdagabb, akinek legértékesebbek voltak a figurái. 
A szamár volt a legolcsóbb, a ház volt a legértékesebb. Amazt volt a legegyszerűbb, emezt 
a legnehezebb megcsinálni. A bicskának minden dobásnál derékszögben meghajlítottnak 
kellett lennie, ha a játékban valamelyest kinyílt, meg kellett igazítani. A kút ugyanis úgy 
lett, hogy a felpörgetett bicska — amint a földbe szúródott, kinyílt. A ház akkor lett, amikor 
a visszaeső bicska nem szúródott be, hanem a nyelére állt, úgy, hogy az éle felfelé nézett. 
Ezek nagyon ritka figurák voltak. 

A szerzésnek és a gazdagodásnak a vágya jut kifejezésre ebben a játékos formában. 
Színesebb az előbbinél, de tartalmát illetően ugyanaz. 

c ^ 
Bicska dobása 

Hod nozíkom pri „bicakovaní" 
Messerwerfer 
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Ló 
Poloha nozíka zvaná ,,kôn' 

Pferd 

Szamár 
Poloha nozíka zvaná „somár' 

Esel 

Szántóföld (3 hold) 
Poloha nozíka zvaná „orácina" (3 jutrá) 

Acker (3 Joch) 

Ház 
Poloha nozíka zvaná „doni" 

Haus 

Ugrálós játékok 

Tavasszal, amikor annyira felszáradt a föld, hogy már nem ragadt, az iskolás korú 
gyerekek, udvaron, utcán vagy más alkalmas helyen a sima földre cserépdarabba], bicská
val vagy más kemény tárggyal játék részére különféle beosztású mezőket karcoltak. A földre 
rejzolt formákat iskolának (skola) nevezték. 

A legegyszerűbb rajzú volt a téglalap alakú, hat mezőre osztott, ablak formájú iskola. 
A játék során ezt kellett a játékosoknak kijárni (vychod'if). Két-három gyerek állt össze is
kolázni. Mindegyik szerzett magának fém tízforintos nagyságú cserepet (crep). A kezdő 
játékos megállt a megrajzolt téglalap rövidebb oldalánál, és az ablakosán felosztott téglalap 
baloldali első kockájába dobta a cserepet. Ha az a vonalat nem érintette, és a kocka terüle
tét el nem hagyta, jó volt a dobás. Féllábon beugrott a kockába, ahol a cserép volt. Kézzel 
nem volt szabad hozzányúlni. Mezítláb, ujjai segítségével úgy kellett megigazítani, hogy 
féllábon ugrálva ki tudja lábával lökni a cserepet abba az irányba, ahonnan beugrott. Ha 
nem lépett ezen művelet alatt vonalra, és a cserép is jó irányban hagyta el a kockát, akkor 
dobhatott a játékos a következő kockába. Ugrálás, pöckölés, most már két kockán át. Ha 
közben a cserép a már megjárt kockák valamelyikében megakadt, szabad volt azt onnan 
a szabályos irányba pöckölni. 

Ha a játékos így végigugrálta a téglalap minden négyzetét, kijárt egy osztályt. Ennek 
bizonyságául megjelölhetett magának egy négyzetet, amely neki a játék végéig háza (chiza) 
lett. Ez a kijelölés úgy történt, hogy a cserépdobás helyéről, háttal állva a négyzetnek hátra 
dobta cserepét, s amelyik négyzetbe az esett, ott lett a háza. Házát a négyzet sarkaiba raj
zolt egyenesekkel és nevének középre írt kezdőbetűjével megjelölte. 

A játék során a házában két lábra állhatott. Ott megpihenhetett. A cserepet megigazít
hatta még a kezével is. Ezt a négyzetet a továbbiak során nem kellett megjátszania. Más 
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játékos házába nem léphetett, cserepét nem dobhatta be, a játék menetében e házakat 
jövet-menet át kellett ugrania. Ha valaki játékot rontott, mert vétett a szabályok ellen, kiállt, 
és a következő játékos játszott. A megszerzett pozícióját nem vesztette el. Legközelebb, ha 
rá került a sor, ott folytatta, ahol előzőleg rontott. 

A játék menetében az éppen pihenő játékosok különböző módon igyekeztek azon, hogy 
a dobó játékos cserepe kiugorjon vagy kicsússzon a szabálytalan területre. Mesterkedéseik 
során kiabáltak, integettek, a földre cserepeikkel kereszteket rajzoltak, a rontó emberek 
jeleit írták a levegőbe vagy a földre. Varázsoltak (vrazili) a maguk módján. 

Rajzolatában nehezebb, de játékában könnyebb volt az az ugrálós játék, iskola, amely 
két egymással érintkező négyzetből és tetején félkör alakú megfelezett részből állt. A két 
négyzetet átlókkal négy-négy háromszögre osztották. Dobónak ehhez is cserepet használ
tak, de ezt nem lökték lábbal, hanem kézzel szedték föl. A bedobott cserépért féllábbal 
ugrott a játékos az első háromszögbe, majd egyszerre terpesztetten ugrott a következő két 
háromszögbe, majd ismét kétszer egymás után féllábbal, azután párosan és ismét féllábbal. 
Ezzel a két négyzetet bejárta. Előtte volt még a megfelezett félkör. Ez volt a „Menny" és a 
„Pokol" (Nebe a Peklo). Ezek kezdőbetűit írták a két részbe. Ebbe a két részbe egyszerre 
ugrott be páros lábbal a játékos, majd ugrással megfordult, és ahogy jött, úgy ment, illetve 
ugrált vissza. Amikor arra a helyre, ahol a cserepe volt, visszaért, megállt, és kézzel lehajolva 
felvette a cserepet és kiugrált. Az így végigugrált játéktér után kijárta az iskolát. 

Ezt a változatot a legkisebbek játszották. Ennél valamivel nehezebb volt a beosztását 
illetően az ehhez hasonló, újabban sokat játszott iskola. Ez négyzetekből és téglalapokból 
tevődött össze. Rajzolatát ugyancsak cseréppel vagy bicskával karcolták a földre (lásd a 
rajzokat!). Ennek kijárása után lehetett már házat készíteni. Abban megpihenhettek. Itt 
sem löktek, hanem kézzel vették fel és vitték a cserepet. A kicsinyek az iskola udvarán és az 
utcákon napjainkban is játsszák. 

Ma a gyerekek az első változatot nemigen tudják játszani, mivel nem járnak mezítláb, 
cipőben nagyon körülményes lenne a cserepek pöckölése, a vonalról vagy annak közeléből 
való visszahúzása. Pedig annak a játéknak az izgalma éppen abban volt, hogy a vonal kö
zelébe esett cserepet sikerül-e úgy visszahúzni, hogy ne érje a vonalat sem a játékos lábujja, 
sem a cserép. 

E gyermekjátékok csak igen kis felületen találkoznak a földdel, de találkoznak. Szükség 
van ezeknél a játékoknál a földnek arra a puhaságára, amely a nedves tavaszi talajnak vele
járója. Jólesett még a mezítláb járó gyerekeknek is a nedves föld ruganyossága. Nem válha
tott kedveltté az ugrálós játéknak olyan változata, ahol a figurát a földnél ugyan simább 
betonra vagy aszfaltra rajzolták krétával, mivel az sokkal keményebb. A rajta való ugrálás 
fárasztóbb. Itt-ott lehet látni rajzokat a betonon is, de gyereket ezen játszani csak nagyon rö
vid ideig és ritkán. Nyilván a tapasztalatlanok teszik azt, hogy a figurákat felrajzolják, és 
amikor már játszanak, gyakorlatból ismerik meg, hogy a beton kemény, és ezért megfájdul 
a lábuk, és a kidobott cserép, bosszantásukra hamar elgurul, vagy messzire pattan. Legjobb 
csak a föld. 

Lyukak és vonalak 

Tél végén, tavasz jöttén igen korán húzódtak ki szobáikból a gyerekek a naposabb ré
szekre, ahol már felszikkadt a téli sár. Előkerültek a fiúk zsebéből a bicskák. Pillanatok 
alatt ásták ki a 10—12 cm átmérőjű és 5—6 cm mély lyukat (jamka). A kiásott lyuk körül 
simára taposták a földet, és a lyukból kikerült morzsalékot jó messzire szórták. A lyuktól 
mintegy 4—5—6 lépésnyire, aszerint, milyen korúak voltak a játékosok, vonalat (gráz) 
karcoltak. Ettől a vonaltól kellett a gombokat lyukra dobni. 
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Otthon a félredobott, elkopott, régi, öreg kabátról, viseltes gombos ruhákról, talán egy 
régi katonaköpenyről levágták a gombokat. Nagyokat és kicsinyeket. A katonaköpenyek 
fényes gombjait, az első háború után a gyerekek „pakfont"-nak, a fehérfémből készült négy 
lyukú nadrággombot „ciacha"-nak nevezték. Általában a nehéz fémes gombok voltak az 
értékesek, ezekkel jobban lehetett lyukra dobni. 

Négy-öt gyerek játszott egy csapatban. Gomboztak (na gombike sa hrali). A vonallal 
megjelölt helyről dobtak. A lyuk volt a cél. Egymás után dobott minden játékos. Akinek a 
gombja a lyukhoz legközelebb esett, vagy beesett a lyukba, az pöckölt (sti'cav). A pöckölő 
a földre tette mind az öt ujját. Négy ujjával megtámasztotta a kezét, és a hüvelykujjával, 
annak is a körmével, olyan erővel pöckölte meg a gombot, hogy az lehetőleg a lyukba 
kerüljön. Ha ez sikerült, akkor azt a következő gombot pöckölte, amelyik a legtávolabb 
volt a lyuktól. Ha a gomb első pöckölésre nem jutott a lyukba, akkor a másik játékos követ
kezett és próbálkozott. Mindaddig pöcköltek így sorban, amíg minden gomb nem került a 
lyukba. Minden játékos annyi gombot nyert, ahány gombot sikerült a lyukba pöckölnie. 
A dobógombokat szabad volt kiváltaniuk. 

Ugyanilyen technikával játszottak a nagyobb fiúk, de gombok helyett érméket, pénze
ket dobtak a lyukra. A forgalomban levő váltópénz kisebb értékű érméivel, mint 2—10—20 
filléresekkel játszottak. Ezt a játékot pénzelésnek (hraf z penazma) nevezték a gyerekek. 

A gombozáshoz hasonlóan készítettek lyukat, amikor golyóztak (goVovgat). E játéknál 
más fajta lyukat csináltak, mint a gombozásnál. A golyózásnál lejtő oldalúnak kellett bnni 
a lyuknak. Amott meredek volt, itt lejtős volt a szélén. Ezt legkönnyebben úgy érték el, ha 
a bicskával kissé kimélyített lyukat mezítelen lábuk sarkával simává döngölték. 

A játéknál a golyókat (gulke) nem dobták, hanem guggoló helyzetből a lyuk felé gurí
tották (goVovgati). A cél itt is az volt, hogy azelgurított golyó a lyukba érjen. Nem volt ez 
olyan egyszerű művelet. Jó érzék kellett hozzá. Ha nagyon erősen gurította a játékos, akkor 
előfordult, hogy a lejtős oldalú lyukból kigurult a golyó. Ha pedig gyengén gurította, akkor 
meg messzire állt meg a lyuktól. A golyókat kigurításuk után nem pöckölték, mint a gom
bokat vagy pénzeket, hanem meghajlított középső ujjuk középső perecével lökték. 

Mindenféle típusú golyókat használtak a gyerekek ennél a játéknál. A leggyakoribb 
volt az egyszerű kiégetett agyaggolyó (hlinovie gulke). Azután volt, hogy ezeket befestették, 
de anyagukban ugyanolyanok voltak, mint az előbbiek. Zománcos festékkel is bevonták, 
s úgy égették ki. Ezek voltak a márvány (mramorovie) golyók. A legszebbek voltak a színes 
fonalakkal díszített üveggolyók (sklenenie). Minőségüket a gyerekek úgy próbálták ki, hogy 
a téglához vagy betonhoz pattintották. Ha magasra pattant és nem tört össze, akkor az jó 
volt, s azért megadtak mindent. Az üveggolyók szinte széttörhetetlenek voltak. Ezek voltak 
a golyók sztárjai. Nem is volt ezekből a szegényebb gyerekeknek. Az agyaggolyókat a faze
kasok égették kemencéikben, és olcsó áron árulták az edényekkel együtt. 

Földbe fúrt lyukat, illetve lyukakat csináltak a gyerekek akkor is, amikor kanászost 
(o kanúsov) játszottak. Ezt a játékot is öt-hat nagyobb gyerek játszotta. A felszereléshez 
tartozott minden gyerek részére 1 db 3—4 cm vastag és 1—1,5 méteres bot (palica), 1 db 
4—5 cm átmérőjű fagolyó (téka) vagy ugyanolyan nagyságú tömör gumiból való labda. 

Előre elkészítették a lyukakat. Középre egy, a többinél nagyobb lyukat ástak. Ez volt 
az akol (akov). E köré valamivel sekélyebbeket. Ezeket, duda — nak nevezték. Egy 
távolabbi helyen húztak egy egyenest. E mögé felálltak sorba. Botjaikat egyszerre elrúgták. 
Az lett a kanász, akinek a botja a legrövidebb távolságra jutott. Elrúgás után mindenki sie
tett felkapni a botját, és rohant a már kiásott dudákhoz, hogy a legkedvezőbb helyen levőbe 
dughassa a botja végit. Ezzel elfoglalta a helyét. A kanász megkereste a fagolyót, és botjával 
terelgette a középső lyuk, az akol felé. A játékosok ebben az igyekezetében minduntalan 
akadályozták. Elütötték a golyót. Érte kellett mennie, és ismét csak az akol felé kellett haj
tania. Előfordult, hogy ütés közben az üresen maradt lyukat egy másik játékos elfoglalta, 
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de mert egy lyukba csak egy botnak volt helye, ütés végeztével, amikor vissza akarta tenni 
a botját a lyukba, nem tehette, mert szomszédja közben elfoglalta. Ebből a lyukfoglalásból 
nagy kavarodás lett, mivel láncszerűen foglalták el egymás helyét a játékosok. A kavarodás
ba bekapcsolódott a kanász is. Ha sikerült neki szabad lyukat szereznie, akkor már nem ő 
volt a kanász, hanem az, akinek a végén nem jutott lyuk. 

Ha beterelte mégis valahogy nagy nehezen a fagolyót, vagyis a disznót az akolba, akkor 
elölről kezdődött a játék, és újra rúgták a vonalról a botokat. 

E játékban, amikor botjaikkal egy-egy ütés nyomán kapkodva rohannak lyuktól
lyukig, annak a vidékünkön ismert szlovák közmondásnak az eredetét ismerhetjük fel, 
amelyet akkor mondanak, ha valaki ide-oda jár bizonytalanul. Chodí z dude do dude (jár 
lyukról lyukra). 

A földdel kapcsolatos az a játék is, melyet országszerte játszanak a gyerekek, s amelyet 
vidékünkön bigének neveznek. A bige kivetésénél van szükség arra a kis gödröcskére, amely 
fölé teszik a bigét. Ezt a gyerekek a kivető fával szokták kikaparni, s olyan mélységűre, 
hogy a kivető fa vége alámehessen a bigének. Lehetne ezt a gödröt pótolni valamilyen más 
megoldással, de a gyerekek megszokták, és szeretik a földbe süllyesztett gödröcskét. A bige 
kivetése után a gödörnek, s ezzel a földnek nincsen semmi szerepe a játék további meneté
ben. 

Nagyobb iskolás gyerekek, de iskolát kijárt serdülők is szívesen pénzeztek (na gráz) 
tavaszi időben, szélesebb utcákon és tereken. A játék egyik eszköze a forgalomvan levő 
váltópénz volt. 

Két-három méter hosszú vonalat (gráz) karcoltak vagy véstek a sima felületű földre. 
A vonal két végét a dobás irányába 20—30 cm hosszan derékszögben meghajlították. E vo
nallal párhuzamosan 4—5 méterre egy másik vonalat karcoltak. Innen kellett az érméket 
dobni. 

Többen, öten-hatan is játszhatták. Minden játékos dobott, egymás után, a behajlított 
vonal felé, lehetőleg úgy, hogy a vonalhoz az ő érméje legyen a legközelebb. A legközelebbi 
érme tulajdonosa, miután mindenki dobott, összeszedte az érméket, markában összerázta, 
és a magasba dobta. A földobott érméknek pörögniök kellett. A földre hullott érmék közül 
azokat, amelyeken az írás (filier) volt felül, összeszedte. A földön maradtakat a következő 
játékos szedte össze, és ugyanúgy földobta, mint az első. Ő is összeszedte az írásosokat. Ez 
volt a nyereség. Ezt addig folytatták, míg minden érmének nem akadt gazdája. Amikor már 
csak két-három darab maradt, akkor nyitott tenyerükre tették az érméket, és onnan dobták 
fel a magasba úgy, hogy pörögjenek. Ezt a pénzezési formát azért körülményes aszfalton 
játszani, mert az eldobott érmék szeszélyesen pattannak és gurulnak a kemény talaj miatt. 

A földről felszedett por, a gyúrt sár, a földbe kapart lyuk, a karcolt és vésett vonal esz
közi jelentőségű a gyermek életében. Ezek segítségével ügyességét, fantáziáját gazdagította. 
Az anyaghoz, a földhöz való ilyen kapcsolat csak erősítette a gyermekben azokat a szála
kat, amelyekkel kötődik a gyermek, az ifjú és a felnőtt ahhoz a talajhoz, amelyet szülő
földjének és tágabb értelemben hazájának vall. 

ADATKÖZLŐK 
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9* 131 



IRODALOM 

Gajdács P., Tótkomlós története. Gyoma, 1896. 
Kiss Lajos., Vásárhelyi hétköznapok. 
Szántó Kovács János Múzeum Évkönyve 1961—62. Orosháza. 

132 

Detské hry s hlinou, blatom a zeminou v 
Slovenskom Komlóši 

JÁNOS KOPPÁNY 

Človek eíte nedospel vo svojom historickom vývoji k hotoveniu nástrojov a prostried
kov, ale už prejavil svoju ľudskú zručnosť tým, že svoje končatiny používal ako tvarovacie, 
modelovacie nástroje. Mohol to urobiť o to ľahšie, že mal poruke takú matériu, akou je 
hlina, blato, zemina. Táto matéria sa vďačne formovala, menila svoj tvar v rukách a pod 
nohami človeka. 

Nie je preto od veci venovať pozornosť funkcii tejto prapôvodnej matérie v ľudskej 
práci, najmä tým jej formám, ktoré sa prejavujú v detských hrách. Z tohto aspektu som 
si usporiadal svoje spomienky z detstva, spojené s hlinou a zeminou. Takto som sa pozho
váral s vrstovníkmi i dnešnými deťmi o ich podobných spomienkach a napokon z takéhoto 
hľadiska som pozoroval šantiace, skákajúce deti pri hre. 

Retrospektívny pohľad do histórie detských stykov s hlinou nás skoro presvedčí o tom, 
že detský záujem o blato, o hlinu bol v minulosti oveľa živší a silnejší ako dnes. Prečo je 
tomu tak? Deti v minulosti boli oveľa viac odkázané na samoobsluhu vo všetkých sférach 
života, a tak bol prirodzený ich záujem o matériu, ktorú mali naporúdzi. Dnešné dieťa je 
obklopené a obsluhované civilizáciou. Preto sa vzdialilo od vlastného objavu, od praprimi-
tívnej hliny. Dávnejšie spoločenské pomery nedožičili deťom pohodlie obsluhy. Samy si 
museli zadovážiť „surovinu", ak sa im zachcelo „pracovať'. A najľahšie ju nachádzali v blate, 
hline. 

Vo svojej práci postupujem podľa poradia, ako dieťa postupom času objavuje nové a 
nové metódy práce s matériou.Sotva sa dieťatko udrží na nohách v okrúhlom stojanku na 
vlhkej zemi, a už objavuje, že premoknutá zem podlieha prešľapujúcim nožičkám. A tento 
objav ho napína radosťou. Podobnou inštinktívnou radosťou je pre oniečo väčšie dieťa 
priehrštím vyhadzovať prach ulice nad hlavu. 

Dospievaním rozumu rastú aj nároky voči objavenej hmote. Jednoduchšie predmety oko
lo domu sa stávajú modelmi pre hračky. Tak zhotovuje dieťa maličkú studničku, válov alebo 
jasličky. Keď už trocha podrástlo, odhodlá sa aj na komplikovanejšie formy. Modeluje 
zvieracie figúrky. Obrazy skutočnosti svojím detským pohľadom pristrihuje obratnosti 
svojich rúk. Zhŕňa a zjednodušuje obrysy. Tak vznikajú koníky bez nôh, hranolovité kra
vičky, valcovité svinky atď. 

Po období modelovania predmetov a rozličných figúr — alebo skôr paralelne s tým — 
zhotovuje dieťa z hliny už aj špeciálny svojbytný prostriedok. Týmto prostriedkom je „ku
kučka". Je to hračka autentická, imanentná. Nie je napodobeninou iného predmetu či 
prostriedku z inej hmoty, aleje výrobkom, ktorý sa nehotoví z inej matérie, len a len z hliny. 
Táto jednoduchá hlinená hračka má svoj pôvod vo veľmi dávnych a primitívnych dobách. 
Magické úkony pri jej hotovení — treba do nej napľuť a odrieknuť formulku — poukazujú 
na človeka pradávnych primitívnych dôb. 

V rôznych obmenách hry na nožík a na školu („bičakovanie a grajš") sa odzrkadľuje 
už nie postoj jednotlivca k práci a matérii, ale spoločenské pomery. Také spoločenské 



Kinderspiele mit Lehm und Erde in Tótkomlós 
JÁNOS KOPPÁNY 

Bevor der Mensch zur Werkzeug -und Geräteherstellung gelangte, gab er schon den 
Beweis seines Menschentums, daß er seine Glieder anwendete, sowohl als formende wie 
auch als bildende Geräte. Dies konnte er um so eher tun, da solche Materialien zur Ver
fügung standen, wie die Erde und der Lehm. Dieses Material konnte er mit der Hand, mit 
dem Fuß weiter bilden, formen. 

Es ist lohnenswert die Rolle dieses urtümlichen Materials bei der Arbeit des Menschen 
zu beobachten, in der Form, in der es in den Spielen von Kindern zum Ausdruck kommt. 
So verfolgte ich vor allem meine eigenen Kindererinnerungen, die mit Kot und Erde im 
Zusammenhang stehen. Ich sprach auch mit Altersgenossen und mit Kindern von heute über 
die mit Lehm und Erde verbundenen Erinnerungen, und sah schließlich von diesem Gesichts
punkt aus die spielenden, springenden Kinder während ihrer Spiele. 

Wenn wir die Beziehungen der Kinder mit der Erde und dem Lehm rückblickend be
trachten, so finden wir, daß sich das Kinderinteresse in der Vergangenheit mit Erde und 
Lehm in stärkerer Berührung stand, als im Leben der heutigen Kinder. Weshalb konnte 
das so sein? In der Vergangenheit war das Kind bei der Beschaffung des Materials mehr 
auf sich angewiesen, und deshalb war die Richtung seines Interesses naheliegend dem Mate
rial zugewendet, das für ihn erreichbar war. Das Kind von heute wird von der Gesellschaft 
versorgt. Deshalb distanzierte es sich auch vom urtümlichen, selbst entdeckten Material: 
der Erde. Vormals gestattete die gesellschaftliche Lage dem Kind keine Bequemlichkeit in 
der Versorgung. Es mußte sich selbst um das Material kümmern, mit dem es „arbeiten", 
spielen wollte. Dies ergab sich am einfachsten durch Erde und Lehm. 

Die vom Kind entdeckte Verwendung des Materials verfolge ich geordnet in meiner 
Arbeit. Das Kottreten des kaum noch Stehen könnenden Kinds in der Gehschule ist seine 
erste große Entdeckung, und zwar, daß das Material unter seinen Füßen nachgibt. Diese 
Entdeckung bedeutet ihm Freude. Genau die gleiche triebhafte Freude empfindet ein grö
ßeres Kind, wenn es den Staub der Straße aufwirbelt. 

Mit zunehmendem Verständnis wird auch der Anspruch auf das entdeckte Material 
größer. Die um das Haus gesehenen einfacheren Gegenstände werden zum Spiel in verkleiner
tem Maßstab ausgeführt. So werden Hund, Tränke, Futterkrippe angefertigt. Bei zuneh
mendem Alter ist es schon zur Bildung komplizierterer Formen fähig. Es formt Tiere. Das 
Tatsächliche richtet das Kind nach seiner Handfertigkeit, also vom Blickfeld des Kinds, 
Es verkürzt und vereinfacht, so Pferde ohne Füße, klobige Kühe, walzenförmige Schweine, 
usw. 

Nach, oder besser gesagt neben den Gegenständen, Figuren, Tieren verfertigt das Kind 
dann Geräte aus Lehm. Ein solches Gerät ist das „kukucka". Dieses ist einfach. Es ist kein 
Abbild eines Gegenstands, Geräts aus irgendeinem andren Material, sondern ein solches 
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pomery, v ktorých hlavnou snahou je napr. získať pozemky, ako to ukazuje hra na nožík, 
alebo kde vyškolenosť je absolútnou spoločenskou hodnotou, ako to vidieť v hre na školu. 

Hry, v ktorých majú úlohu „jamky a čiary v zemi", poukazujú už na takú mentalitu, 
pre ktorú zem ako nástroj či matéria nemá už prvoradý význam. Je len vedľajšou rekvizitou. 
V týchto hrách hlavnú úlohu hrajú peniaze a hazardovanie, Chýba už len krok a hra úplne 
stratí spojenie so zemou. 

Nazdávam sa, že preskúmať a zvečniť detské hry s hlinou v takomto zoskupení má 
svoj význam, lebo ich mravná náplň môže pozitíve pôsobiť na hry dnešných detí. 



Gerät, das sonst nirgendwo gemacht wird, sondern nur aus Lehm. Auf eine sehr alte und 
primitive Epoche kann die Herkunft dieses einfachen Lehmspiels zurückgeleitet werden. 
Das Hineinspucken, das Aufsagen des Spruchs sind Bewegungen und Handlungen der 
Zauberei, die auf das Leben der primitiven Menschen hindeuten. 

Die verschiedenen Varianten von Messerwerfen und Schule widerspiegeln als Spiele 
schon nicht mehr das Verhältnis des einzelnen Menschen zum Material und zur Arbeit, 
sondern von Gesellschaften. Jene Gesellschaften, bei denen z. B. das Bestreben zur Boden
beschaffung besteht, wie beim Messerwerfen, oder bei der ausschließlichen Hochachtung 
für die geistigen Werte, wie bei der Schule. 

Die „Löcher und Striche" in und auf der Erde verraten schon eine solche Mentalität, 
wo die Erde als Gerät oder Material nur eine Nebenrolle spielt. Gerade nur, daß sie vorhan
den ist. Bei diesem Spiel sind nur mehr Geld und Glück wesentlich. Von hier ist es nur 
mehr ein Schritt, und das Spiel verliert die Beziehung zur Erde. 

Es lohnt sich —• meinem Empfinden nach — die Spiele der Kinder mit Erde und Lehm 
in solcher Gruppierung zu fixieren, denn die in ihnen enthaltene Sittlichkeit kann in gutem 
Sinne auf die Spiele der Kinder von heute wirken. 

134 



A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 3 

Tótkomlós népi építkezése 
VAJKAI AURÉL 

Település, benépesülés 

A mai Komlós helyén a középkorban falu volt: Békés—Komlós. Az 1795-ben befeje
zett templom ajtaja felett is ez áll még: „Ecclesia ...Békés-Komlós"; az 1838. évi harangon 
pedig: „Békés Komlósi a. v. evang. egyház." Az újabb Tót szó a lakosság anyanyelvére utal. 

A Pécska felőli oldalon a Szárazér mellett, a Mezőhegyes felé vezető út bal oldalán 
templomromokat és föld alá vájt kunyhók helyét találták meg régebben.1 

A régi Komlósnak több földesura, gazdája volt. 1557-ben a falu kilenc házból áll, lakói 
magyarok. 1648-ban azonban már puszta hely. A XVIII. század első felében Gömör, Nógrád, 
Hont megyékből evangélikus vallású szlovákok telepednek le Csabán, Szarvason, Szent
andráson. A katolikus és evangélikus telepesek közt nézeteltérés keletkezett, mire az evan
gélikusok elindultak új hazát keresni. Br. Rudnyánszky József ekkor Komlós pusztát aján
lotta fel, amit kis huzavona után a szlovákok el is fogadtak, és 1746. év január 8-án az áttele
pítési szerződést megkötötték. Ugyanakkor tavasszal kb. nyolcvan család költözik át Kom-
lós-pusztára.2 

A megtelepedéskor (1746) két utcát jelöltek ki. A szóhagyomány szerint a beltelkeket 
kijelölték, a letelepedettek egyike-másika a portáját kijelölő cövekeket éjnek idején beljebb 
ütögette le, s így portáját szűkebbre vette, részben azért, hogy ne kelljen neki túl nagy tért 
körülkerítenie, részben, hogy közelebb legyen a szomszédjához.3 

Az öregek úgy mondják, hogy a mai Lenin-Tass-Ond utcák és a Szárazér által határolt 
területen telepedtek le. A megtelepedés problémáját azonban egyszeriben eldönti egy 1752-
ben felvett, igen pontos és értékes térképlap (Archívum Palatinale Lad. 9. No. 5. Országos 
Levéltár). Eszerint a Szárazér mellett kb. a mai Szárazér—Kereszt—Táncsics—Gajdács 
Pál—Tass utcák határolta részen jelölték ki a házhelyeket, az utcákat. Mérnöki, szabályos 
alaprajzot látunk, egy fő és három keresztutcával, a térkép szerint százhúsz házzal. Ezek 
szerint a legrégibb utcák volnának az Álmos—Lenin, Luther, Bajcsy-Zsilinszky, 
Sexti György, Táncsics és a Széchenyi utcának a templom melletti szakaszai. XVIII. szá
zadbeli épületet azonban e részen, kivéve a templomot, nem találunk. 

A Szárazér nyugati oldalán valószínűleg a komlósi telepesek átmeneti, első szállás
helyének romjait tünteti fel a térkép (Rudera Coloniae Komlosiensis). Igen fontos térké
pünk az első telepesek gazdálkodási módjának megvilágosítására is, amennyiben a falu 
mindkét végén jellegzetes alföldi kerteket láthatunk; ezek szerint tehát Komlós is a kertes 
települések közé tartozott, bár e kertekben még itt épületek nincsenek feltüntetve. 

Az első katonai felvétel 1783-ban készült lapján (B. IX. a 527. XXI. 28) végig a község 
keleti oldalán kiterjedt kertes település észlelhető,4 ugyanígy az északi oldalon is, míg a déli 
oldal kertjei már eltűntek. A Szárazéren túl nyugatra nagy, összefüggő (1770-ben telepített) 
szőlőterület látható. 
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1854-ben az aklokat széjjelpusztították, és a helyükbe beltelkeket jelöltek ki. Az akiok
ból kiszorított lakosság részben ott, részben a bánáti részben, a közlegelőből házhelyet ka
pott, és így a község 410 házzal szaporodott.5 Az 1863-ban készült II. katonai felvétel tér
képe (B. IX. a, 530. XXXIX. (60) már az utóbbi állapotot rögzíti. Délen a Toldi, Semmel
weis, Szép, északon a Tass, Diófa, Csaba, Lehel, keleten a Malom, Kisfaludy, Bocskai 
István utcáig bezárólag ekkor épült ki az egykori aklok helyén a község, s az utcák lefutása 
még a régi kertes település alaprajzának emlékét őrzi. De a déli szélen levő aklok már jóval 
korábban tűntek el, hisz az 1783-ban készült térképen sem láthatók már, és így érthető, 
hogy itt korábban kezdtek lakóházakat építeni (pl. a Szép utcában 1809-ben, a Toldi utcá
ban 1841-ben). A II. katonai felvétel szerint 1863-ig kiépült már a Szárazértől nyugatra 
fekvő Bánát is. 

Az ugyancsak ezidőtájt (1864) készült másik térképlap (XI. 60) felvilágosítást nyújt 
a Komlóstól keletre kialakult tanyavilágról, illetve annak egy, a Komlóshoz legközelebb 
fekvő részéről. Itt meglehetősen sűrűn követik egymást a tanyák. 

Tótkomlósnak 1754-ben 15 556 kh a határa, 1770-ben a nyugati részen szőlőt ültetnek, 
amit azonban a filoxéra kipusztít.6 1786-ban lábas jószágállománya : 1229 ökör, 1666 tehén, 
625 borjú, 1540 ló, 174 csikó, 5741 juh, 2341 sertés.7 Gyarapodnak a telepesek, és ekkor már 
pusztákat bérelnek. 1790-ben alapítják Tótbánhegyest.8 

Tótkomlós elsősorban állattartó volt, és csak 1848 után tér át a gabonatermelésre. 
Addig a kevés gabonát vermekben tartották.9 

1846-ban 114 4/8 sessió (úrbéri telek) van Komlóson. Az akkori leírás szerint a lakos
ság nagyrésze földmíveléssel, barom- és birkatenyésztéssel foglalkozik, a gabonatermést az 
aradi piacon árusítják, de főleg a komlósi heti vásárokon (amit már akkor is a hétfői napo
kon tartottak meg). A komlósi legelők szűkek, s ezért a szenttornyai pusztán tartják álla
taikat.10 

Az 1850-es években megváltozik a gazdálkodás módja. Eddig elsősorban állattartók, 
de most még a szenttornyai bérletet is megszüntetik, és mostantól csak annyi barmot tarta
nak a gazdák, amennyi a föld megműveléséhez szükséges. Áttérnek teljesen a földművelésre. 
1857-ben felosztják a közlegelőt, és művelés alá veszik. 1861—62-ben marhavész is pusztítja 
az állatállományt. Most már minden talpalatnyi földet bevetnek,11 szaporodik a szántóföld, 
de egyúttal a föld ára is emelkedik.12 

A gazdálkodás módjával függ össze, hogy a múlt században a kertes település képét 
mutathatta Tótkomlós. A leírások szerint 229 akol volt a község körül, ezekben házi állatok 
tanyáztak, dudvakerítés vette körül. A szegényebbeknek lakásul is szolgált. Az aklokat fo-
lyószámmal jelölték meg: a Szárazértől az Orosházi útig 1—70, a mostani Vásártéren 80—81, 
az Orosházi és Pusztaföldvári út közt 82—84, a Pusztaföldvári és a Csabai út közt 85—140, 
a Csabai és az Aradi út közt 141—145, az Aradi és Mezőhegyesi út közt 146—216, a déli 
részen a Gödör mellett 217, a Gödör és Ótemető közti részen 218—229. sz. akol volt. 

A XIX. század második felében anyagi jólétük folyton javul, az akkori Magyarorszá
gon az első helyen áll, adóhátraléka nincsen. 1879-ben 7774 holdas pusztát vesznek.13 

1896-ban 9747 k. hold a határuk, ebből szántó 7965 k. hold; évente ekkor aladásra kerül 
50 000 mázsa gabona, 10 000 mázsa kukorica.14 

A népesség megnövekedésére utalnak az alábbi adatok: 1746-ban kb. nyolcvan család 
telepszik le, de 1776-ban már hétszáz család van 3468 fővel.15 1786-ban kétszáznegyvenhét 
gazda van 114 2/4 urbariális telek. (Közbevetőleg az 1831. évi kolerának Komlóson nyolc
száz halottja van, a tömegsír felett 1833-ban állítottak síremléket).16 Fényes17 statisztikája 
szerint lakossága: 48 katolikus, 6769 evangélikus, 30 református, 41 nem egyesült óhitű, 
összesen 6888 fő. (1846-ban 6972 evangélikus a lakosság száma).18 1896-ban 423 római 
katolikus, 8857 ágostai hitvallású evangélikus (összesen 9636 fő), közülük 700 magyar, 
8697 szlovák. 
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A lakosságnak megfelelően szaporodik a házak száma is. 1776-ban, amikor 700 család 
van 3468 fővel, 450 a házak száma,19 (1777-ben már égetett téglából épül a pince.)20 Fényes21 

azt írja 1839-ben, hogy Komlóson több csinos lakóház van. 1846-ban 950 a lakóházak szá
ma.22 A további növekedés: 1890:1673; 1910: 2201; 1920: 2318; 1930: 2800 ház. 

Megemlíthetjük itt még Komlós jelentősebb régebbi középületeit. 1766-ban építik a 
második templomukat égetett téglából, ez sárral bemázolt padlást kap.23 A mai evangélikus 
templom kiváló építészetű műalkotás, tornya talán a legszebb a maga nemében. 1792— 
—1795 közt épül, copf stílusban. 41X19 méter alapterületű, 22 méter magas, a torony 57 
méter, a 28. méter magasságában körerkéllyel. Ugyanitt van a négy harangozó szobája, 
akik a XIX. században (de később is) felváltva őrködtek, és az óranegyedeket tülökkel 
jelezték.24 A remek tornyú templom azonban építészeti stílusával egyáltalában nem hatott 
a falu építkezésére. 

A régi községháza 1817-ben épült, de lebontották, illetve 1893-ban átalakították. Je
lenleg építészeti mintaképként csak árkádos udvari traktusa jöhet számításba. A komlósi 
szálloda késő eklektikus stílusban, 1881-ben épült.25 

Megemlíthetjük még a környékbeli falvak távolságát és a közlekedési viszonyokat, 
amennyiben mindez az építkezés tárgyalásához felhasználható adatokkal szolgálhat. A leg
közelebbi falu Nagymajlát, újabb nevén Nagyér (2,9 km.), a többiek már 10—15 kilométer
re esnek (Sámson 11, Mezőhegyes 12, Pusztaföldvár 15, Tótbánhegyes 15, Orosháza 17 km.), 
míg a távolabbi helységek: Apáca 20, Makó 29, Hódmezővásárhely 35 km távolságra. 

Tűzifát, épületfát 1870-ig Pécskáról, Nagylakról, Aradról hoztak. Nagy fenyőszálakat 
szállítottak a Maroson Nagylakról, útközben fűrészelték fel, sőt régebben a Szárazéren is 
szállítottak fát a Marosról.26 1874-ben létesült Komlóson az első fakereskedés. 

1893-ban építik vasútját, azidőtájt évente 35—40 vagon épületfát szállítottak a fakeres-
kedésekbe.27 1905-ben kiépült a gazdasági jellegű keskenyvágányú vasútja a szomszéd köz
ségek felé. 

A hagyomány szerint a betelepülők 1746-ban a mai Lenin-Tass-Ond utcák és a Szárazér 
által határolt területen telepedtek le, de ebből az építkezésből egy ház sem maradt napjainkra. 
A még meglevő datált házak tanúsága szerint a múlt század első felében az 1860-as évekig 
a mai községnek meglehetősen nagy területén szétszórva telepedtek meg, gondoljunk csak 
a Borsziget u. 1. sz. (1813), Engels utca 52. sz. (1856), Olajmalmi utca 4. sz. (1854), Mali-
novszkyutca 35. sz. (1854), Szép utca 5. sz. (1809) házak egymástól eléggé távol eső pontjaira. 

A Bánát (vagyis a Szárazéren túl fekvő, a Balogh Ádám utca környéke) az 1850-es 
években alakult ki. 

A Nagyatádi Szabó István és a Malinovszky utcák határolta Mihályfalva 1910 táján 
létesül, míg a vasúti pályán túl fekvő település 1923—28. közt. 

A gazdaságok száma és területe k. holdban 1935-ben 

Birtoknagyság (holdban) Száma összes 
területe 
holdban 

0—1 hold, szántóföld nélkül 838 155 
0—1 hold, szántófölddel 592 232 
1—5 665 1593 
5—10 129 1341 

10—20 152 2156 
20—50 84 2314 
50—100 10 602 

100—200 2 218 
1000—3000 1 1068 

Összesen: 2536 9679 
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A népesség foglalkozása 

Foglalkozás 1910 1920 ; 1930 

őstermelő 3171 3807 3946 
iparos 495 585 693 
kereskedő 130 130 237 
értelmiségi 81 88 126 
közlekedés 30 33 39 
nyugdíjas — 49 78 
egyéb 359 264 212 

A falukép 

Az út, ami a vasúti állomásról egy faluba vezet, eléggé jellemző a községre, mint kö
zösségre. Elárulja a fejlődés irányát, sejteti a jövőt, bemutatja a mai arculatot, az eddigi ered
ményeket, s lassan-lassan, ahogy a faluhoz közeledünk, kibontakozik a múlt, a hagyomá
nyos forma. Itt-ott régi épületek bukkannak fel, az utcák szétszaladnak, feltárul a község 
régi arculata. 

Tótkomlós állomásán hatalmas, többemeletes, vadonatúj, modern gabonatároló fo
gad, őszintén elmondva, hogy a falu jövőbeli útja a gabonatermelés marad. Utána az árnyas 
fáktól megfosztott „Népkert" következik, szép elgondolás szülötte, de napjainkban mindig 
üres. Aztán megszaporodnak a kisvárosi jellegű polgári házak, korszerű strandfürdő, eme
letes szálló következik, mindez nem is sejtetve a falu lappangó néprajzi kincseit. De most 
felmerül a remekbe mintázott templomtorony, s egyszerre elárulja, hogy az itteni népnek 
fejlett a szépérzéke, de egyúttal arról is tanúskodik, hogy bámulatos összetartás, kollektív 
érzés él a lakosokban, hisz röviddel néhány évtizeddel idetelepítésük után már ily hatalmas, 
óriási áldozatot megkövetelő építészeti alkotást tudtak megteremteni. 

Majd árnyas, akácfák hűs lombjába húzódó, hosszú, egyenes utcák következnek, ahogy 
általában ilyen szabályos alaprajzúak a telepes községek. Eléggé hasonló stílusú házak so
rakoznak rendben egymás mellé, a házsorok előtt végig, minden utcában tégla vagy cement
lapos gyalogjáró.28 És ámbár az út közepe portenger, esős időben sártenger vagy szó szerint 
valóságos árvíz, mégis az épületek, a ház tája feltűnően tiszta, csinos, gondozott, rendes. 
Némelyik ház oly ragyogóan tiszta, mintha mindennap súrolókefével mosnák le. De még 
a járda rendezettsége sem marad el a tiszta házfalak mögött. Az itt-ott előcsillanó, napfol
tokba merülő, de különben sötét, hűs, árnyas utcák remek, ritkaszép falusi képet adnak. 
Az egyik utcasarkon vén, hatalmas hársfa, talán az első telepesek ültették el. A szélesebb 
utakból mindenünnen látható a páratlan szépségű templomtorony, a haladó barokk utolsó 
üdvözleteként. 

De a tisztaság, a rend egyúttal komoly zártsághoz, szinte kísérteties csendhez szegődött. 
Minden ház mellett magas deszka vagy sárkerítés húzódik, s a házak mögé, az udvarokba 
már nem lehet betekinteni. Sok ház mellett ott áll az utcának hátat fordítva a hatalmas hom
bár, kamra vagy másvalami gazdasági épület, komoran, csak egy-két keskeny lőrésszerű 
szellőzőnyílással az utcára pislogva. Mintha hatalmas várfalak húzódnának végig az utcák 
mentén, a századforduló gabonakapitalizmusának kemény, dacos fellegvárai, lőrésekkel, 
kémlelőnyílásokkal. Minden gondosan lezárt, magábamerült, s van utcarészlet, amiben alig 
van ablakos lakóház, hanem majd minden épület az utcának hátat fordító magtár.29 Sőt a 
Vak utcában, a templom mellett kizárólag csak magtárak vannak, se ablak, se ajtó, a telkek 
itt a párhuzamos másik utcára nyílnak. Van néhány keskeny köz is, ezekben is csak gabo-

138 



nások sorakoznak egymás mellé (Pl. a Lehel utca 18. sz. háznál nyíló köz). Komor, elsöté
tülő képek a különben nyájas lombsátor alatt. 

A házsoroknak, az utcáknak van valami komor, sötét tónusuk, talán mert sok helyen 
a ház homlokzatának színezésében sok a sötét barna, szürke szín, de talán a tragikus, mély 
hangtalanság, a csend is sötétíti a képet.30 Mert az utcák a legtöbbször néptelenek, csendesek, 
némák. Csak estefelé lehet látni, hogy néhány asszony kiül a ház elé, a küszöbre vagy valami 
gerendára. De különben néma, élettelen az utca, de még az udvarok is hangtalanok, némák. 
Nem hallatszik az állatok bőgése, az etetéssel járó zsivaj, baromfi lármája, s az éjjelek is né
mák maradnak, mert kutyaugatást nem lehet hallani az egész faluban. Ha véletlenül vidám 
nótaszó hallik valami vendéglőből, úgy biztos, hogy ott a mulató zajosak nem idevalósiak, 
hanem idegenek. A szűk udvarokból sem hallatszik az élet lármája. 

Számtalan ház néz két ablakszemével az utcára, de akad kevés, újabb, polgárosult ház, 
ami hosszanti oldalával fekszik az út mentén. Az utcára néző homlokzat részleteiben válto
zatos, de szerkezetében, lényegében meglehetősen azonos. Ezt az azonosságot a tetőszerke
zet egyik itteni divatos formája, a toldott eresz adja meg. Ezzel a ház az utca felé szélesebb 
épület benyomását teszi, de emellett azudvar felé kellemes tornácot, gangot biztosít. 

A homlokzaton annál több változatosság lehet. Vannak régi, század közepi oszlopos 
házak, a klasszicizmus késői maradványaiként. A másiknak vakítóan tiszta fehér a homlok
zata, és a fehérséget csak fokozza a sötétbarna lábazat, a sarkok szegélye. Máskor téglaveres 
a lábazat. A homlokzat lehet stukkódíszes, olykor népies szecesszió, amilyen például Jankó 
János kiváló rajzolónk egykori szülőháza. Már messziről feltűnik a szegénység háza, az utcá-

Szondy utca 
Pohl'ad na komlóssku ulicu 

Szondy utca 
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ra néző egyetlen ablakával, deszkakéményével. Rengeteg változat, és mégis mindennek azo
nos a struktúrája, mindenütt felismerhető, hogy ez komlósi ház. 

A stílus, a helyi divat magával ragad, és a tiszta, rendes komlósi ház még a faluvégi ci
gányok építkezésénél is érezteti hatását; itt is megtalálható a toldott eresz, az alsó lábazat 
szélesen festett mezője, a faoszlopoktól alátámasztott eresz, s általában a cigányok itteni 
házai sokkalta tisztábbak, csinosabbak, mint más vidékeken. 

Az utcákon az is megállapítható, hogy eléggé zsúfolt a település, ha a ház nagyobb is, 
a belsőség, az udvar meglehetősen szűk. A gazdasági élet kint az tanyán zajlott le, ott volt 
a munkaterület, ott tartották állataikat, a tanyásodás előtt a kertes településnek megfelelő 
akiokban. 

Még jobb képet kapunk a településről, a tanyavilágról és Komlós egész gazdálkodási 
rendjéről, ha a templom tornyának erkélyéről széjjeltekintünk. A szemlélőt itt meglepő kép 
fogadja: Alföldön lévén pusztaságot vár, kietlen, szikes, kopár földeket, kiégett réteket, 
bágyadt-barna színeket, fátlan horizontot, ami fölé csak a délibáb tud sovány tócsákat va
rázsolni. És helyette innen, a torony erkélyéről buja, dús rónaságot lát, sárguló vetéstengert, 
teletarkázva zöldellő ligetekkel, fákkal, számtalan szétszórt tanyával. Mindenütt az ember 
tájformáló erejét érezzük, a kitartó, szorgos munka eredményét, mindenfelé buja, üde, gaz
dag termést ígérő a vidék. S a színes, mozgékony táj középpontjában, alattunk a falu, szűkre 
szabott kis udvaraival, cseréptetejű házaival, a háztetőtömegből kiemelkedő, az utcákat 
beárnyékoló sűrű, zöld fasoraival. 

Olajmalmi utca 
Pohl'ad na komlóssku ulicu 

Olajmalmi utca 
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Ez Tótkomlós, szélesre elterülő tanyavilága, messzibe vesző nagy határ gazdasági köz
pontja, egy erőteljes földművelést igen eredményesen űző, több ezer lakosú, jómódú, kevésbé 
háborgatott község. 

Fejlett ház- és lakáskultúra sugárzik mindenfelé, s Komlósnak 1746-ból származó pe
csétjén is a komló (növény) alatt házrészletet láthatunk, léckerítéssel. 

A falunak már több monográfusa volt, így Jankó János és Gajdács Pál, de a népi épít
kezéssel, a komlósi házzal bővebben egyikük sem foglakozott. Jankó31 meglehetősen sovány 
leírást ad: a házak vályogból épültek, zsindellyel vagy náddal fedettek, kimeszeltek, tiszták. 
A ház alja és az ablakmélyedések rendszerint kékkel vannak befestve, míg a ház előtt kis pad 
van, ahová esténként kiül a család. 

Gajdács Pálnak 32 — a maga korában különben kitűnő — monográfiájában sem jut sok 
a ház leírására: „Az építkezés arra vall, hogy a komlósi ember családi élete csekély körben 
mozog. Elöl utcára egy szoba néz, régen egy ablakkal, most már két ablakkal. Aztán a kony
ha, rendszerint nyitott kéménnyel, a konyhán túl egy kisebb szoba, ennek egy-két ablaka 
rendesen délnek fekvő udvarra szól. Ebből nyílik egy kisebb kamra, az udvarról pedig külön 
bejárattal egy nagyobb, legtöbbnyire magtárul szolgáló kamra, melyhez járul a szín és az 
épület végében az istálló. Igen sok itt Komlóson az ún. keresztépület, mely az udvart a kert
től elválasztja, s mely a háztelket csaknem két egyenlő részre osztja úgy, hogy az előtte való 
szomszéd háztól indulva ki, magába foglal egy kis ólat, egy kis kamrát s egy kis szobát is. 
Ezen keresztépületben keletkezett tűz veszélyes, tova terjed ezek útján." 

Házépítkezés 

Az építőanyag a statisztikai kimutatás szerint legnagyobbrészt vályog, sár, noha az 
utóbbi időkben a téglaházak száma is növekedett. 

Építőanyagnak leggyakrabban még ma is a vályogot használják. Általában épp a javí
tások, átalakítások következtében — egyetlen falban is különböző technikát találhatunk: 
járom közti vert falat, égetett téglasort, vályogtéglát. A múltban az építkezéshez szükséges 
faanyagot a Szárazéren szállították a Marosról.33 

Egy 1899-ben épült ház (Engels u. 50.) építkezésének körülményei röviden a következők 
voltak : a házat a család egyik tagja a régi családi ház mintájára építette a szomszédos tel
ken. A faanyag és a vas, a munka 2150 Ft-ba került, de adott még hozzá az apa cserepet, 
meszet. Egy mázsa búza ára akkor 7 Ft volt, így tehát kb. 300 mázsa búza ára volt a kiadás. 
30 méter hosszúra épült a ház, utóbb még meghosszabbították. A falazást a kőmíves csinálta 
az építtető családtagjainak bevonásával, míg az ácsmunka az ácsmester dolga volt. A ház 
alapozása tégla, fala nyers vályogtégla; ennek a háznak az építkezéséhez 20 000 db nyers 
vályogtéglát csináltatott a tulajdonos. 

A múlt századvég építőiparára vonatkozólag megemlítjük, hogy 1896-ban 15 ács, 
7 kőmíves, 6 asztalos működött Komlóson.34 

1910 1920 1930 

Kő vagy téglaház 
Kő vagy tégla alapon 
Vályog vagy sár 

36 
160 
2002 

44 
263 
2007 

78 
427 
2284 
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Falépítkezési technikák 

Rakott fal 

Először is sárszűrt csinálnak, 20—30 kocsi földet is összehordanak, a földet törekkel, 
apró szalmával lehintik, lelocsolják, négy lóval összetapostatják, majd villával megfordít
ják, és a lovakkal ismét összetapostatják. Közben egy ember folyton locsolja, vízzel fecsken
dezi. 

Építkezéskor ebből a sárból görögdinnye nagyságú gombócokat formálnak, és ebből 
építik a ház falát, szabadon deszkakalodák igénybevétele nélkül. Az ilyen ház kiszáradva 
igen kemény, még a vasszeget sem lehet beleverni. Állítólag a faluban ilyen falú ház még 
akad a Dózsa utcában. 

Döngölt fal, tömés 

Ezt a technikát ma is gyakorolják, a „faltömő" Zsidó Andrásnak állandó foglalkozása 
a házépítés, apja is már faltömő volt. Bandája hét tagból áll, 12 nap alatt elkészítenek egy 
átlagos méretű házat. Tíz év alatt bandája kb. harminc döngölt falú házat épített a faluban. 

A házépítésre tanulságos egy mai eset, Takács Pál házának építése a Bocskai István 
utcában. Az építtetőnek bontási anyagot adott a tsz egy lebontott tanyaépületből. Házát 
az építtető tervezte még pedig először hosszúkás, parasztház formában, 5X12 méter alapterü
lettel, utóbb azonban négyzet alakúra gondolta 12X9 méter alapterülettel, tehát modern, 
városi lakóház mintájára, A költségek számítgatásánál először vályogtéglára gondolt: a ter
vezett házhoz 12 000 vályogtégla szükséges, aminek az ára 6000 Ft (1956-ban), az építés 
helyére való szállítás 1000 Ft, a kőmívesmunka 4000 Ft. Ennyi pénze azonban nem lévén, 
a döngölt (vert) falat (vibijaní múr) választotta, aminek négyzetmétere 30 Ft, így a vert fal 
felépítése kb. 8500 Ft-ba került. 

A ház alapozása a következőképpen történik: az alapnak megfelelően 130 cm mély ár
kot ásnak, és ebben 100 cm magasságban a földet visszahányva jól ledöngölik, majd erre 
80 cm magas téglaalapfalat raknak. A téglaalapozásból tehát 30 cm a föld színe alá esik, 
50 cm föléje emelkedik. A téglaalapba két sor szigetelést (kátránypapírt vagy ennek híján 
egy sukkra nádat) tesznek, építenek be. A belső helyiségek padozatát 50 cm magasra feltöltik. 

A falazáshoz a földet a helyszínen termelik ki, sokan a kevert földet tartják jónak, va
gyis a fekete, szürke, sárga agyag keverékét. Ezután kezdődik a falak emelése, döngölése 
két deszka között, rétegesen. A deszkákat vaspálcák (kalodák, jármo) tartják össze. Egyszerre 
30 cm vastag, 30 cm széles falrészt döngölnek meg a bunkós végű verővel (kijana). Három
szor megtömik, jól ledöngölik, a réteg tetejére töreket szórnak, nehogy a föld a döngölőhöz 
tapadjon. A deszka fele szélességének (vagyis 15 cm vastagságnak) megfelelően gallyat vagy 
nádat, rőzsét, szőlővenyigét tesznek a földre. Ahol két döngölt réteg találkozik, ott a szélhez 
szalmát helyeznek, nehogy kihulljon a föld. E szalmarétegek jól láthatók a fal külső részén 
is, és így azonnal felismerhető a döngölt fal. Döngölés közben állandóan locsolnak, nedve
sítik a földet. A falépítés közben nem várnak, mert ahogy körülmentek a falakon, a döngölt 
fal, különösen nagy melegben, már ki is szárad. így emelik a falakat 290—300 cm magasság
ra. A sarkoknál a falba minden deszkának megfelelően egy-egy 2—3 méter hosszú botfát 
erősítenek, hogy jobban tartson. 

Vályog 

A vályogot a cigányok vetik főleg, kinn a faluszélen, egy nagyobb állóvíz közelében. 
A földet törekkel keverik, és azt egy 9X 15X30cm nagyságú deszkaformában téglaalakúvá 
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formálják, lesimítják. A nyers sártéglákat szélesen elterítve a napon szárítják, utóbb-
gúlákba rakják. 

Csinálnak vályogtéglát házilag is. Van, aki — ha kevesebb vályogra van szüksége — 
a földet hozzá a szőlőből hozza. Esetleg a háza előtt az utcán készíti a vályog nyersanyagát : 
a leszórt és pelyvával kevert, nedvesen tartott földet jól megtiporja, hogy jól fogja a pelyva. 

A nyersvályogból csinált falra azt mondják : zo surovich tehlov mám múr. Az égetett 
tégla: pálenje tehli. 

mm 

Töméses fal döngölése 
Nabíjanie hlineného mura 

Stampfen der gestopften Mauer 
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Gúlákba rakott vályogtéglák 
Pyramídy surovych tehál 

In Pyramiden geschichtete Lehmziegel 

Vályogtéglafal. Árpád utca 15. sz. 
M úr zo suvych (ronepálenych) tehál 

Lehmziegelmauer. Árpád utca 15 

Festett házalapzat. István utca 9. sz. 
MaTované podnozie domu 

Bemalter Haussockel. István utca 9 
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Festett házalapzat. Kisfaludy utca 3. sz. 
Mal'ované podnozie domu 

Belmalter Haussockel. Kisfaludy utca 3 

Festett házalapzat. Nagymajláti utca 8. sz. 
Mal'ované podnozie domu 

Bemalter Haussockel. Nagymajláti utca 8 

A mennyezet technikája 

A faluban igen szép tapasztott, fehérre meszelt, sőt olykor színes virágokkal díszített, 
festett mennyezetet láthatunk. Az esztétikai hatást csak fokozzák a sötétbarnára festett 
keresztgerendák. A mennyezetet az alábbi módon készítik: a mennyezetnek megfelelően 
a keresztgerendákat belécezik, a lécezés felett nádkévéket raknak fel, a kb. 25 cm vastag ná
dat alulról törekes sárral besározzák, a sarat a nád közé is benyomkodják, majd ha ez meg-
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szárad, úgy a nádkeverék felett is a padlástérben kb 6 cm vastagságban sároznak pelyvás 
sárral. Ez a sározás finomabb, nehogy utóbb megrepedezzék. Végül kétszer-háromszor be
meszelik, az első meszelés homokos mésszel, a második, a harmadik meszelés tiszta mésszel 
történik. 

A ház kifestésé 

A házakat általában meszelik, de ha valami színest is akarnak, akkor a lábazat másf 
sötétebb színben festett. A lábazat színes szegélyének festésekor a vöröses barna (vagy más 
színű) porfestékhez vizet és meszet kevernek, és ezzel festenek. A szegély felső határát gyak
ran csak szemmértékre csinálják, inkább azonban előzetesen vonalat húznak, pl. kifeszített 
és megnedvesített vagy festett spárgát rápattintanak a falra. 

A színek változhatnak, pl. a ház rózsaszínű, a lábazat alsó szegélye barna, míg az abla
kok stukkó keretezése és a függőleges csíkozás sárga. 

Van azonban egynéhány ház, aminek lábazatát mintákkal festik ki. A még meglevő 
festett lábazaíú házak a következők : 

Kisfaludy utca 3. sz. — A ház lábazatán az utca felöli oldalon szürke alapon a kéz ujjai
val mintázott virágos díszítés látható. Festője Záiuszky Jánosné, 47 éves asszony. A festéket 
maga állítja össze: mészbe fekete festéket kever, és így szürke színt kap, amivel a házfal lá
bazatát befesti. A felső szélét kifeszített spárgával húzza meg. Még frissen, amíg a festék meg 
nem szárad, nedves ujjával megrajzolja a mintákat, amik így sötétebb tónusban megmarad
nak. A házfestés náluk családi hagyomány, már öreganyja is értett hozzá. Csak a saját házát 
festi így, és esetleg, ha nagyon kérik, a szomszédét. Jószívből teszi, nem kér érte semmit sem. 
E ház különben 1914-ben épült, a kemence 1945-ben. 

Kisfaludy utca 18. sz ház. — A ház kis szobájának lábazata a padlásfeljárónál és az is
tálló tálának lábazata az udvarban az előbbihez hasonló díszítésű. 

István utca 9. sz. ház. — A bejárati ajtó felett a stukkóban 1940. évszám, körülötte a fal 
zöldre festve, az ajtó is zöld. Alul, az utca felöli oldalon a ház lábazatán végig szürke szegély, 
azon festett mintás virágok. 

Nagymajláti út 8. sz. ház. — A ház lábazatán festett szegély, készítője Horváth Már-
tonné, 36 éves asszony. Félévenként szokta cifrázni a lábazatot. Előzőleg bemeszeli, a fes
téshez boltból „pompai7' vöröset vesz, kevés feketét, fehéret. Minden alkalommal más mintát 
fest. 

Festett szobafal és mennyezet. István utca 30. sz. 
Malovaná stena a povala v izbe 
Bemalte Zimmerwand und Decke. István utca 30 
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Festett szobafal. István utca 30. sz. 
Malovaná stena v izbe 

Bemalte Zimmerwand. István utca 30 

Festik a lábazaton kívül a gangot, a szobák belsejét is, meg a kemencéket. 
Előd utca 3. sz. ház. — A gang végig kifestve színes virágokkal. Mezőkbe osztva virág

motívumokat láthatunk, virágfűzért és alatta minden mezőben egy-egy levelezőlap után fes
tett tájképet. A virágmotívumok népiesek, de a levelezőlap után festett tájképek meglehető
sen giccsesek. Festette Racskóné kb. 15 évvel ezelőtt. 

Lenin utca 19. sz. ház. — Itt a kamra ablakmélyedésében festett virágok láthatók, felül 
a mennyezet alatt szintén egy festett csík. 

István utca 30. sz. ház. — A legszebben kifestett szobabelső. A földes szobának mind a 
négy fala dúsan festett, a mennyezet, de még az ablakmélyedések, illetve a fülkék is. Harminc
két évvel ezelőtt festette egy Hovorka nevű asszony. Legutóbb az új tulajdonos be akarta 
meszelni a festést, de az ismerős öregasszonyok lebeszélték, nem akartak beleegyezni. Ér
dekes itt a szoba földes padozatának kifestésé is, amennyiben a szoba közepe szürkére lett 
festve, a széleken azonban széles (az ablak alatt 50 centiméteres), sárga szegély húzódik. 
A sárga szegély sarkai lekerekítettek, pontosan követik a kemence szélét, és így többé-kevés
bé szőnyegszerű hatást kelt, különösen ha a középre fektetett három rongyszőnyeget is figye
lembe vesszük. A ház mestergerendáján a felirat: „1876. ápril. Szenteczky János." 
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A szobák kifestéséhez még hozzá kell tennünk, hogy a szomszédos orosházi vásáron 
több falimintakészítő árust lehetett látni kirakott piktormintákkal, bizonyságául arra, hogy 
a környéken elterjedt a szoba - konyha házi kifestésé. 

Festett konyhafal. István utca 9. sz. 
Malovaná stena v pitvore 

Bemalte Küchenwand. István utca 9 

Tetőszerkezet 

A most még fennálló legrégibb házak tetőszerkezete ollós, középső szelemennel. Csak 
egy házon találunk hátul földig érő (szelement hordozó) ágasfát (Táncsics utca 20. sz.), de 
a korábbi adatközlő szerint a régi házaknak állítólag nem volt ollójuk, hanem csak ágasfá
juk. A bemondás szerint sárgerenda sem volt, a gerendákat faszögekkel erősítették össze, 
ilyen faszöges tetőszerkezet ma is még több helyen látható. Azt mindenesetre megállapíthat
tuk, hogy a régebbi házak ollói meglehetősen hegyesszögűek voltak. (Pl. Bocskai utca 9. sz. 
ház.) 

A szarufáknak az eresznél való végződése barokkos faragású lehet (Pl. Malinovszky 
utca 11. sz. ház). 

Szép hatású az elöl fent kissé lecsapott tető (kecka), ami ,,olyan, mint a frizura az em
ber fején." (pl. Széchenyi utca 11. sz. ház, vagy Bajcsy-Zsilinszky utca 20. ház, az utóbbi 
1956-ban leégett). 
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Jellemző a faluképre, az építkezésre a toldott eresz, vagyis az udvar felöli oldalon a kb. 
két méter széles ereszkiugrás, alatta ganggal. A toldott eresznek többféle formája lehet, 
a változatokat az egyes házak részletes leírásánál tárgyaljuk. Az egyik esetben például a 
cseréptető egyenes vonalban folytatódik az eresztoldásba (pl. Botond utca 22. sz. ház), 
máskor a tetővonal megtörik. Meglehet, hogy a ház teteje nád, míg az eresztoldás már cse
répfedésű. A régebbi házaknál is láthattunk példát arra, hogy a toldott eresz padlásolt, a 
gangfeletti padlástér közvetlen folytatódik a ház padlásterébe, máskor viszont egyszerű 
az eresztoldás, és így a gang felett padlástér nincsen, csak cseréptető. A toldott eresz divatja 
azonban annyira általános, hogy még a volt ág. hitv. ev. iskola (ma általános iskola) épüle
te is ilyen helyi stílusban, toldott eresszel épült (Epres tér). 

A helybeli ácsok a tsz-be tömörültek, és csak három magán ács van jelenleg a faluban. 
De ezeken kívül működik még vagy húsz kontár is. 1945 óta az ácsok hatvannégy új tető
széket csináltak, legnagyobbrészt (kb 90%-ban) a régi nádas tető lett cserepessé átalakítva, 
mert a nehezebb megterhelésű cserépfedés részére szilárdabb tetőszéket kell építeni. 

A tetőszék átalakítására jó példát hozhatunk fel: az elől oszlopos, 1845-ben épült 
Malinovszky utca 35. sz. ház tetőzetének 1956-ban történt átalakítását. Az átalakítást maga 
a gazda és rokonsága végezték el, tanult mesterembert a munkához nem hívtak. Munkameg
osztásban dolgoztak; az egyik öregebb ember a gyalupadnál dolgozott, a másik intézkedett* 
a szerszámokat szállította, a két fiatalabb a tetőn dolgozott. 

Jellemző ennél a háznál, hogy idővel módosult a ház fedélzete. Eredetileg a ház toldott 
ereszű volt, nádfedéssel, de a gerincen cserépszegéssel, ahogy a toldott eresz is cseréppel 
volt fedve. 1930-ban új cseréptetőt kap a fészer, 1956-ban az első szoba és a konyha, míg a 
második szoba - kamra - istálló rész továbbra is nádfedésű maradt. 

A ház fedése a múltban a nád volt. A múlt században a Szárazérben 40 000—45 000 
kéve nád és káka termett, amit a ház fedésére használtak fel.35 Gajdács36 írja, hogy a köz
ségnek központját, a középületeket és egy-két magánember házát kivéve jóformán minden 
épület náddal volt fedve. A kákából a korcot fonták, ezzel kötözték a tetőzet nádját a szaru
fákhoz.37 

A statisztika szerint a cserépfedés terjed a nádfedés rovására, de még ma is épp elég 
nádtetejű ház van a faluban. 

Szelemenes, ollós tetőszék. 
Bocskay utca 9. sz. 

Strechová konstrukcia so slemenom a noznicami 
Pfettendach. Bocskay utca 9 
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Házak száma 

1910 1920 1930 

cseréptető 837 1159 1956 
zsindelytető 147 94 19 

nádtető 1217 1065 825 

Gazdasági épületeknél, pl. kis istállóknál felül a fedés lehet napraforgószár (pl. Kisfa*-
ludy utca 3. sz.), míg a disznóól ritkábban kukoricaszár fedésű (pl. Földvári utca 
43.sz). ház). 

A nádas házakat fokozatosan cseréppel fedik, 1945 óta kb. száz nádas házat javítottak 
a faluban, de még mindig van utcánként három-négy nádfedelű ház. 

A megjavított nádazás öt-hat évig eltart, általában hat évenként kell a nádas tetőt javí
tani. 

Megjegyezhetjük még, hogy rozsszalma tető a szomszéd falvakban még akadhat (pl. 
Ambrózfalva), de Komlóson már nincsen. 

Komlóson négy nádazó működik (a két Bencsik, Bíró István és Rusznák Mihály). 
Bíró István 52 éves, nádazó, az apja is építő, cserepes, nádazó volt, tőle tanulta a mesterséget. 
Igen sok munkája van, tavasztól késő őszig dolgozik, de a megrendeléseknek a felét sem 
győzi elvégezni. A nádazás általában hagyományozott mesterség, a fiú rendszerint az apjától 
tanulja. Nem szeretik e mesterséget, mert piszkos, meleg munka, amellett veszélyes a tűző 
napon naphosszat fent a rossz tetőkön mászkálni. Kezét a szúrós nád elkoptatja, tönkreteszi, 
a régi nádazó marka, alkarja tele van lyukakkal, sérülésekkel. De még a lábát is tönkreteheti. 

Vannak aztán nem hivatásos nádazók is, akik alkalomszerűen, visszamunkában fog
lalkoznak a nádazással. 

A munkát méterre vállalják, vagy hat-nyolc Ft. órabérben dolgoznak a nád minemű-
sége szerint. 

A nádat a Szárazérről hordják, a Szentesi Ármentesítő Társulat vagy a Nádgazdaság 
adja ki résziben levágásra („részibe vágják"). Magánszemélyeknek is van egészen jelenték
telen csatorna-része és nádasa. A bemondások szerint régebben majd mindenkinek volt 
négyszáz négyszögöl nádasa, ahonnan negyven-ötven kévét tudott vágni. 1956-ban hat Ft. 
volt kévéje. Általában télen vágják a nádat, kendervágóval. A nádazáshoz szükséges nádat 
kévékben (trstina) tartják az udvaron. Mielőtt nádazáshoz kezdenének, a nádat a szükség
letnek megfelelő 40—60—70 cm hosszú darabokra vágja fejszével a ház gazdája, és ezt a 
vágott nádat dróttal vagy kenderrel csomókban összeköti. Mindez a megrendelő dolga, a 
nádazó már csak a kész anyaggal dolgozik. 

A nádazó szerszámai: két verő, az egyik 4 fogas (a goromba), a másik 7 fogas (a fino
mító) verő, két tű (szúró), ezek 70 centiméteres fa- vagy vastűk, 5 kilós sulok, amivel a nád 
alsó szélét veri, ahol nincs cserép, 1 db 7—8 méter hosszú létra, egy db 5 méter hosszú kampós 
létra (tető-létra). A verőket a nádazó maga csinálja akác- vagy tölgyfából. 

A nádazó először átvizsgálja a nádtetőt, ha csuszamlós, laza a tető, két sor dróttal le
varrja, és csak utána veri be a nádat. A tető gerincén, ahol cserépszegés nincsen, náddal 
fon le: a nádkévét kisebb marokszámra megáztatja, és öt-hat centiméterre megfonja. Leg
érdekesebb az egész nádazásnál, ahogy az egyes nádcsomókat egymáshoz erősíti. Utána a 
verővel egyenes szélűre veri a nádat, majd dróttal a lécekhez erősíti. Egy hatméteres tetőben 
két sor drótvarrást csinál, egymástól 150 cm távolságra. 
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Házoromzat 

Gazdasági épületek hátsó oromzata esetleg lehet kukoricaszár (pl. Sexty György utca 
12. sz. ház). 

Általában azonban a házak oromzata deszkából készül, és igen szép, változatos deszka
oromfalakat láthatunk az egyes házakon. Mindegyik más, és két egyező oromzatot nem 
sikerül az egész faluban találni. Szerkezetük azonban nagyjából ugyanaz, amennyiben az 
oromzat közepe táján egy vízszintes deszka két mezőre osztja az oromzatot. A függőleges 
deszkák érintkezési vonalába mindenütt léc van erősítve. Általában az alsó mező közepén 
ajtó van, de ez semmiben sem különbözik az oromfal egyéb részétől, a legtöbbször be van 
csukva, és így úgyszólván fel sem ismerhető. A felső mezőben kisebb — nagyobb szellőző
nyílás van, különösen szépek a fa harántrácsozattal ellátott középső kis ablakok. 

Az egészen egyszerű deszkaoromzat egyetlen dísze, hogy alsó szegélye fűrészfogas, 
a felső mezőben két kis szellőzőnyílással (Csaba utca 20. sz., Borsziget u. 1. sz. házak), 
vagy barokk vonalas (Huba utca 1. sz., Táncsics utca 18. sz., 22. sz. házak). Erőteljesebb 
barokkszélű egy másik ház oromzata, ahol a felső mező középső kis ablaknyílását átlyug
gatott deszka zárja el (Csaba utca 25. sz. ház). Az oromdeszka alsó széle változatos csipke
formájú is lehet, pl. Csaba utca 23. sz. ház (ennek szellőzőnyílása szív alakú), vagy átlyug
gatott deszkaszegély (Táncsics utca 20. sz. ház, Mikszáth Kálmán utca 16. sz. házak), 
vagy az üstökös (keckás) tetejű Széchenyi utca 11. sz. ház. A szép oszlopos homlokzatú 
házhoz stílszerűen illeszkedik a deszkaoromzat, három keresztrácsos kis szellőzőnyílással 
(Lenin u. 17. sz. ház). A Csaba utca 18. sz. ház oromzatán a szélek szépen csipkézettek, 
középen harántrácsos szellőző-ablakokkal. 

A felső mező szellőzőnyílása is igen változatos formájú lehet, pl. kerek alakú, átlyugga
tott deszkával zárva (Csaba utca 16. sz. ház) vagy egymás mellett három, galambházajtóra 
emlékeztető nyílás (Csaba utca 17. sz. ház). A két mezőt elválasztó vízszintes léc is hullám
vonalas szegélyű lehet, a felette levő harántrácsozatú szellőző-ablakokkal úgyszólván keleti 
(hárem) emlékeket ébreszt (Csaba utca 14. sz. ház). 

Változatos deszkacsipkéivel igen cifra a Sexty György utca 8. sz. ház oromzata. 
A következő csoportba tartozók oromzatán alul egy vízszintes léc még egy harmadik, 

de keskeny mezőt választ el. A Lehel utca 34. sz. háznak két szép lant alakú szellőzőnyílása 
van. Ez az oromzat azért is kiemelkedő, mert vésett felirata van a középső keresztlécen: 
„ROKU PANE 1869." (Hasonló lant alakú szellőzőnyílásokat találhatunk egy másik 
oromzaton is.) 

A változatok, a kombinációk gazdagságára utalnak a Lenin utca 20. sz., Hunyadi 
Mátyás utca 26. sz., a Toldi utca 7. sz., Kisfaludy utca 18. sz. házak oromzatai. 

Megjelenhet egy harmadik harántléc is, négy mezőre osztva az oromzatot (Arany János 
utca 26. sz. ház). 

Gazdagítja az oromfal képét, ha a csúcsnál az eresz szélét összefogó háromszögletű 
lombfűrészes mintájú deszkát illesztenek be. Fordított szívalak van a Csaba utca 24. sz. 
házon, díszesen lombfűrészelt minta a Toldi utca 5. sz. házon., a Huba utca 4. sz. házon, 
madáralak a Kossuth Lajos utca 19. sz. házon. Ez a lombfűrésztechnika azonban nem túl
ságosan terjedt el Komlóson, és érezhetően újabb keletű. 

Megemlítendő még, hogy a falu egyes részén, egyes utcáiban feltűnően sok szép deszka
oromzat követi egymást, például a Csaba, a Huba utcákban. Részben azzal hozható össze
függésbe, hogy egyidejű települések, bár épp az 1869. évvel datált oromzat korábbi lesz 
a többinél. 

A deszkázott oromfal olykor meglehetősen kiugrik, pl. 130 cm-re, és így a homlokzati 
fal előtt széles ereszalja lehet, pl. Áchim utca 15. sz. ház. Erősen kiugró eresze van a Dózsa 
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Deszkaoromzatú ház deszkakéménnyel 
Dosteny stít a komin 

Haus mit Bretterbekrönung und Bretterrauchfang 
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Deszkaoromzatú ház deszkakéménnyel 
Dosteny stít a komin 

Haus mit Bretterbekrönung und Bretterrauchfang 

Csapott oromzatú tető (kecka). 
Széchenyi utca 11. sz. 
Domovy stít s keckou 

Dach mit beworfener Bekrönung (kecka). 
Széchenyi utca 11 

Deszkaoromzat (1869). Lehel utca 34. S2 
Dosteny stít (1869) 

Bretterbekrönung (1869). Lehel utca 34 
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Dszkaoromzat. Lenin utca 20. sz. 
Dosteny stit 

Bretterbekrönung. Lenin utca 20 

Deszkaoromzat 
Dosteny stit 

Bretterbekrönung 

Deszkaoromzatú ház. Toldi utca. 5. sz. 
Dom s dostenym stítom 
Haus mit Bretterbekrönung. Toldi utca 5 
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György utca 10. sz. háznak (120 cm-es), míg a Bajcsy-Zsilinszky utca 20. sz. háznál 35 cm 
az előreugrás. Két oszlop támasztja alá a kiugró ereszt az Olajmalmi utca 8. sz. háznál. 

Megemlítendő még az oromvégződés kovácsolt vas virágdísze (ruzicka). 

Konyha, füstelvezetés 

Régebben általában minden ház szabadkéményes volt, a szabadkémény alatt két ol
dalt egy-egy tüzelőpadkával, ahonnan a szobában levő kemencét fűtötték, és amin régeb
ben főztek is. Gajdács38 aXIX. század végén így írja le a komlósi konyhát: „Egyik sarok
ban tálas és pohárszék és egy festetlen falóca, amire kanták, korsók kerülnek, az előrész 
falain virágos madaras cserép vagy porcelántálak, tányérok. A konyha hátsó részében 
kétfelől a két szoba kemencéjének szája mellett a kutká-пак nevezett tűzhely. Vannak azon
ban most már konyhák, ahonnan a takaréktűzhely, a sparherd sem hiányzik." 

A konyha további fejlődésének útja, hogy a tűzpadkát fallal a konyha egyéb részétől 
elrekesztik, az elrekesztett részt ajtóval látják el, és a többi részt bepadlásolják. Ekkor tehát 
csak az elrekesztett kis helyiség felett van szabad kémény, és itt, e szűk területen van a tűz-
padka (a kutka) is. E kis helyiségnek esetleg még külön ablakot is csinálnak, ami a konyha 
padlásolt részére nyílik. Az elrekesztett rész neve kamin. 

A konyha padozata ma már a legtöbb helyen tégla, keramit, házilag készített faparkett. 
Egy ilyen parkett készült kb. huszonöt évvel ezelőtt az Engels utca 50. sz., egykor jómódú 
nagygazda házában, amit a tulajdonos maga készített el tanyáján a tél idején. Egy collos 
vastag alapanyagból kis fűrésszel vágta ki az egyes darabokat, és illesztette össze mintásra, 
a mintát az alacsony kisszékek gyékényfonásának nyomán tervezte, különböző fanemekből 
(eper, nyár, szil, cseresznye, bükk), huszonnyolc nap alatt elkészítette konyhájának parkett
jét. 

A konyha megjelölésére általában a pitvor szót használják a kuchiha csak újabban kezd 
terjedni. A múltban, ahogy már említettük, csak szabadkéményes konyhák voltak, és ezek 
neve ma is pitvor. Az ilyen konyhát egy nagy félköríves nyílású válaszfal (aminek olykor 
cigányfal a neve) két részre osztja (pl. Engels utca 52. sz. ház). A mellső, a gang melletti 
rész padlásolt, a hátsó, szabadkéményes a pod kochom, az utóbbiban áll a tűzhely. Mindkét 
rész pitvor, de a hátsó rész közelebbi megjelölése a pod kochom. 

A pitvor szó, különösen az idősebb nemzedéknél megmaradhat a lepadlásolt konyhák
nál is, és úgy látszik, hogy a kuchiha (konyha) szóval inkább a végében vagy az oldalszárny
ban újabban épített nyári konyhát, mosókonyhát jelölik meg. A kuchiha csak újabban ter
jedőben levő szó, az új, fiatal nemzedék nevezi a most épült, padlásolt, zárt modern kony
hát kuchihá-nak. 

Kémény 

A konyha (és általában a ház) füstelvezetése a régebbi házaknál szabadkémény útján 
történik. A szegényebb régi házak kéménye nád falú: gerendavázas, keresztlécekkel, amihez 
két ujjnyi vastagon állogatják a nádszálakat, majd először pelyvás sárral vonják be a nád
falat, míg másodsorra törekes sárral kenik be. Ennek a tölcsérszerű füstfogónak meglehető
sen vékony nádfala van, romosodó épületeknél különösen szembeszökő a szabadkémény 
vékony tölcsére (pl. a Táncsics utca 18. sz. háznál). A gazdagabb, jómódú régi házaknál a 
szabadkémény tölcsérét, füstfogóját téglából építették, tehát masszív alkotás. Az utóbbi 
kivitel leégett házaknál tanulmányozható jól (pl. Bajcsy-Zsilinszky u. 20. sz. háznál). 

A tetőn kívül látható kéményformák meglehetősen változatosak, szépek, úgyszólván 
kiváló építészeti alkotások, épületek kis formában. 
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Legegyszerűbb, legszegényesebb a deszkakémény; a régi, szegény, nádtetős házaknál 
a tetőn kívül látható kémény deszka falú. A kémény háztető formájú teteje is deszka lehet 
(pl. Táncsics utca 22. sz., Mikszáth Kálmán utca 10. sz. házak), mégis a legtöbbször az egész 
kéményt félkör alakban hajlított pléhdarabbal fedik be (pl. Borsziget u. 1. sz., Szép utca 
25. sz., Balogh Ádám utca 9. sz. házak). Ritka forma, amikor a kémény fedetlen (pl. Petőfi 
Sándor utca 19. sz. ház). 

A fakémény, a deszkakémény a legtöbbször a nádtetős ház függvénye (pl. Táncsics 
utca 22. sz., Mikszáth Kálmán utca 10. sz., Petőfi Sándor utca 19. sz, házak), ámbár van 
cserepes ház is deszkakéménnyel (pl. Borsziget u. 13. sz., Szép utca 25. sz. házak). 

A sárkémény sokkal ritkább (pl. Kisfaludy utca 3. sz. ház, ennél az újabb nyári kony
hának építették). 

A téglakémények igen változavosak, művészi formájúak. Téglakémények közt legegy
szerűbb a kocka alakú, kevés, fogazott jellegű dísszel (pl. Bajcsy-Zsilinszky utca 25. sz., 
Táncsics utca 7. sz. házak, az utóbbi kémény pléhfedővel). Az egyik vakolt téglakéményt 
deszkával és pléhvel fedték be (Petőfi Sándor utca 16. sz. ház). Más megoldás, amikor ta
pasztott téglával boltozzák be a kéményt (pl. Botond utca 38. sz. ház). 

A téglakémények leggyakoribb formája, hogy a hosszú, fedett hasáb végén négyoldalt 
egy-egy, ablakra emlékeztető füstnyílás van. Ezekre olykor szép virágvázára, korsóra emlé
keztető színes cserépedényeket erősítenek. Voltaképpen túl messze esnek a nétőtől, és mint 
díszítmények, a nagy kéményhez képest aránytalanul kicsinyek. Szép sárga-zöld váza látható 
a Toldi utca 8. sz., a Malinovszky utca 6. sz., a Csaba utca 22. sz., a Petőfi Sándor utca 27. sz. 
házak kéményén. 

Igen szép váza volt Tomka Judit házán: zöld mázas cserépedény, 33 cm magas, 16 cm 
széles. Legszélesebb kerületén kis bütykök sorakoznak egymás mellé, a tetején sokágú csil
lag. 

Ez a divat meglehetősen elterjedt lehetett, s ha nem is került cserép a kéményre, akkor 
is valamiféle formában végződött a kémény csúcsa (pl. Malinovszky utca 7. sz. ház), 
sőt az egyik esetben a villanyvezeték porcelán szigetelőjét erősítették elég szerény, kisméretű 
dísznek a kémény csúcsára (Toldi utca 12. sz. ház). 

Barokk ízű, ízléses kéménye van a XIX. század közepéről származó két jómódú háznak 
(Engels utca 52. sz., Lenin utca 17. sz. ház, az utóbbi szép cserépvázával). 

A kemence 

A kemence (pec) a szobában áll, és a konyhából fűtik. Aránylag kis szobában is nagy 
kemence állhat, pl. 410X410 cm alapterületű helyiségben 128X 132 cm alapterületű, 210 cm 
magas kemence. 

Többféle formája lehet: 1. vállamagasságig négyszögletes alak, attól feljebb csonka
gúla; 2. csonka piramis forma; 3. hosszúkás csonka piramis, felül stukkódíszes; 4. négy
szögletes, „sifonszerű"; 5. kerek, hasas, az ún. boglyakemence, ami azonban itt feltűnően 
ritka, eddig csak egyet sikerült találnom, egy teljesen modern, városi eredetű bútorokkal 
berendezett második (hátsó) szobában (Borsziget utca 1. sz. ház). 

A helybeli kályhás háromféle kemencét különböztet meg: 1. a köcsög formájú „bagja"-
kemence; 2. öszvér-kemence, aminek alsó része négyszögletes, a felső része kerek; 3. vásár
helyi kemence, ami „sarkos, cifra". 

A kemence részei közül megkülönböztethetjük a kemence mögötti zugokat: a konyha 
felőli oldalon van a mali kuckov, a ház hátsó fele irányában a velki kuckov. 
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A kemence a változott viszonyok közt is megtartja létjogosultságát, így a teljesen mo
dern bútorok közt is megmaradhat a hagyományos forma, a kívülről fűthető kemence. Más
kor szabályos cserépkályhát építenek a szobába, de lényegében ez is csak kemence, mert a 
konyhából fűtik (pl. Engels utca 50. sz. házban). Hagyományosan megmarad a kemence 
körül az ülő alkalmatosság (okoló peci lavicka), legtöbbször a faragott, barokkos lábú pad, 
ritkábban a sárpadka. De az egész modern bútorzatú szobából a pad is kikerülhet, helyét 
a kemencéhez tóit modern dívány foglalhatja el (pl. Malinovszky utca 5. sz. házban). Ha
gyományosan megmarad, még a cserépkályha formájú kemence körül is, a mennyezethez 
erősített ruhaszárító rúd, olyik esetben szépen faragva, díszítve (pl. Álmos utca 2. sz. ház). 
A kemence száját télen, amikor fűtenek, minden reggel sárgaföldde! betapasztják, akkor 
nem ég le a sár. 

A kemence építése, kifestésé 

A kemenceépítésnek szakembere van, Tetljak János (60 éves). Kőmívestől és az apjától 
tanulta a mesterséget ; apja is kemenceépítő volt. Neki is ez a főfoglalkozása, mellette azon
ban földet is művel, négy hold földje van. Az ipar nincs engedélyhez kötve, „lopott ipar", 
adót utána nem fizet. Egy évben negyven-nyolcvan kemencét megcsinál. Tavasztól kezdve 
dolgozik, amikor már mezítláb a sárba mehet. Egy új kemencét másfél-két nap alatt felrak, 
330—350 Ft-ot kapott egy kemencerakásért 1956-ban. Inas nélkül dolgozik, általában nem 
szívesen tanulják ezt a mesterséget, mert meglehetősen piszkosnak tartják. Viszont kétség
telen, hogy jól lehet vele keresni. A kemence, ha gondozzák, tapasztják, harmincöt évig is 
megtart. 

Az építéséhez szükséges anyagot a megrendelő adja, pelyvás sárral dolgoznak. Szerszá
mai: bunkó, amivel a földet sulykolja, sármerő (varecha, varecka), ami lapos fémkanál, 
simító (hladidlo), kőmíves kalapács (murárskí mlacok), model (furma), amit bükkfából 
sajátkezűleg farag, mintázó, amivel a kemence prémjét, (a tetejét, a peremét) formálja. 

Bevezetőül talicskával földet hord be a munka színterére a szobába, föllapátolja. Ott, 
ahol a kemence állni fog, először téglalap alakú alapot épít (130X170 cm, a magassága 55 cm). 
Az alapozás széle 30—50 cm vastagságban nyers vályogtégla, a közepe jól lesulykolt föld. 
A föld tetejére még egy talicska homokot szór, hogy jobban tartsa a meleget, majd kirakja 
téglával. 

A kemence szájának megformálására félkörív alakú deszkát (48 X 49 cm, ramonád) illeszt 
a szájba. Az utóbbit, ha vidékre megy dolgozni, hátizsák módjára a hátára köti. A szobában 
levő kemence szája a konyha felé van irányítva, a száj alapját téglával rakja ki, hasonlókép
pen a boltozatot is 12, illetve 13 db feles téglával. 

A mester igen gyorsan dolgozik, szinte a szemünk láttára nő ki a kemence, pedig munka 
közben is maga talicskázza be a szobába a földet, a téglát. Ugyanakkor bámulatos a pon
tossága, arányérzéke, mert az egész kemence építése alatt egyszer sem mér, mindent csak 
szemmértékre csinál (még a kerek hasú kemencénél is), mindössze egy egyszerű, 220 cm 
hosszú lécet tart az építendő részhez, hogy vonalvezetése egyenes legyen. 

A kemence szájába illesztett ramonád köré rakja boltozatosán a téglát, közben pelyvás 
sárral összetapasztja. A boltozat legfelső pontjánál két tégla közé ék alakú tégladarabot 
illeszt. A ramonád kivétele után lécdarabokkal támasztja alá a kemenceszáj téglaboltozatát. 
A száj alapjának és boltozatának tégláit sárral tapasztja be, és az egészet szépen lesimítja. 

Ezután az alap szélén felépít a kemence nagyságának megfelelően egy téglasort, majd 
a téglával kirakott feneket homokkal és egy kemény téglával jól megcsiszolja, meggyalulja. 
Az eddig felépített részt, az alapot besározza. 

Mindezek elvégzése után kezdődik meg a tulajdonképpeni kemenceépítés. Régebben 
nádból vázat csináltak, de utóbb divatba jött a cserépfalú kemence. Régi, törött tetőcserép-
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darabokból építi fel a mester a kemence falát, mégpedig úgy, hogy egy sor vékony tetőcse
répdarabot rak le, arra pedig egy sor sár kerül stb. 

Divatos forma manapság a felfelé keskenyedő, csonka gúla alakú kemence, letompított 
élekkel, és a kályhás ennek megfelelően rakja a cserepeket az odaszorított léc mentén. Más 
mértéket azonban most sem használ, ennek ellenére szabályos formában emelkedik megle
hetősen gyorsan felfelé a nyolc cm vastagságú kemencefal. Az egyes cserepeket öklével ütö
getve tapasztja az alsó sárrétegre. 

A törött tetőcserépdarabokat kosárban hozza be, és abból válogatja ki mindig a legmeg
felelőbb darabokat. Ha már felfalazta, bebújik a kemencébe, és belülről kitapasztja. A ke
mence tetejére négy vasdarabot fektet, és azokra egész tetőcserepeket helyez. A teljes beta-
pasztás után már ki is fűthető a kemence, két és fél óra aiatt előszöri tüzelésre már kifűl. 

Régebben nádfalú volt a kemence. Tiszta gomelyás sárból építették, a rámája nád volt. 
Az inas rakta a gombócszerű sarat a nád köré, a mester tapogatta, simogatta. Alapja annak 
is vályogtégla volt. Mikor először begyújtottak, a nádráma elégeti. Utána belül betapasz
tották. 

A kemence tévőjét férfiak csinálják : megfelelő alakú rámát készítenek nyers fűzből, 
azt vesszőkkel befonják, majd vékony sárral betapasztják. Az asszonyok simítják, díszítik, 
kakast, libát rajzolnak ki. domborművesen ráformálják, befestik. Vesszőből font rámákat 
azonban a piacon, a vásárban is lehet kapni. 

A kemence tetején a kályhás szép profilt készít, úgy, hogy a friss sározáson a mintát 
egyszerűen végighúzza. 

A festett kemence nem hozható kapcsolatba a ház vagyoni helyzetével, sőt inkább azt 
tapasztalhatjuk, hogy az egyszerűbb házak szobáiban állnak a festett kemencék. A régi pa
rasztbútorokkal zsúfoltan megrakott Engels utca 52. sz. ház szobájában egyszerű, fehérre 
meszelt kemence áll. Máskor csak egyszínűre festik be a kemencét, pl. zöldre. (Bocskai 
utca 22. sz. ház, a mestergerendán: „SZINCSOK JÁNOS, 1894"). Lehet a kemence festése 
egészen szerény, néhány virágmintával (Kisfaludy utca 3. sz. ; a ház 1914-ben épült, a kemence 
1945-ben). 

A legszebb festett kemence az Olajmalmi utca 4. sz., oszlopos gangú ház első szobájá
ban van, itt nemcsak a kemence, hanem a körülfutó vályogtégla ülőpadka is dúsan ki van. 

Kemence szájának készítése 
Hotovenie celustí pece 

Anfertigung des Ofenlochs 
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festve virágmintákkal. Egy Szlovákiába kiköltözött asszony, Bogár Zsuzsanna festette 1925-ben. 
Az István utca 30. sz. házban nemcsak a kemence, hanem a szoba fala is dúsan ki van festve. 

Újabban Tonika Judit festi szorgalmasan a kemencéket: Szondy György utca egy há
zában (zöld alapon eléggé zsúfolt virágmintás, 1952), Olajmalmi utca 22. sz. házban (újabb 
típusú, 1937-ben épült kemence, kifestésé 1953-ból), Földvári utca 33. sz. házban, (újabb 
típusú kemence 1953-ból, ugyanazon évben kifestve halványzöld alapon finom virágmintás), 
Bocskai utca 25. sz. házban a kemence kb. ötven éves, régebben is festett volt, legutóbb 
Tomka Judit festette ki, 1954-ben. A szoba mestergerendáján: „Antal János R P 1907." 
Az utóbbi évszám a renoválás éve. 

Kemence a szobában 
Pec v izbe 

Ofen im Zimmer 

Kemence az első szobában. Kisfaludy utca. 
3.sz. 

Pec v prednej izbe 
Ofen im ersten Zimmer. Kisfaludy utca 3 

Festett kemence a szobában. Olajmalmi 
utca 4. sz. 

Mal'ovaná pec v izbe 
Bemalter Ofen im Zimmer. Olajmalmi utca 4 

Festett kemence a szobában. Olajmalmi 
utca 22. sz. 

Mal'ovaná pec v izbe 
Bemalter Ofen im Zimmer. Olajmalmi utca 
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Festett kemence a szobában. 
Bocskai u. 25. sz. 

Mal'ovaná pec v izbe 
Bemalter Ofen im Zimmer. Bocskai utca 25 

Festett kemence a szobában. István utca 
30. sz. 

Mal'ovaná pec v izbe 
Bemalter Ofen im Zimmer. István utca 30 

Festett kemence, bútorok 
Mal'ovaná pec a nábytok 
Bemalter Ofen, Möbel 
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A kemence szerepe, funkciója 

Fű té s . Fűtőanyag elsősorban a kukoricaszár, de használják a búzaszalmát, a kuko
ricacsutkát is (fával csak a pék és a „sparhettesek" fűtenek). A kukoricaszárat és egyéb fűtő
anyagot kötélben, kosárban hozzák be. Télen reggel három kévét tesznek be, ha nagy hideg 
van, öt kévét, ez a mennyiség elég egy napra. Máskor, kemény hideg esetén, reggel három 
kévét, délután meg két kévét tesznek be. Sokak szerint a legjobb fűtőanyag a kukoricaszár, 
amit kévébe kötnek (ízik, zetke), reggel egyszerre kifűtik a kemencét négy-öt kévével. Egy 
óra alatt kifűlik a kemence. 1956-ban egy kéve ára 1 Ft. volt. Csak a kukoricaszárat hasz
nálják fűtésre, a kukorica levelét a tehén, a ló eszi meg. A kukoricaszárat kúpba (кора) rak
ják az udvar valamelyik részében, ennek fele takarmány, fele a tüzelő. 

K e n y é r s ü t é s . Minden héten egy sütésre kilenc-tíz (öt-hét kilós) kenyeret sütöttek a 
kemencében, amikor még nagy volt a család. A sütéshez kilenc-tizenegy kukoricaszárcsomó 
kell. Külön a kenyérsütéshez már előre egy kocsira való kukoricaszárat készítenek el cso
mókba. A kemence forróságát úgy próbálják ki, hogy a szénvonóval (ohrablo) meghúzo
gatják a kemence alját: ha jól szikrázik, akkor már lehet a kenyeret berakni. 

Egyéb sütés . A kemencében sütik húsvétkor, ünnepkor, aratáskor a kalácsot, név
napkor a pogácsát, a kiflit, disznótorkor a hurkát, a kolbászt. 

Főzés . Télen nemcsak fűtésre használják a kemencét, hanem ebben főzik meg a levest, 
az ebédet is. Van olyan fazék, amiben mindent elkészítenek, majd bedugják a kemencébe, 
két óra alatt kész, sokkal ízletesebben fő, mint a tűzhelyen. Három-négy kéve kukoricaszár 
elég az ebéd főzéséhez, megfő a kemencében minden, csak épp a szén vonóval összevonják 
a kukoricaszárt. Pörnye nincsen. Ha a kemencében főznek, a rántást a kolbászzsírból csi
nálják, és a hozzá valót mind egyszerre teszik be az edénybe. A kemencében való főzésnél 
vigyázni kell, hogy száraz fűtőanyaggal fűtsenek, mert a nedves fűtőanyagtól füstös szaga 
lesz az ételnek. Van étel, amit nem lehet a kemencében főzni, ezt tűzhelyen melegítik. A ke
mencében télen reggel krumplit is süthetnek. Még ma is akad, aki cserépedényben főz a 
kemencében. Régebben így főztek cserépedényben a tűzhelyen. 

Gy ümölcsaszalás-hoz három-négy ízik kéve kell. Előzőleg meg lehet sütni a könnyebb 
tésztát, utána a kemencében aszalni lehet. Dunstra a befőttes üveget is a meleg kemencébe 
dugják. 

Gyógy í t á s . Gyógyításra úgy használták a kemencét, hogy reggeli fűtés esetén negyed
fél órára a kemencébe bújtatták a rühös, reumás beteget : a meleg jól kiizzasztotta. 

Ajtó, kapu, kerítés 

A konyha, a kamra keményfa, egyszárnyú ajtaja előtt gyakori a lécajtó (sránke). Fara
gásuk meglehetősen változatos, gazdag, úgyszólván két egyezőt sem lehet találni a faluban 
(pl. Lenin utca 13. sz., Borsziget u. 17. sz.). Ritkábban található a kétcsuklós, kétosztatú, 
a fal szögletének formáját követő lécajtó (pl. Álmos utca 2. sz. ház), az utóbbi 114 cm magas, 
93 cm széles. 

Változatos formájúak a deszkakapuk, többnél fent és lent barokkos díszítést találha
tunk, ahogy a hozzájuk tartozó deszkakerítéseken is. A kapuláb téglapillér lehet. 

A belsőségeket, udvarokat gondosan elkerítik, az utca felé a kezdetlegesebb sárkerítés 
vagy a jobbmódú házaknál deszkakerítés zárja le a belsőséget, míg a szomszédok közt meg
lehetősen változatos kerítésformákat láthatunk. Sárkerítés még néhány helyen látható: a 
két métert nem szokta magasságban meghaladni, tapasztott sár a fala, míg a fedése nádréteg, 
felül törekes sárral befedve. 
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A deszkakerítés lehet egészen egyszerű, egymás mellé állított deszkasor, de lehet az alsó 
és a felső részén barokkos faragással díszítve. 

Olyik ház előtt másfél-két méter szélességű kis virágoskert lehet, amit az utca felé szin
tén szépen faragott léckerítés zárhat le (pl. Engels utca 52. sz. ház). 

Gazdasági épületek, udvar 

Itt elsősorban a különálló épületeket tárgyaljuk, míg a lakóházhoz csatlakozó istállót, 
fészert az egyes házak részletes leírásánál említjük meg. Tudnunk kell még futólag néhány 
statisztikai adatot: 1869-ben 7750, 1880-ban 8416, 1930-ban 11 143 kh. a község határa. 
A XIX. század végén a 350 darabból álló tehéncsorda, a 400 darabból álló konda naponta 
hazajárt, míg őszig a pusztán 130 lovat, 200 ökröt, 140 növendék tinót tartottak.39 

Az istálló különálló kis épület lehet, a teteje esetleg nád, a gerincnél napraforgószár 
(pl. Kisfaludy utca 3. sz.). A különálló disznóól teteje is lehet kukoricaszár (pl. Földvári utca 
43. sz.). 

A melléképületek padlását (kamra, nyári konyha), hasonlóképpen a hombár padlását 
is galambháznak rendezhetik be (holubací padlás), ennek deszkaoromfala (st'ít) pirosra 
festett lehet (Engels utca 21. sz., 50. sz.). 

A gabonát régebben gabonás vermekben tartották, hatvan-nyolcvan évvel ezelőtt még 
gabonás vermek voltak a házak előtt. Az egyház előtt is találtak az artézi kút fúrásakor há
rom vermet, köles, árpaszem volt bennük, az egyház vermei voltak. 

A verem ásásához ahhoz értő mesterek voltak. Kb. három-három és fél méter mélyre 
ástak, felül kb. negyven cm átmérőjű szájú, alul kiöblösödő (körte formájú) üreget ástak, 
amit aztán félig szalmával megtöltöttek, majd a szalmát meggyújtották, és így a vermet kié
gették, akkor nem lett nedves. A kocsi ráállt a veremre, és arról a verembe szórták a sabonát 
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Pitvorné dverce (,.šránky") 

Flurtúr 
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Gabonás, hambár. Engels utca 52. sz. 
Obilny hambár 

Kornspeicher. Engels utca 52 

Hambár. Álmos u . U . sz. 
Hambár | 

Kornspeicher. Álmos utca 11 
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(a polyvás gabonát, úgy, hogy a polyva a verem szélére került, így csak a polyva penészedett 
be, a közepe, a gabona nem). Utóbb sárból dugót tettek a veremre, akár a kemence szájára 
majd besározták. 

Jól megépített régies épületek közé tartoznak a hombárok. A hombár váza fagerendák
ból készült, amit oldalán vesszővel befonnak (z pánükov pletena) majd besároznak és fe
hérre bemeszelnek. Az egész váz kb. huszonöt cm magas téglalábakon áll, az épület'fedése 
jelenleg cserép. Itt is megkülönböztethetjük a talpgerendát (sponja hrada) és keresztge
rendákat (knzne hmdi). A váz oldalát még kötések (wzpinok) szilárdítják 

A hombár belvilága szakaszokra, fiókokra van osztva, mennvezete deszkával lepadlá-
solt a padlásteret galambháznak rendezhetik be. Említésre méltó még az eresz deszkájának 
csipkés faragása. Kis kétfokú lépcső vezet fel a deszkaajtóhoz, amit a macska részére kerek 
nyilassal latnak el. Régebben egy ilyen hombárban százhúsz köböl (vagyis száz mázsa) búzát 
tartottak, de manapság üres (Lenin utca 52. sz.). 

Kukoricagóré (hambár). Arany János utca 20. sz. 
Kukuricny hambár 

Maisscheune (hambár). Arany János utca 20 
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A másik fajta hombár szellősebb falú, ebben kukoricát tartanak. Ilyen régi divatú, kb. 
hatvan éves hombár van az Arany János utca 20. sz. ház udvarán. Alapépítménye tégla, 
95 cm magas, belül üres, ajtóval elzárható, tyúkot, kacsát tartanak benne. Az alapépítmé
nyen fagerenda váz van, az oldalak pedig napraforgószárral vannak kirakva. Teteje cserép. 

Sokkal masszívabb, erősebb építmény a többi góré (hambár, vagy „ókoriasan" kotárka), 
ezek hosszúkás 3,5 méter magas építmények, a két keskeny oldalukon téglafalas, a két hosz-
szanti oldalukon lécfalú, szellős megoldással. Alattuk disznóól van, előttük az építményhez 
csatlakozóan disznókifutó. Ezekben csak kukoricát tartanak. (Pl. Tass u. 6. sz). Általában 
a kukoricagóré mellett gyakori a disznóól. Legtöbbször cseréptetejűek. Elég hosszú építmé
nyek lehetnek, pl. a Toldi utcában egy téglaalapon álló, cseréptetős, kb. ötvenéves góré ti
zenöt méter hosszú, sőt az Olajmalmi utcában levő góré negyvennyolc méter hosszú (az utóbbi 
egy komlósi orvosé volt). A górék nemcsak az udvarban hátul állhatnak, hanem olykor az 
utca felöli oldalon, hosszanti oldalukkal az utcára nézve (pl. Lehel utca 11. sz.). 

Egy-két helyen még található régi pálinkafőző helyiség. Különálló kis épület, pl. az 
Álmos utca 11. sz. ház udvarában az épületnek szín-féle benyílója van, ennek mestergeren
dáján gót betűkkel a felirat: Spomoci Bozi Wistawil Tento Dum Pipis András Roku Pane 
1868 Dne 2 Maye. Ebből a színből nyílik a pince lejárata is. A benyílóban néhány régi bútor 
van, nyáron részben itt tartózkodnak. A helyiség padlásolt. A benyíló után szabadkéményes 
konyha következik tűzhellyel, tűzpadkával, az előrészben padlásolva (ma nyári konyhának 
használják). A következő helyiség a tulajdonképpeni pálinkafőző helyiség, amiben most 
130X130 cm alapú kemence áll. Régebben itt fontak is, a mestergerendára félköríves vaspánt 
van erősítve, amibe a felvető (snováke) tengelye került. 

Az Alföldön elterjedt kerek alakú tyúk-disznóól féleségek (kutrica) közül Tótkomlóson 
ma már csak egyetlen példányt találhatunk, az Arany János utca 20. sz. ház udvarában. Kb. 
hatvan-nyolcvan cm magas, égetett tégla alapon, feljebb vályogtégla falú, míg a tetőzete 
cirok, kukoricaszár, legfelül pedig rászórt giz-gaz, amit az udvaron összesöpörtek, és amit 
az állat már nem eszik meg, azt feldobják a tetejére. Itt tartják a kutrica tetején a nagygereb-
lyét is (hrable). A különben harminc cm vastag vályogtéglafal kívül pelyvás sárral van ta
pasztva, belül azonban tapasztása nincsen. A külszínnél húsz cm-rel mélyebb földszintjén 

Kutrica. Arany János utca 20. sz. Fazekas szárító kemencéje. Hársfa utca 
Kutrica 1 0- s z-

Schweinebucht. Arany János utca 20 Hrnciarska pálenica 
Tcpferdarrofen. Hársfa utca 10 
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tanyáznak a disznók, a helyiség deszkaaj'tóval zárható, míg az emeletes részében a tyúkok 
laknak. A padozatot rúdágak és az arra helyezett cirok-kukoricaszár adják. A falban még 
két kis (egy téglanagyságnyi) szellőzőnyílás van. 

A baromfinak rekesztőfélét csinálhatnak (chliev pre sliepke husi, каске). 350X120 cm 
alapterületű, 135 cm magas ólféle, oldala tapasztott napraforgószár, teteje kukoricaszár. 
Hátsó részével a kerítésnek támaszkodik, elöl nyitott, három rekeszes: kacsa, tyúk és liba 
részére (Borsziget u. 15. sz). 

Itt megemlíthetjük még, hogy a toldott eresznek egyik funkciója, hogy nyaranta ezen 
kiteregetve szárítják a napraforgói. 

Tótkomlóshoz egykor szőlők is tartoztak, Wallaszky Pál lelkész 1770-ben 260 k. hol
don a nyugat felé eső, emelkedett, partos részen szőlőt telepített, de ezt a filoxéra elpusztí
totta, valami azonban a XIX. század végén még megmaradt.40 Gajdács41 írja, hogy túl a vas
úton, a szőlőkben egypár csinos kolna fehérlik ki a fák zöldje közül, szüretkor vidámságot 
keltve. 

A faluban általában szűk kis udvarok vannak, de rendezettek, a legtöbbje téglával ki
rakva. Kevés gazdasági épület az udvarban, a lakóházhoz épített kis istálló, az udvar hátsó 
felében a nagyobb házaknál hombár, góré. Legtöbb még a disznóól. Pajta viszont nincsen. 
Kis virágoskertek, apró veteményeskertek is lehetnek.42 

Egyéni különbségek lehetségesek, mert pl. az egyik udvar fölé gazdája remek szőlőlu
gast épített. 1930-ban kezdte ültetni, az egészben hetven tőkét ültetett el (Erzsébet királynét, 
csemegeszőlőt), és azt lugasosan az udvarban felfuttatta, de oly magasra, hogy a megrakott 
szénásszekér is elfér alatta. Tizenhat mázsa termése is van, egy hektoliter bora szokott lenni, 
a szüreti bálkor adja el (Dózsa György utca 6. sz.). 

Gémeskút majd minden udvarban van, de ennek vízét csak a jószág kapja, vagy mosásra 
használják. A gémeskútnak egyszerű a fakávája, a kút kb. nyolc méter mély, téglagyűrűs.43 

Iparosműhely 

Kisebb ipar, mint cipészet, szabóság munkahelyének kialakítására a házban átalakítást 
nem kell végezni. De vannak bonyolultabb kézművességek, amelyek már megfelelő helyisé
geket követelnek meg. 1846-ban még úgy írják,44 hogy a lakosságnak csak kis része űzi a kézi 
mesterséget. Gajdács45 megemlíti, hogy a Mezőhegyesi úton Karkus György gépészkovács 
műhelye a község fennállása óta mindig kovácsműhely volt. 

Jelenleg több szűcsmester dolgozik a faluban, műhelyük lehet a ház egyik szobája, de 
lehet különálló épület is. A szűcsmesterség keveset változtat a szobában, legfeljebb pl. a 
mestergerendához erősítik a ras-gamóí. Garai szűcs háza az Arany János utca 10. sz. alatt 
van, a ház mestergerendáján Gyurkovics György neve áll szlovákul, és az 1837. évszám. 
Jelenlegi gazdája úgy vette a házat. Az első szoba és a konyha hatvan centiméteres váiyogfalú, 
míg a második szoba nyolcvanhárom cm vastag vert falú. Szűcsműhelynek az oldalszár
nyat és ezen felül még egy különálló kis épületet használ. De ez a különálló épület is telje
sen falusi jellegű, és semmiben sem különbözik egy különálló kamrától vagy nyári konyhától. 

Kékfestőműhely még működik a faluban, az egyik utcában van a külsőleg teljesen pa
rasztház formájú épületben a műhely. Belseje természetesen a gépi üzemnek megfelelően 
átalakított. A komlósi utca képéhez tartozik, hogy a festő az utcájában az akácfatörzsek;e 
akasztja a negyven-hatvan méter hosszú festett anyagát száradni. 

Átalakítást kövelel meg a házban a fazekasműhely. A Hársfa utca 10. sz. házban még 
megvan az egykori fazekasműhely, ami 1947-ig volt üzemben. Kívülről épp olyan épület, 
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mint akármilyen tótkomlósi átlagos parasztház, az utca felől egy földes padozatú, mester
gerendás szobával (a mestergerendán: BOGÁR MÁRTONY1883 felirat), a szobában szépen 
festett sarokpaddal („Kelés 1894"), majd konyhával, az utóbbi szobának alakítva. Az ere
deti, 1883-ból származó ház eddig tart, a további részt 1895-ben építették fazekasműhelynek 
(építette Kelés Márton fazekas). Itt először egy pitvar féle helyiségbe lépünk, amiből három 
ajtó nyílik. A baloldali a szárító helyiségbe, a két mellső közül az egyik a fűtő részbe (ahon
nan fűtik a szárító-és a fazekaskemencéket), a másik a fazekaskemencéhez vezet. A fűtő 
rész és a fazekaskemence fölé szabadkémény borul. A szárítóban áll a lépcsőzetes oldalú, 
235 cm magas szárítókemence. 

A községben volt három községi szárazmalom, de ezeket már rég lebontották, emlékü
ket őrzi az Olajmalmi utca név. Az egyházi olaj- és kásamalom 1777-ben épült, de többet 
ezekről nem tudunk.46 

A ház gondozása, őrzése 

A ház gondozása, javítása, tisztítása 

Igen gondozzák, javítják, tisztítják a házakat, így gyakran látunk létrákkal — úgyszól
ván ostromlott várhoz hasonlóan — megszállt épületet, amint asszonyok tisztogatják, sú
rolják, kefélik, kijavítják a falakat. 

A fal tapasztására az alábbit használják: földet, lóganéjt vízzel kevernek, és hogy hama
rébb száradjon, kis meszet adnak hozzá. Fél óráig gyúrják, majd ezzel tapasztják a falat. 
Földes padozatot ugyanezzel tapasztanak, de ehhez jó erős lóganéjt kevernek. Mindez az 
asszonyok dolga, ámbár férfiak is tapasztanak, de ők a lóganéj helyett inkább pelyvás sár
ral dolgoznak. 

A ház őrzése, a falu biztonsága 

A házat, a falut elsősorban a tűzvésztől kellett megóvni. Már korán intézkedések tör
téntek, így 1818-ban uradalmi rendeletet adnak ki, melyben megtiltják a komlósiaknak, 
hogy utcán, takarmány körül pipázzanak.47 Ügyelnek a kémények rendjére, s ugyanaz a 
rendelet „A házas gazdákat, gazdasszonyokat, különösen a kováts és Lakatos mestereket 
a Ház és Műhely kéményeinek jó karbani tartására emlékeztessék. Akik pedig a Házaikon 
rossz kéményeket tartanak, azoknak a kéményei le rontani büntetésül rendeltessen."48 

1836-ban Komlós egyharmadát tűzvész pusztítja el, négyszáz ház megy akkor tönkre. 
Azóta azonban alig fordul elő, hogy egy háznál több leégjen, mert a lakosság éber, jól vigyáz, 
és tűzoltó felszerelésük is megfelelő. A tűzre különben a harangozok is ügyelnek. 49 Gajdács 
úgy írja, hogy az udvarokban levő keresztépületekről kiinduló tűz hamar továbbterjed, és 
ezért különösen veszélyes.50 

Régebben négy-négy ember ment sorban éjjeliőrnek. Ebből a régi szervezetből a XIX. 
század végén a lándzsások maradtak meg, minden tizedben egy-egy, összesen öten, akik 
felett az utcakapitány tartott felügyeletet. Az éjjeliőrök télen (Mihálytól Györgyig) este 
nyolc órától reggel négy óráig, nyáron este kilenctől reggel háromig utcáról utcára fel és alá 
jártak, s minden órában fújtak. Ebből természetesen nemcsak a nép tudta, hogy őrködnek 
vagyonára, hanem a tolvaj is jól értesült az éjjeliőr pillanatnyi tartózkodási helyéről. Az Oros
házi Múzeum két tótkomlósi éjjeliőr-dárdát őriz. Megszokott forma, 146, illetve 168 cm 
hosszú nyéllel, az egyik nyele vashegyű végződésű. 

1882-ben csendőrőrs létesült Komlóson, hat emberrel, 1888-ban újraszervezték a rend
őrséget, a létszám öt fő volt. 51 
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• A ház tisztítása. Diófa utca 2. sz. 
i Cistenie domu is 

Reinigung des Hauses. Diófa utca 2 

Bútorzat, lakáskultúra 

5"ze/< (sztolec) 

Legegyszerűbb a kisszék, a gyalogszék általánosan ismert formája. Itt-ott láthatunk még 
fonott ülőkéjű gyalogszékeket. Alacsony (32 cm) szék, 43X47 cm ülőkével. Kákából kötelet 
fonnak, és azzal kötik be az ülőke rámáját. Nem nagyon használják a faluban, itt inkább 
a padlásra került. Tanyán inkább van használatban. 

Ide sorolható a másutt is elterjedt gyerekszék (d'eravi stolec), 35 cm magas, 36X70 cm 
lappal, az utóbbiban kerek nyílással, ahová a gyereket „rekesztik". 

Régi székféleség az alacsony (68 cm), fonott ülőkés, faragott támlájú szék (letní stolec), 
a nyári szék. Favázát bükkből vagy tölgyből, támláját bodzából, lábait meggyből faragják' 
állítják össze, míg a 36X37 cm-es ülőkét vesszőből szövik. A fűzfa egyik részét lehámozzák' 
hogy mintája tarka legyen. A mustrában fehér és fekete (sötét) részek, vesszők váltakoznak' 
A fehér színt úgy kapják, hogy a vesszőt frissen meghámozzák, mert akkor a bőre fehér 
marad, míg más vesszőket egy napra trágyadombba raknak, ott megpuhul, megfeketedik, 
azzal akkor jól lehet dolgozni. Hosszú vastűvel szövik az ülőkét szép mintásra, a minták 
textilmustrákat árulnak el („Az abroszból egy rózsa le van véve", „babra munka ez a szö
vés"). Támlája ízlésesen faragott, számtalan variációja van. E kis, fonott ülőkéjű székeket 
főleg a tanyákon használták kint nyári asztallal, de máskor is ,pl. fonáskor, rokka mellett. 

A legtöbb effajta kisszéket az Engels utca 52. számú házban, egy egykor jómódú gazda 
házában találtam, itt van a legöregebb darab is: 1802-ből. Ugyanitt egy másik igen szép 
mintájú ülőkés darab támlájának vésett felirata: L P 1870 R P(vagyis Lehoczky Pál csi
nálta 1870-ben). A támla egyik gömb alakú végződése emberi arc formájú („asszony"), 
a másik gömbre kalapot faragtak („az asszony férje"). Egy harmadik darab felirata: 
LEHOCZKY GYÖRGY ROKU PANE 1875. A tulajdonos e szép kisszékekhez meglehe
tősen ragaszkodik, nem akar tőlük megválni, noha csak hármat használnak, a másik három 
a padláson van már régóta. 

Hasonló típusúak vannak egy másik, szintén nagygazda házban 1862-ből és 1863-ból, 
sőt itt találhatók újabbak is. Amíg az 1860-as évek kisszékeinek faragása egyszerűbb, addig 
a XIX. századvégiek, a XX. századbeliek már díszesebbek (Feliratok: LEHOCZKY 
GYÖRGY 1895; LEHOCZKY GYÖRGY 1902), míg az egészen új darabon az áttört fara-
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gásban lombfűrészmunkával naturalista figurális elemek (pl. szarvas) jelentkeznek (készült 
1937-ben). Az ülőke szövött része az évek során elhasználódik, elpusztul, de azt épp oly 
változatos, szép mintákkal, mint régen, ma is megcsinálják (1957-ben). 

A kisebb székek családjában találhatók nagyon szép áttört mintás támlájú (lombfűrész
technikára emlékeztető) székek. Legszebb darabjaik talán a Lenin utca 13. számú házban 
vannak. Feliratuk: ANTAL PÁL ÉV MDCCCLXXIX, 1879 (Tölgyfából készült, 81 cm ma
gas, 44 cm széles. Ennek azonban csak támlája van meg, az ülőke hiányzik). Ugyanitt egy 
hasonló jellegű áttört támlájú szék ennél sokkal fiatalabb: ANTAL PÁL 1910. Romos álla
potban, de mégis szép mintás raffia (lika) szövésű ülőkéje még megvan, 39 cm széles, 
74 cm magas. 

Ebben a stílusban újabban már nem nagyon csinálnak széket, ami található, már meg
lehetősen zavaros kompozíció. Az egyik felirata :HJ KA RKP 1927. 

Az alacsonyabb székek közt található keményfa támlású és ugyanilyen ülőkéjű darab 
is, a támlán vésett dísszel. A szék méretei: 51 cm széles, 82cm magas (Tomka Judit tulaj
donában). 

A rendes (100 cm magas támlájú) nagyságú támlás székek (stolec) támlája barokkos 
ízlésű, középen áttört szívvel, de különben a faragása egyszerű, és távolról sem olyan gaz
dag, változatos, mint Dunántúlon. Ezzel ellentétben viszont a támlák igen dúsan, élénken 
be vannak festve színes, virágos mintákkal. Idejük a XIX. század, pl. a feliratok szerint: 
FARKAS MIHÁLY, 1838. — FRANCISZTIMIHÁLY 1838. -LEHOCZKY JÁNOS 1874 
—ORBÁN GYÖRGY 1877. — FARKAS ANDRÁS, 1886. 

Vannak aztán dúsan faragott, élénk színekkel festett, inkább paraszti jellegű, mint 
történeti stílusokat utánzó székek, pl. az orosházi múzeumban egy 1895-ből származó darab. 

Az összeállításból érezhető, hogy elsősorban a vagyonosabb nagygazda-házaknál vol
tak használatosak ezek a székek, olyik helyen — ahogy mondják — nyolc darab is volt 
ilyenből. A szobában volt a helye az asztalnál ünnepkor, kereszteléskor, disznótorban, 
temetéskor. Ma is általában becsben tartják, a tiszta-szobában helyezik el. 

A falu festőasszonya, Tomka Judit maga is fest támlákat és ülőkét egyénileg elképzelt, 
a textilmintákból átvett stílusban. 

Kisszék (1863) Karosszék. A bal oldali 1860, a jobb oldali 
Stolec (1863) 1879-ből 

Kleiner Stuhl (1863) Kreslá. Vl'avo z r. 1860, vpravo 1879 
Armstühle, der linke aus dem Jahre 1860, 

der rechte aus dem Jahre 1879 
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Festetlen, barokk vonalas keményfaszék Komlóson igen ritka, csak egyet találtam. 
Ennek támlája 44 cm magas, a lába 57 cm. 

A komlósi bútorművesség legszebb darabjait a nehéz, nagy karosszékek (oberucni 
stolec) közt találjuk. A karosszék támlája festett, világos mintás, karfájának esztergályozott 
lábai vannak. A békéscsabai múzeumban őrzött egyik komlósi darab 1827-ből való, egy 
másik hasonló, egyszerűbb festésű szék felirata: FARKAS MIHÁLY ANNO 1833 — Egy 
másik széké: FRANCZISZTI MIHÁLY 1860. — Ugyancsak a békéscsabai múzeumban 
egy igen gazdagon faragott támlájú szék felirata: FÚRD A JÁNOS ROKU I860. 

Egyszerűbb, de talán kényelmesebb ülésű karosszékek is találhatók. Ezek támlája és 
esetleges karfája is rácsozott, a szélesebb léceken kevés festett virágdísz és a felirat látható, 
míg az ülőkéje szép mintás gyékényszövés. Ebből a csoportból ismerünk díszesebbet a bé
késcsabai múzeumban (KARÁSZ M ÁRTÓ NY, 1879, PIPIS ERZSÉBET), szerényebbet 
Tótkomlóson (80 cm magas, 56 cm széles). 

Általában becsben tartják a régi karosszékeket, tiszta szobában valahol az ágy előtt 
vagy a falnál helyezik el, csak az egyszerűbb, gyékényszövés ülőkéjű szék áll a konyhában. 

Természetesen a falu festőnője, Tomka Judit is festett textilmunkák után karosszéket 
magának (fehér alapon színes ornamentika). 

Inkább az öregek üldögéltek a karosszékekben, abban „nem olyan fárasztó az ülés". 
Van szépen kidolgozott gyermekkarosszék is, hosszú lábakkal, hogy a felnőtt-asztal

hoz tudják ültetni a gyereket. Fehér alapfestésű a gyermekszék, karfájának esztergályozott 
lábai vannak, az egyik felirata: RP 1898 PIPIS ANKA. A felnőtt-asztalhoz tolható, hosszú
lábú, 1898. évből származó gyerekszék mindenesetre a falu korai polgárosodására utal. 

Lóca, pad 

A pad (lavica) legegyszerűbb formája egy hosszú fenyőgerenda négy lábbal (lavica). 
Ilyen látható a Lenin utca 13. sz. házban a tornácon, a gangon. Fenyőből készítették házi
lag — vagy ötven évvel ezelőtt. 360 cm hosszú. 21 cm széles, 41 cm magas. 

Festett pad (1896) Földvári utca 43. sz. Festett pad (1869). Földvári utca 43. sz 
Mal'ovaná lavica (1896) Mal'ovaná lavica ( 1896) 

Bemalte Bank (1896). Földvári utca 43 Bemalte Bank (1869). Földvári utca 43 
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Festett pad (1896). Földvári utca 43. sz. 
Mal'ovaná lavica (1896) 

Bemalte Bank (1896). Földvári utca 43 

A gangon több helyen a szoba előtt láthatunk egészen egyszerű, festetlen, nyers fenyő
deszka támlás padot (velká lavica), aminek ülőkéje voltaképpen az alatta levő láda fel
nyitható teteje. Ezek már vagy ötven év óta ott állnak, és ma is használatban vannak, üldö
gélnek rajtuk, a ládában pedig mindenféle kacatot tartanak. Nyáron ezeken alhatnak is. 
Hozzátehetjük, hogy ez az egyszerű fenyőpad egyáltalában nem a szegénység kifejezője, 
mert épp a jómódú nagygazda-házaknál található meg. 

Sarokpad még sok akad a faluban. Meglehetősen hosszúak, díszesen festettek. A barokk 
faragású karfa azonban aránylag ritka (pl. 1860, 1878. évszámmal, az utóbbi 107 cm magas). 

A legszebben festett, díszített sarokpad a Földvári utca 43. sz. házban van. Színes, fes
tett virágokkal dúsan díszítve, karja is gazdagon faragva. Sarkában faragott emberalak 
látható (D'urko voják), az alak alatt piros-fehér-zöld csíkok. A pad meglehetősen hosszú : 
360—360 cm az egyik-egyik fele. Felirata: HOVORKA JANOSS ROKU PANE 1896. Jelen
legi tulajdonosának apja csinálta, saját maga festette is ki, de különben ő sem volt asztalos. 
Nem túlságosan becsülik meg, mert jelenleg kettészedve a gangon áll, elhanyagolva, alatta 
homok, szemét. Sajnálják ugyan, mondják, mert állandóan süti a nap, de nincs helyük a 
szobába betenni. Legalábbis erre a remek darabra nincsen helyük. 

A díszesen festett nagy sarokpadok egyik formájánál a pad sarkában kis szekrénykét 
(almária) építhetnek be. A legszebb sarokalmária az Álmos utca 11. sz. házban van, az első 
szobában. Háromszögletű alapú, barokkos faragású, egyajtós szekrényke, aminek ajtaján 
a felirat: PIPIS JÁNOS 1891. Az alul egyfiókos szekrényke 145 cm magas, 65 cm széles. 
A hozzá tartozó 310 cm hosszú sarokpad felirata: Pipis András, 1883. Az ajtó belsejébe írt 
nevek és dátumok azonban amellett szólnak, hogy az almárium régebbi az ajtó külső felira
tánál, amennyiben ez olvasható: Pipis Máríony 1801, Pipis András 1830, Korim János 1920. 
Tehát az egymást követő generációk írták be neveiket. Az almáriumban iratokat, könyve
ket, kulcsokat tartanak ma is, tehát megőrizte eredeti funkcióját. 

Egy másik szekrénykéhez tartozó pad már nincsen meg, de a szekrénykét (kasni) őrzik 
még; a 128X75 cm nagyságú szekrényke felirata: GUBIS JÁNOS. Ur. É. 1813. Iratot, 
pénzt tartanak benne. 

A támlás, karos padok (lavice) egyik formájánál a barokk vonalas karfa háromszög 
alakban zárja le a pad szélét, a támla festett virágokkal, felirattal díszített. Egy 100 cm 
magas, 185 cm hosszú pad felirata: KORIM ANDRÁS ANNO 1876. Ez a pad a volt pálinka
főző (ma nyári konyha) gangján áll, tehát használatban van, üldögélnek rajta. Másrészt a 
lakóházból kivitték, ami kisebb megbecsülésre utal. Ugyanilyen, de szép virágokkal dúsan 
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díszített pad áll az orosházi múzeumban (Pipis Pál a felirata). Akad újabb, szerényebb kivi
telű is, a felirata: TUSKA 1913 1STVÂNY. 

A másik fajta karospadnál a támla hasonló az előbbihez, de karfája a karosszékhez 
hasonlóan négyzet alakban zárja le a pad szélét. Pl. egy 94 cm magas, 182 cm hosszú pad, 
s a felirata : Lehoczki Pál 1857. 

Általában a karospadokat még megbecsülik, a legtöbbször a szép szobában az ágy előtt 
a helyük (ugyanakkor a szék ritkábban áll az ágy előtt), ezt tapasztalhatjuk elsősorban a 
nagygazdaházaknál. 

Vizespad 

Néhány szót szólhatunk a vizespadról (kantová lavicka). Minden házban a konyhában 
az egyik sarokban vizespad áll, mégpedig nem egyszerű pad, hanem annál jobb technikával 
megszerkesztett állvány (pl. egy 95 cm magas, 38 cm széles, 53 cm hosszú vizespad). Érdeke
sebb megoldás, amikor sarokpad módjára szerkesztik meg. 

Kanapé 

A kanapék is támlás padok, de egyszerűbbek, festés kevés van rajtuk, vagy egyáltalá
ban semmi sincs, jellegük polgárosultabb. Az ágy előtt szokták felállítani. Szép barokk íve
lésű támlája van az Álmos utca 2. sz. házban talált kanapénak; támlájának mezőiben fes
teti dísszel. Felirata: 1875. Rackó Ádám. Barokk ívelésű lehet a karfa is. A támla olykor 
rácsos, mint az Engels utca 52. sz. házban levő kanapénál. Ugyanitt egymás mellett két 
kanapé látható, ezek egykor festettek voltak, de utóbb barnára bemázolták, tehát nem sokra 
becsülték a virágos mintákat. 

A hivatalos elet székje és padja 

Említésre méltó a komlósi bírói szék. Egyszerű faragású, de kényelmes keményfa szék, 
sötétbarna színben, minden felirat, dísz nélkül. A 84 cm magas 60 cm széles szék ülőkéjén 
vastag bőrpárna van. A tótkomlósi tanácsház levéltárának helyiségében áll, ma használaton 
kívül. 

Az orosházi múzeum őrzi az egykori komlósi derest. Egyszerű keményfa deszka, négy 
lábbal. 

A komlósi tanácsház levéltári helyiségében megvan még az egykori tanács padja. 
A templomok ülőpadjaira emlékeztető barokk faragású karfával, támlájának mezőiben 
festett felirattal: „Tóth Ádám bíróságában készült 1836 Évben. Obnowena 3a Pána Riehtáro 
Machan Pala Pana T. R. Hovorka Pala i. r. /#75." A bírói pad 345 cm hosszú, 120 cm magas. 

Asztal 

Itt csak egyfajta asztalt említünk meg: a korábban már tárgyalt alacsony székekhez 
kis nyári asztal is tartozott. Az egyik ilyen kis nyári asztal lapja 62X75 cm, magassága 50 cm. 
Alján a felirat: FRANCISZTI ISTVÁN 1906. 

Ágy 

Mennyezetes ágy (postel) még elég akad a faluban, a legtöbbször az első szobában fel
állítva, szépen megvetve ágyneművel. Persze, akad a padláson, a kamrában is szétszedett 
állapotban, használaton kívül. Kimagasló szép, barokk vonalas festett ágy látható Tótkom
lósról a békéscsabai múzeumban, felirata: Pipis Pál 1821, Pipis János Ano 1891. 
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Festett ágy 1821, 1891. évszámokkal 
Malovaná poste! s císlami rokov 1821 a 1891 
Bemaltes Bett (1821), mit der Jahreszahl 1891 

Mennyezetes ágy. Diófa 
utca 6. sz. 

Baldachynová poste! 
Baldachinbett. Diófa utca 6 
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A mennyzetes ágyak másik típusa a dúsan festett ágyvégdeszkás ágy, a mennyezetet 
esztergályozott lábak tartják, ilyen van az Engels utca 52. sz. és a Szép utca 7. sz. házakban, 
az utóbbi felirata : MELEG JÁNOS 1904. 

A mennyezetes ágyak harmadik fajtájánál az ágyvégdeszkák alacsonyabbak az előbbiek
nél. Ide tartozik egy nagyon finom vonalú ágy a Diófa utca 6. sz. házban. E szúnyoghálós 
ágyakban a szülő, betegágyas asszonyok feküdtek. Ma már — ha meg is van szépen vetve — 
nem nagyon használják. 

Gyakran két ágy van egymás végéhez összetolva a hosszanti fal mentén, és figyelmes 
gondossággal párnákkal, dunnákkal megrakva. Az ágyrakásnak pontos szabályai vannak, 
mégpedig a következők : a szalmazsákot, a lepedőt csipketakaróval borítják le úgy, hogy a 
csipke teljesen elfedje az ágydeszkákat, és eléggé közel kerüljön a padlózathoz. Ezután hat, 
élére állított párnát tesznek a csipketakaróval lefedett ágyra, majd a párnákra vízszintesen 
egy dunyhát helyeznek. Ezután a festett deszkamennyezet következik, a deszkamennyeze
ten pedig szintén van három, vízszintesen elhelyezett párna. 

Hozzátehetjük, hogy gyerekjátéknak készített kis mennyezetes ágyat láthatunk a Diófa 
utca 6. sz. házban, ez a kisjátékdarab miniatűr formában is kis párnákkal, dunnákkal van 
beágyazva, teljesen előírásosan. A játékot vagy hatvan évvel ezelőtt készítették, a párnák is 
megvannak harmincévesek. 

Az előbbieknél sokkal elterjedtebbek a mennyezet nélküli ágyak. De ezek is még paraszt
bútor jellegűek, faragott, festett ágyvégdeszkával. (Az egyik felirata: Kurqj György 1887). 

Szobasarok megvetett ággyal. István utca 9. sz. 
Izbovy kút s postel'ou 

Zimmerecke mit offenem Bett. István utca 9 
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Ha nincs mennyezet, a párnákat akkor is élükre állítva helyezhetik az ágyra, a párnákra pe
dig a modern időknek megfelelően vízszintesen elhelyezett paplan kerül. A parasztbútor 
jelleg megmarad az újabb ágyakon is (pl. az egyik gótbetűs felirata: Lehocki György 
1908.) 

Végül még valamit az ágyneműről. Dunnában, vastag tömött párnákban nincs hiány, 
az egyik helyen a két egymás mellett levő ágyban tizennyolc párnát olvastam meg. Pedig 
egyetlen idősebb asszony lakik a lakásban. 

Láda 

Az ácsolt, karcolt díszű láda, a skrinya meglehetősen ritka, a kamrában, a padláson 
van, nem nagyon használják. Legszebb darabját az Álmos utca 2. sz. házban találhatjuk, a 
második (ma kamrának használt) szobában tartják. Vörösre festett, dúsan karcolt díszű 
(97 cm magas, 55 cm széles, 100 cm hosszú). Egy másik ácsolt láda mérete: 90X91X56 cm. 
E ritka darabokról mindenesetre megállapítható, hogy szegényebb, gazdagabb családnál egy
formán megvoltak. Korábban a menyasszonynak adták, ahogy most a szobabútort. Ácsolt 
ládák akadnak még a kamrában, itt eleséget, gabonát tartanak bennük (priecin). Ezek na
gyobb méretűek az előbbieknél, és teljesen egyszerűek, dísztelenek, 

Vannak természetesen szép számmal még dúsan, virágosán festett parasztládák külön
böző méretben (pl. az egyik 41X68X38 cm, felirata: Motyovszky Pál Anno 1883). Az alsó 
részben lehet fiókos a festett láda (pl. egy az orosházi múzeumban). 

Az egészen kis méretű ládákkal férjhez mentek, e ládákban tartották a fejkendőket 
(pl. az egyik láda mérete: 20X20X39 cm., felirata: 1880 Sámuel Erzsébet). A kis festett, 
okmánytartó ládák helye általában a sarokpad sarka, ebben tartják még ma is az iratokat, 
a pénzt több helyen. 

A ládák csoportjából megemlíthető még egy 1836. évről származó céhláda, jelenleg az 
orosházi múzeumban. A festett paraszti ládáknál nemesebb, mértéktartóbb, de színtele
nebb is. 

Skrifia. Diófa utca 6. sz. Festett láda 
Skrifia Mal'ovaná truhla 

Skrifia. Diófa utca 6 Bemalte Truhe 
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Pohárszék 

A pohárszék egyik formája: falra akasztható kis szekrényke. Úgy mondják, hogy szlo
vákul a neve pohársék. Legszebb darabja egyajtós, alul kétfiókos, falra akasztható szekrény
ke: Bogár Marion Anno 1889 a felirata, míg a mérete: 101 cm magas, 28,5 cm széles, 60 cm 
hosszú. Igen dúsan telehintve színes virágfestménnyel. Felső részében üvegeket, alsó részé
ben orvosságos üvegeket, lim-lomot tartanak. Egy másik hasonló, egyajtós, alul kétfiókos, 
festett virágokkal díszített almária az egyik házban az első szoba falán függ. 86 cm magas, 
21 cm széles, 64 cm hosszú. Felirata: Pipis János 1891. Imakönyvet tartanak benne. Hasonló 
szép darab van az orosházi múzeumban is, az utóbbi felirata: Moravszky György Budinyec 
Zúza 1887. Konyhában találtunk egy szintén szépen festett pohárszéket, aminek azonban 
alul fiókja nincsen (52X75 cm). Ebben is pálinkát, ecetes, orvosságos üvegeket, só- és papri
katartót tartanak. 

Mestergerendát tartó oszlop (socha) a szobában. Táncsics utca 20. sz. 
Sochová konstrukcia v izbe 

Hauptbalken tragende Säule (szocha) im Zimmer. Táncsics utca 20 
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Deszkaoromzat. Táncsics utca 20. sz. 
Dosteny stít 

Bretterkrönung. Táncsics utca 20 

Könyvtartó 

A pohárszékekhez hasonló falra akasztható kis szekrényke, de ajtó nélkül (knihárna). 
Ilyen van egy jómódú gazdaházban, a második szoba falára akasztva. Bemondás szerint 
vagy nyolcvan évvel ezelőtt faragta, festette ki téli időben a régi gazda, emléknek. Régi 
bibliákat, szlovák egyházi énekeskönyveket tartanak benne. 

Tálas 

Tálasnak nevezik a konyhaszekrényt is, aminek alsó része ajtóval elzárható szekrény, a 
felső része polcozott, nyitott állvány, az utóbbi a tulajdonképpeni tálas. A legszebb példányt 
egy nagygazdaházban találtam. Nyers, festetlen fa, 200 cm magas, 130 cm hosszú, alsó ré
szében fiókok sorakoznak egymás fölé. Ugyanitt a középső ajtónak régi vasalásával közép
kori íze van. A felső része polcos, ahogy általában a tálasok. Jelenleg a volt pálinkafőző 
(ma nyári konyha) gangján áll. Jellemző, hogy szlovákul is tálas a neve. Az alsó, zárt részbe 
rakják az edényeket, a nyitott rész polcain tartják a tányérokat. Másutt ugyanezt a régimódi, 
festetlen bútordarabot tanyai stelázi-пак mondták. Tálas név alatt azonban még a különálló 
alsó részt is emlegették. 

Akad egészen polgárosult jellegű hasonló bútordarab. Felső részének oromzata barok
kos ízű, kettős üvegajtaja van, majd lejjebb fiókok következnek, alsó része ajtós szekrény, 
az utóbbiban a törülközőket tartogatják. Lényegében tehát megfelel egy biedermeier po
hárszéknek. Csak nagy gazdaházban található meg. 

Beszélhetünk még a falra akasztható tálasok különböző formáiról, ilyen a festett, dí
szes polc, aminek felső részére sorra tányérokat helyeznek, alatta kancsók, korsók függenek. 
Szép ilyennemű darab látható Komlósról az orosházi múzeumban. 
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Képkeret 

Akad elvétve házilag készített képkeret is, színes, festett tarka virágokkal, fafaragással 
(pl. egy 45X65,5 cm nagyságú képkeret, felirata: Bogár Mária 1901). 

Lakáskultúra 

Tótkomlósnak igen fejlett a lakáskultúrája. A falu tisztaságát, rendjét, csinosságát már 
Gajdács is megdicsérte : — „Tisztán tartja házatáját a komlósi ember. Úgy látszik, a komlósi 
ember Felföldről hozta a tisztaság szeretetét." A lakásról Gajdács továbbá így ír: — „Az 
egész család többnyire egy szobában tartózkodik, a másik, a „kis ház"-nak nevezett szoba 
többnyire vendégszoba. — Apadolatlan s csak sárga földdel szép simára kimázolt aljjal bíró 
szoba berendezése egyszerű, többnyire a hátsó fal mentén egymás végibe két nyoszolya, 
virágos mintás párnákkal, csaknem a padlásig megrakott. — Egyik ágy okvetlen mennyeze
tes, a másik ágy a boglyakemence széles padkájához támaszkodik. Sarokban nagy asztal, 
sarokpad, festett évszámos. Az ajtó mögött többnyire a kisebb gyermek fekhelyéül szol
gáló ágy, végiben egy láda, amiben az ünneplő ruha és a rekeszeiben a fontosabb iratok és 
pénz. Egy-egy ruhaszekrény, pohárszék, aminek tetején énekeskönyv, Tranoscius, biblia. 
Az ágyak mellett támlás faszék. Falon fent: rámák (=fogasok) tányérokkal, majolika kan
csók (lakodalmi ivásra, gyógyfuveknek). A kemence körül a gerendákhoz szegezett léc 
ruhaszárító. A mestergerendán szárított kakukkfű, bazsalikom (amit a szoba kitakarítása 
után illat végett dörzsölnek). Mestergerendás felirat: Ezt a házat Isten segedelmével épí
tette N. N. Anno 18... Józsua 24. r. 15. vers: Én és az én házam népe imádják az urat. Ké
pek a falon". 

Gajdács 52 idejében, az 1890-es években az újabban berendezett szoba így nézett ki: 
nagyobb ablakok, közülük kettő az utcára, egy az udvarra nézett. A kipadolt szobák szépen 
ki voltak pingálva. A tarka-virágos dunnákat a fehér selyembetétes párnák, a hosszú lócá-
kat itt-ott ruganyos pamlagok, az egyszerű faszékeket a Thonnet modern hajtott székek, 
a festett ládát a politúrozott kihúzható fiókos sublót vagy kettős ajtajú ruhaszekrény, a var
róasztalkát a varrógép váltotta fel. 

A legtöbb házban két szoba van, és a kettő közt különbség állt fent. Gajdács úgy írja, 
hogy „a kis ház-пак nevezett szobának a bútorzata olyan, mint az első szobáé, de a különb
ség: az első szobában, ahol rendesen a család tartózkodik, többnyire a többször használt, 
addig a kisebbik szobában az ünneplő ruhák tartatnak." 

Általában manapság azt tapasztalhatjuk, hogy az első szoba bútorzata parasztos, régi, 
itt vannak inkább a hagyományos festett, múlt századbeli bútorok, míg a második szobába 
az új, modern bútorzat kerül. Ez talán azzal van összefüggésben, hogy az első szoba inkább 
az öregek, a második szoba a fiatalok lakóhelye. 

Komlós társadalma előnyös helyzeténél fogva korán polgárosult, ezért sok régi, pol
gári jellegű bútordarab található. De ugyanakkor hagyományos jellegű is; a bútor kifestésé 
száz év alatt alig változott, sok régi paraszti bútort becsben tartanak. Gazdag a környékbeli 
múzeumok bútoranyaga is, gondoljunk csak a hódmezővásárhelyi múzeumra, ahol a rak
tárban tíz darab karospad, húsz festett láda, húsz-huszonöt fali pohárszék, tíz karosszék, 
húsz eléggé egyszerű festésű támlásszék található. 

Természetesen a ház gazdájának ízlése is érezhető a szobák felszerelésében, berendezé
sében. A festegető, pingáló asszony lakása pl. elárulja a vérbeli festőt: a falak, a bútorok, a 
kemence mind tele van pingálva — gyakran eléggé textil hatású, polgári ízlésű — virágokkal. 

Az ízlésre, a rendre, a tisztaságra, a csinosságra kitűnő példa az István utca 9. sz. ház 
kiskonyhája és szobája. Minden a helyén van, a konyha falai sablon után festett virágos dí-
szű, de virágos mintás a zománc tűzhely is. Derűs, könnyed a szoba az élére állított párnák
kal bevetett ágyával, tüll függönyével, az asztal a rece-terítőjével. Pedig voltaképp népmű-
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veszeti tárgy ebben a szobában nincsen, minden polgári ízlésű, városi eredetű textilholmi, 
mégis összhangjában tótkomlósi. Népi kispolgári ízlésű tárgyak, de derűs, könnyed össze
állításukban elvesztik a kispolgári ízlés mesterkéltségét, olcsóságát, a városi eredetű tár
gyakból falusi, népművészeti hangulat árad. Az összeállításban nyilvánul meg a jó ízlés, 
s nem véletlen, hogy ugyanezen ház asszonya festi oly szépre a ház külső falának lábazatát 
is. Pedig különben teljesen vagyontalan családé a ház. 

Olykor a tanyákon is egészen múzeumszerű összeállításban találhatunk régi bútor-
féleségeket, pl. a Pipis-tanyán a kamrában a mennyezet gerendáihoz erősített polcokat, 
faragott akasztókat, kanáltartókat stb. 

Lakóházak részletes leírása 

Bár a ház a falu kollektív ízlésének, a közösség lakáskultúrájának kifejezése, mindamel
lett az egyes épületek közt igen nagy különbségek vannak; minden ház a maga nemében 
egyetlen objektum, egyéniség, ahogy az építtetők, a lakók közt is igen széles vagyoni, ízlés
beli, egyéni különbségek állnak fenn. Számtalan épületet átvizsgálva sok adatot illetőleg 
egyezéseket fogunk találni, pl. a lakószobák átlagos alapterülete, a kaminossá átalakított 
szabadkémény, sok tekintetben azonban különbségeket (pl. a házban lakók száma), s ez 
utóbbiak közös nevezőre aligha hozhatók. 

Helyesnek tartjuk tehát, ha az átvizsgált objektumok közül néhányat kiemelünk, s eze
ket lehetőleg minden részletében (műszaki adatok, bútorzat, lakottság, szociológia, öröklés
rend stb.) tárgyaljuk. A kiválasztásnál első s talán legfőbb szempontom volt a ház pontos 
kormeghatározása, így úgyszólván csak dátummal ellátott épületekkel foglalkozom. Ezek 
közül is lehetőleg a legrégibbeket sorakoztatom fel, fontosnak tartva, hogy így legalább 
leírásban, képen rögzítettem a hamarébb veszendőbe menő épületeket. 

Tudjuk, hogy Tótkomlós tízezernyi népének túlnyomó része nem dátummal ellátott, 
sőt nem is régi épületben lakik, így az alábbi leírások nem adhatják a mai komlósi népi 
építkezést, a mai lakáskultúrát. De több házleírást felsorakoztatva úgyszólván minden lehe
tőségre adunk példát, a szegény nincstelen szerény hajlékára, a kisföldű, de igyekvő gazda 
mintaszerű rendben tartott házára, a vagyonos tanyás nagygazdaházra, a hatóságilag kiu
talt lakásra vagy akár egy most épülő komlósi házra. 

Egyszerű lakóházak 

Táncsics utca 20. sz. ház. Karas János háza 

Régi ház, a hagyomány szerint legalább százötven éves. Falvastagsága 62 cm, a konyha
szoba közfala 66 cm. Eredetileg az utca felé csak egy ablaka volt (kisméretű, 55X70 cm), 
vasrácsos ablak. Az első szobában a kemence kuckója mellett is volt régebben egy kis, kes
keny, a szomszéd udvarra néző ablak. A ház régisége mellett szól, hogy a szoba szintje vala
mivel mélyebb a külszínnél. Az első szoba mestergerendás, nyolc keresztgerendás mennye
zettel. A mestergerendát a kemence táján egy szépen faragott, díszített faoszlop támogatja 
(socha vagy svoska). Magassága 204 cm, egyetlen ilyennemű oszlop az egész faluban. A szo
ba földes padlójú. 

A konyha szabadkéményes (szabadkéménye tapasztott nád), de már vagy harminc 
évvel ezelőtt válaszfallal választották el a belső konyharészt a külsőtől, így egy ajtóval le
zárható (belső) konyharészt kaptak. A konyha jelenleg keramitlapos. Kb. húsz évvel ezelőtt 
a második szobában aládúcolták a mestergerendát, mert repedezett, de a két szoba dúcolása 
közt különbség van, az első szobáé az eredeti régi. Ez a szoba is földes padlójú. 
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Lakóház 1844-ből. Táncsics utca 18. sz. 

Obytny dom z r. 1844 
Wohnhaus aus dem Jahre 1844. Táncsics utca 18 
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A tetőszerkezetet, illetve a szelement (sleme) a keresztfalaknak megfelelően olló (kil
este), oszlop, és hátul egy földig érő ágasfa (socha) tartja. A faluban ma csak ez az egyetlen 
ágasfás ház áll. A szelemen hasított félfenyőszál, így egyetlen fenyőszálból kijöhetett az 
egész ház szelemené. Az elülső oromfal cifrára faragott, deszkázott, a hátsó oromfal tapasz
tott nád. A szarufák lécét faszegek erősítik. 

Az udvart, a belsőségeket többfajta kerítés övezi : az utca felé deszkakerítés, a szomszé
dok felé egyik oldalt sárkerítés nádborítással, a másik oldalt százötven cm magas vályog
téglafal. 

Régebben négy család lakott a házban, az első szobában két család, a második szobában 
egy család, és hátul, a különálló épület kamrájában egy család. Jelenleg egy öreg házaspár 
lakja. Négy hold a földbirtokuk, a házat vették. Régebben egy tehenet tartottak, most csak 
kevés tyúkot, malacot. 

Arany János utca 20. sz. ház. Ruzsják Mihály háza 

A hagyomány ezt a házat mondja a faluban a legrégibbnek, állítólag juhászház volt. 
Külalakra mindenesetre régebbi, egyszerű, szegényes épület, a mestergerendáján olvasha
tatlan felirattal. A házfal vastagsága ötvenöt cm. Régiségére utal, hogy a szoba mennyezete 
nem nád, hanem vastag dorongfa. Lehetséges, hogy a szoba-konyha rész régebbi a ház 
többi részénél, a tetőzetben mindenesetre magasságkülönbözet van, amennyiben a szoba
konyha rész tetőzete magasabb a többi résznél. Minden helyisége földes. A konyhában át
alakított kamin van, vagyis ajtóval lezárható, külön helyiség a tűzpadka felett. A konyhában 
sparhett téglából, a konyha mennyezetes, a kamin kivételével. A konyha után kamra követ
kezik, jelenleg külön bejárattal a tornácról, de régebben a konyhából nyílott. További átala
kítás itt, hogy a kamrát fallal kettéválasztották, az egyik kamrafélében búzát, eleséget tar
tanak, a másikban a tulajdonos öregasszony koporsóját állíttatta fel. 

A szelement tartó olló 66 cm magas vályogtalapzaton áll. A padlástérben a szarufák is 
25 cm magas vályogtalapzaton állanak, köztük egy-egy szellőzőnyílással. A padlástér effajta 
mellvédes kiképzése a nagyobb gabonatárolás céljából készülhetett, és épp e ház amellett 
szólana, hogy már a múlt század elején is ilyen padlásteret építettek. Teteje nádas, de emel
lett az eresz szegélye cserép, nemkülönben a tetőgerincen is az istállóig cserépszegélyt alkal
maztak. 

Udvara kicsiny, és meglehetősen zsúfolt, több olyan régi gazdasági épülettel, amilyent 
az egész faluban csak itt találunk. Ide tartozik a kerek tyúk- és disznóól (kutrica) és egy régi 

Lakóház. Botond utca 15. sz. 
Obytny doni 

Wohnhaus. Botond utca 15 
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hambár (góré). Az udvaron áll nagy csomóban a tüzelő: csutkatü (korene), kendertü, kuko-
ricatü, giz-gaz, két méter magasan, kazalba hányva. Kis veteményes, zöldséges és virágos
kert is van, igen szép akácfák. Kis, szűk, zsúfolt udvar, ennek ellenére ahol nincs kertrész
let, téglával szépen kirakva. 

A ház tulajdonosa hatvan éves asszony, akinek még az apja vette a házat, attól jussolta, 
mert ő tartotta el életfogytiglan szüleit, ő is temette el. Jelenlegi lakói : az öregasszony, test
vére és annak felesége két kislányukkal. Összesen tehát öten laknak egyetlen szobában, té
len négy ágyban alszanak, míg nyáron a szobában két ágy áll, a harmadik a konyhában, 
a negyedik a tornácon. 

Táncsics utca 31. sz. ház (1842) 

Vályogtégla falú épület, tizenhat collos vályogtéglákból építve. Az első szoba padlós, 
egyszerűen barnára festett mestergerendával, az utóbbin a felirat: VISZTAVILA: TENTO: 
DUM: MALO VKA VDO VA ZISInem MALA D UROM I ZE ZA ТЕМ PANE 1842 MESA CI 
30 APYLA. A bútorok közt egy egyszerűen festett, hosszú sarokpad 1877-ből a legfigyelemre
méltóbb. A második szobája szintén padlós. A konyha eredetileg szabadkéményes, de most 
már lezárható tüzelőfülke (kamin) kivételével padlásolt. Kamrában a deszkával fedett 
pincelejárat, a kamra alatt bolthajtásos pince. 

Szobasarok sarokpaddal (1883) és kis szekrénnyel (1801) Álmos 
utca 11. sz. 

Izbovy kút s rohovitou lavicou (1883) a skrinkou (1801) 
Zimmerecke mit Eckbank (1883) und kleinem Schrank (1801). 

Álmos utca 11 
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A szelemen feltűnően vastag (30 cm), csak durván megmunkált, félig hasított fából ké
szült hegyesszögű ollókon áll. Eredetileg nádtetős volt, de utóbb a nádat cserépre cserélték 
ki, épp ezért a nagyobb megterhelésnek megfelelően még két, tágabb nyílású ollót és két 
dúcot építettek be, ugyanakkor a padlástérben a falaknak megfelelően 70 cm magasságban 
felfalazás történt, a felfalazásban pedig hét szellőzőnyílást vágtak. A kéményen szép zöld
mázas cserépváza áll már vagy ötven év óta. 

A házhoz tizenhét k. hold föld tartozott. Régebben sok gazdája volt a háznak, mond
ják, úgyszólván minden évben gazdát cserélt. Most egy öreg házaspár lakja, korábban az 
asszony szülei is itt laktak halálukig. Délutánonként az öregember a kemence körüli pad
kán szunyókált. Annak ellenére, hogy öreg házaspár lakik a házban, minden tiszta, rendes 
a különben szegényes házban. 

Táncsics utca 18. sz. ház (1844) 
Szegényes, igen elhanyagolt ház. Az első szoba földes, 265 cm magas, a mestergerendán 

a felirat: s pomoci Bozi Wistawil tento Dum Sebő János... R. P. 1844. A mestergerenda felett 
kilenc db. keresztgerenda. Falvastagság 50—55 cm, vályogtégla fal. Állítólag kőműves volt 
a gazdája, ő építette. Érdekessége, hogy a konyha-szoba válaszfalba egy földig érő ágasfa 
van befalazva. A szabadkéményes konyha szabadkéménye feltűnően vékony: ág-léc váz 
lett benádazva és besározva, ami a félig összedűlt szabadkéményen nagyon szépen tanulmá
nyozható. A következő helyiség változatos történetet mond: korábban nagy kamra volt, 
amiben gabonát tartottak, mennyezete nádazott. Jelenleg istálló a funkciója. Az ezután 
levő helyiség szintén kamra volt, de most nagyon elhanyagolt állapotban van. A ház ereszét 
faoszlopok tartják, tornáca téglával kirakott. 

A szelement három olló (homlokzati, konyha-kamra közti válaszfalon és a hátsó falon) 
és ezenkívül egy, a szoba-konyha közti válaszfalba épített és a földig érő ágasfa tartja. A ház 
falába épített ágasfának egyetlen komlósi példánya. A szelemen hasított fél fenyőtőrzs, a 
hátsó csúcsfal sározott nád, keresztléc vázzal. 

Oszlopos ház (1809). Szép utca 5. sz. Oszlopos ház (1809). Szép utca 5. sz. 
Stlpovy dom (1809) Stlpovy dom (1809) 

Haus mit Säulen (1809). Szép utca 5 Haus mit Säulen (1809). Szép utca 5 
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A ház volt tulajdonosa Csehszlovákiába települt át, akkor utalták ki e házat jelenlegi 
lakójának, aki azonban teljesen elhanyagolta a házat, úgy, hogy a ház két-három év alatt 
úgyszólván teljesen tönkrement, szabadkéménye félig beomlott. Példa arra, hogy a falusi 
ház kellő gondozás híján egészen rövid idő alatt teljesen tönkremegy. Egykori lakáskultúrára 
utal, hogy az első szoba magassága 265 cm, jóval magasabb tehát, mint általában más vidé
keken a múlt századbeli házak, lakóházak szobája. 

Dózsa György utca 33. sz. Adamik Pálné háza (1848). 

Egyszerű vertfalú (56 cm falvastagság) ház. Az első, földes szoba sárgára festett mester
gerendáján a felirat: Z Bozi Pomoci Wistavil tento Dum Brozman András 1848. A szoba 
berendezése a még virágzó textil háziiparra utal: a sarokban felállított szövőszék, a kemence 
feletti rúdon gyapjú, fonal szárad. A konyha szabadkéményes része kétszárnyú ajtóval le
zárható kaminnal, tűzpadkával, elkülönítve a konyha többi részétől. Padozata földes. A má
sodik kamra első része földes, hátsó felének padozata kideszkázott, az utóbbin állottak a 
a gabonát tartó kasznik. A tetőereszt fadúcok tartják. 

A házhoz másfél hold kevéske föld tartozott, istállót sem építettek, nyájuk sohasem 
volt. Régebben egy tehenet tartottak a ma disznóólnak használt épületben. Jelenleg a tu
lajdonos asszony egyedül lakik a házban. A házat szülei örökölték egy öreg asszonytól, 
amiért őt öregségében eltartották. 

Almos utca 2. sz. ház özv. Racskó Adámné háza. 

E ház berendezése úgyszólván klasszikus példája a régi komlósi parasztéletnek, lakás
kultúrának, amiben muzeális tömörséggel majd minden bútorfajta megtalálható. A ház 
berendezése általában a kevésbé vagyonos középparaszt életmódját, lakáskultúráját árulja 
el. Az udvar egyik felében áll a tulajdonképpeni lakóház, a másik felében a gazdasági épület. 
Az első szoba berendezése: három ágy (egyikük 1863-ból), két ágy előtt festett karospad 
(felirata: RACKO ADAM. 1875). A sarokban egyszerű sarokpad, rajta kis festett láda, 
amiben a pénzt, iratokat tartják (1836-ból a láda). A sarokpad előtt asztal. Az utcai ablakok 
előtt szövőszék felállítva és két szék. A harmadik ágy előtt két faragott szék (az egyikük 
évszáma : 1875), varrógép és festett láda, amiben a hétköznapi ruhákat tartják. Falra akasztva 
a két utcai ablak közt tükör, míg a kemencénél tálas, az ajtónál sótartó (slanicka) és ruha
fogas. A falon még: ingaóra, nyomatok (Luther Márton, bibliai képek, Bocskai István), 

Kemence a szobában. Szép utca 5. sz. 
Pec v ízbe 
Ofen im Zimmer. Szép utca 5 
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és sok fénykép. A kemence körül fent a mennyezet gerendáihoz erősítve nagyon szép fara
gott ruhaakasztó, faragása, díszítése a maga nemében egyetlen példány a faluban. Nyáron 
az első szoba és a konyha közti ajtónyílásban rongyszőnyegfüggöny van, nehogy a szobába 
menjenek a legyek. 

A konyha szabadkéményes, kétoldalt egy-egy, téglaveresre festett tűzpadka, katlannal, 
a hátsó falnál sparhett. A konyha bútorzata: vizespad, egy kis asztal, egy alacsony konyha
szekrény, amiben többek közt télen a tejet tartják. 

A másik szoba bútorzata egyszerűbb, és az egész helyiség inkább a kamra, mint a szoba 
benyomását teszi. Egyszerű karos padon zsákok, mellette szék, egy ágy. Magas, biedermeier 
ízű kredenc (kasna), felső, üvegezett kétajtós része tele tányérral, az alsó, háromfiókos ré
szében tele ruhával. A falnál egymás mellett két (háromfiókos) almárium (kasna), tetején 
befőttes üvegek. A sarokban egészen új, modern politúros ruhaszekrény (a teteje tele zsíros-
bödönnel), mellette ácsolt láda (skrina), ebben zsákokat, gombolyagot, téli ruhát tartanak. 
Ttt tartják, mert ebben biztonságosabb, nem rágja meg az egér. {Skrina mérete: 55X97X 
100 cm). A falon csak egy nyomat van. A szoba kamra jellegére utal, hogy itt vannak a lisz
teszsákok, a zsírosbödönök, befőttek, földön a kenyér, itt tartják a gombolyagokat is a . 
szövéshez. 

A tetőn száradó napraforgó. Szép utca 5. sz. 
Susenie slnecníc na streche 

Am Dach trocknende Sonnenblumen. Szép utca 5 

185 



A tulajdonképpeni kamrában kilenc teli zsák van, nagy teknő, a mennyezetről kolbá
szok lógnak. A padlás is raktár, oldalát minden évben, mielőtt a kukoricát betakarítanák, 
előzetes kisöprés után kimeszelik. A paradicsomot nagy, száz cm átmérőjű, lapos peremű, 
házilag font kosárban (paroví kosjar) tartják. A hagymát a szabadkémény mellé teszik, 
nehogy megfagyjon. Mégis a padlás elsősorban a kukorica raktározó helye (az udvarban 
í»óré nincsen). 

Az udvar téglával van kirakva, másik részén áll a gazdasági épület. Ennek kamrájában 
nagy ácsolt ládában tartják a búzát. A mennyezetről sonkák, szalonnák, lószerszámok lóg
nak le. Általában az egész kamra tele van mindenféle szerszámmal, gazdasági eszközzel. 
Eleség, takarmány, dinnye, korpa, kukorica, padlásán lucerna, napraforgószár. A polyvás-
ban (plevinec) kukoricaszár, szecskavágó, polyva. A polyvás előtt a ciena, itt van a padlás
feljáró is. Nyáron a másik ciená-Ъап áll a tehén, istállóban a borjú. Következő rész a chliev, 
az istálló előtti rész a disznóé, a ciena melletti a tyúkoké, az utóbbi felett szalma van, de 
különben az egész épület cseréptetős. A házbeli kamrának és a polyvásnak madzagra járó 
fareteszű ajtaja van. 

Öt és fél hold földjük van, (régen 19 és fél lánc volt). Az asszonynak valamiféle 
jövedelme van a fonás-szövésből is, három év alatt kilencezer forintot keresett. Ta
nyájuk sohasem volt. A ház családi örökség, mindig jussoltak, sohasem adták el. A bú
torok történetéhez még annyit, hogy régebben a lányok ládával mentek férjhez. 1860-ban 
már ládával és diófa sublóttal ment férjhez Antal Zsuzsanna, állítólag ő kapta Komlóson 
az első sublótot. Télen az első szobában alszik az özvegyasszony, a fia, menye négy gyere
kükkel, tehát összesen heten. Az ágyakban általában egy felnőtt alszik egy gyermekkel, a 
fiú a kanapén. A kanapéhoz székeket tesznek, rá subát terítenek. Nyáron a katonasorban 
levő fiú kint az eresz alatt alszik a kanapén, de alhatik a második szobában is. Télen a szo
bában az asztal mellett esznek, nyáron a konyhában vagy este a ház előtt, kis asztalnál, 
hacsak a szél el nem fújja a lámpát. 

Botond utca 15. sz. ház. Lóczy István háza 

Egyszerű, talán hatvan-nyolcvan éves ház. Az első szoba padlós, szobamagasság 250 cm. 
Bútorzata: festett sarokpad, asztal, öt szék, két ágy. A konyha műkőlappal van kirakva. 
A szabadkéményes részt falazással elválasztották a konyha többi részétől (kamin), majd 
utóbb a konyhát is új fallal kettéosztották, az elrekesztett részben két almárium, egy láda 
áll. Ezt a részt a tulajdonos csinálta suszterműhelynek a maga részére. A konyha bútorzata 
még a kredenc, a vizespad. A ház kamrája] földes. Az ereszt (strieska) fadúcok tartják, 
maga a folyosó közepén a konyhabejáratig deszkapadlós. A folyosón egyszerű fadúcok so
rakoznak egymás után, de így is szép a térhatása. 

A szelement hegyesszögű ollók tartják, az ollók fesztávolsága 165 cm. Az utca felöli 
oldalon az oromfal deszka, a hátsó oromfal tapasztott nád, hasonlóképpen a padlástérben 
is a konyha-kamra közti válaszfal felett tapasztott, meszelt nádcsúcsfal van. Az olló gömbfa, 
alig megdolgozva, a padlástér magassága 200 cm. Szép, újonnan nádazott teteje van, míg 
az eresz feletti rész (strieska felett) cserepes. A nádat a tetőszék léceihez gyékénykötéllel 
erősítették. Az utca felé deszkakerítés zárja le az udvart, az udvar hátsó részében 4 X 5 m 
alapterületű, cserépzsindelyes nyári istálló (ciena) áll jászollal. 

A ház elég sűrűn cserélt gazdát. Régebben egy földnélküli napszámosé volt, majd annak 
suszter fiáé, utóbb egy asszony vette meg a házat, aki répavállalkozással foglalkozott, ugyanő 
padlóztatta is be a szobát. Jelenlegi tulajdonosa fuvaros, ő csinálta a nyári istállót is az ud
varban kocsinak, lónak, tehénnek. 
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hl agygazdaházak 

Álmos utca 11. sz. Korim János háza (1851). 

Hosszú, rendezett, jómódú ház, széles nagy udvarral, több gazdasági épülettel. Az első 
szoba padlós, festett mestergerendáján gót betűkkel felirat: Spomocy Bozi Wistawil Dum 
Pipis András V Roku Pane 1851 Dne 14 Maja priwffech wecech Swich Pametliw Bud na pos-
ledni Weci swe a Naweki Nezhressis usir 7 с к W 40. Mennyezete különben is szép : egysze
rűen fehérre meszelt mezők a sötétbarna keresztgerendák közt. Kemencéje 1932-ben épült, 
külalakra nagy, fehérmázas cserépkályha, amilyen a jobb városi szobákban is található. 
De lényegében ez is csak kemence, a konyha felől fűthető, kenyeret is sütnek benne, négy 
kenyér megfér benne. A kályha formájú kemence előtt modern bőrdívány, de ugyanakkor 
fent a kemence körül a hagyományos ruhaszárító rúd. Az első szoba bútorzata igen szép, 
még több hagyományos régi festett bútortárggyal, mint festett sarokpad (felirat: Pipis 
András, 1883), a sarkában kis, egyajtós szekrénykével (belül a felirat: Pipis Mártony, 1801, 
— s még több felirat, kívül az ajtón: Pipis János, 1891). A sarokpad előtt asztal, oldalt ágyak 
(1881), láda (felirat: Pipis János, 1891), s a falon kis pohárszék (felirat: Pipis János 1891). 

A konyha szabadkéményes volt, de legutóbb átalakították, jelenleg zárt, padlós, spar-
hettel, a sarokban sarokpaddal, asztallal. A második szoba padlós, bútorzata a modern városi 
asztalosipar és a régi hagyományos, festett parasztbútorzat keveréke. Ugyanez a keveredés 
észlelhető a mestergerendán : festett a gerenda, hasonlóan az első szoba mestergerendájához, 
de annál valamivel egyszerűbb, a festett régi mestergerendáról modern új villanycsillár lóg. 
A gerenda felirata ugyanaz, mint az első szobáé. A második szobából nyílik a következő 
helyiség, ahogy itt mondták: a spejz. Ebben szintén meghúzódnak még szobabútorok. 

Oszlopos ház (1841). Toldi utca 17. sz. Oszlopos ház (1851). Szép utca 7. sz. 
Stl'povy dom (1841) Stl'povy dom (1851) 

Haus mit Säulen (1841). Toldi utca 17 Haus mit Säulen (1851). Szép utca 7 

Tetőszerkezete: új tetőszék, szelemenes, tágnyílású ollókkal, cseréppel fedett. Az eresz 
tetőzete egy vonalban fut a háztetővel. A padlást jelenleg a helybeli szövetkezet használja, 
itt tartják a napraforgómagot vagy a hársfavirágot. Udvara tágas, körülkerített, több gaz
dasági épülettel. Végig az egéiz udvar téglával rendesen kirakva. A tornácot itt így 
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magyarázták nyelvileg: — „Szlovákul gang, magyarul folyosó." Az oldalszárny helyiségei 
közül kiemelhetjük a kandó-t, amiben a lovaknak szecskát csinálnak, vagy répát reszel
nek. 

A faluban több helyen hallhatunk az udvarokon álló egykori pálinkafőzőkről, egy 
ilyen, található ebben az udvarban is. Az egykori pálinkafőző színre emlékeztető benyí
lójának mestergerendáján gótikus betűkkel írt alábbi szöveg olvasható: Spomoci Bozi 
Wistawil Tento Dum Pipis András Roku Pane 1868 ha Dne 2 ha Maye. A pálinkafőző benyí
lójában több régi bútor áll, ezeket használják is, mert nyáron a ház lakosai elsősorban itt 
tanyáznak. Ez a benyíló padlásolt, a mennyezet gerendáira polcok vannak függesztve. A 
pálinkafőző további helyisége a szabadkéményes konyha, amiben tűzpadka, sparhett is van. 
Előrészében padlásolt, hátul szabadkéményes. Ezt a helyiséget jelenleg nyári konyhának 
használják. A további helyiség a voltaképpeni pálinkafőző, ebben egy 130 X 130 cm alapterü
letű kemence áll. Ezt az utóbbi helyiséget már mindenre használhatták, mert pl. a mester
gerendájához egy félköríves vaspánt van erősítve, amibe a motolla (snováke) tengelye 
került. 

A ház mindig ugyanazon család tulajdona volt. Jelenleg a szülők, fiuk, menyük és egy 
unoka lakik a házban. Télen mind az öten az első szobában laknak, nyáron a kis gyerek
lányka a nagyszüleivel az első szobában, a fiatal pár a második szobában. Télen az első szo
bában étkeznek, tavasztól őszig a nagy konyhában, míg nagy melegben az egykori pálinka
főző épület színében (cieiía). Régebben egy cseléd is volt a háznál, aki szintén az első szo
bában lakott a többiekkel. Nyáron kimentek a tanyára, ahol különben a kommenciós béres, 
cseléd lakott. Vasárnap — hétfőre azonban mindig bejöttek, már azért is, mert hétfő a kom
lós! piacnap. Vendég ha jön, a második szobában kap helyet. 

Tass utca 6. sz. ház (1869). Stirbic Mihály háza. 

A faluban talán ez a legmasszívabb, kúriális jellegű épület. Az utca felől is tömör, szép 
formájú tégla csúcsfala van, folyosóján mellvédes, zömök pillérek sorakoznak, a pillérek 
közt enyhe ívelések. Ellentétben a legtöbb régi komlósi házzal, ennek 56 cm vastag fala ége
tett téglából (tehát nem vályogból) épült. Első szobája feltűnően magas (358 cm!), tágas 
alapterületű (500X665 cm), mestergerendás, a mestergerendán egy sorban végig a felirat: 

Oszlopos ház (1854). Malinovszky utca 
35. sz. 

Stlpovy dom (1854) 
Haus mit Säulen (1854). Malinowszky 
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EZEN ÉPÜLETET ISTEN SEGEDELMÉBŐL FELÉPÍTETTE STIRBITZ JÁNOSÁNNÓ 
1869 MÁJUS 9 dik. A mestergerendát utóbb szürkére mázolták. A konyhában a szabadké
mény elkülönítve van (kamin típus). A ház hátsó részében egymás után nyílik az udvar felöl 
a kamra, a padlásfeljáró és a magtár ajtaja, de mindegyik deszkaajtónak más a mintája, 
változatossá téve így a ház hátsó felét. A magtár belső egyszárnyú ajtaja előtt még egy szép 
kivitelű rácsos kisajtó van (sránke). 

A családi hagyomány szerint a mostani tulajdonos dédnagyapja négy házat vett, azokat 
ledöntötte, és építőanyagukból építette e házat. A ház örökség útján került az utódok ke
zére, mindig a legidősebb fiú örökölte. Nagyapja idejében a nagyapa az első szobában lakott, 
nagyapja anyja a második szobában. A konyha azonban közös volt. Jelenleg az első szobá
ban lakik az apa, az anya és nagy felnőtt fiuk, míg a második szoba lakatlan. Amíg tanyá
juk volt, a házban csak az öregek laktak, a fiatalok kint a tanyán. 

Oszlopos házak 

Az idetartozó épületek a legszebb komlósi házak. Általában tágas, hosszan elnyúló 
épületek, mindenképpen jómódú, vagyonos építtetőre vallanak. A falu központibb részében 
több helyen bukkannak fel, olykor egymás közelében (pl. a Szép utcában). A mestergeren
dára írt évszámok arra utalnak, hogy divatjuk a múlt század ötvenes éveiben volt (1851, 
1854, 1856, 1861). Kifejezetten divatra utal, hogy a még meglevő kilenc objektum közül 
három épült 1854-ben (Malinovszky utca 25., Olajmalmi utca 4. sz., Nap utca 2. sz. házak), 
két másik építési ideje is elég közel esik az 1854. évhez (1851. Szép utca 7., 1856. Engels 
utca 52. sz. házak). Keletkezésükre hatással lehetett a környék klasszicista jellegű megye
háza, kúria, kastély stb. építkezése; itt elég, ha a makói megyeházára gondolunk. A kom
lósi klasszicista ízű oszlopos házakat akkor építették, amikor a városi építkezésben a klasszi
cizmus már lehanyatlott, ami különben a népi építkezésben felbukkanó történeti stílusok 
idejét illetően meglehetősen általános jelenség. Két oszlopos házunk közül az egyik mester
gerendáján az 1809 évszám (Szép utca 5. sz. ház), a másikén az 1813 évszám (Borsziget utca 
1. sz. ház) olvasható, ám mindkét esetben az oszlopok építése feltehetően később, szintén 
a század derekán történhetett. 

Az oszlopos házak közt jelenlegi formájukban két alaptípust különböztethetünk meg : az 
egyiknél a ház utcai homlokzata előtt két dór jellegű oszlop tartja a tetőszék oromfalát 
(Szép utca 5. sz., Lenin utca 17. sz. házak), míg a másiknál a folyosót, a gangot hasonló jel
legű oszlopsor szegélyezi (Engels utca 52. sz., Olajmalmi utca 4. sz., Borsziget utca 1. sz. 
házak). Tárgyalhatnók tehát az oszlopos házakat e két csoportnak megfelelően, ám gyak
ran úgy halljuk, hogy a homlokzati oszlopok mellett eredetileg az udvar felöli oldalon, a 
tornác mentén is oszlopsor húzódott, de ezt utóbb lebontották, és így napjainkra csak a 
homlokzati oszlopsor maradt meg. Helyesebb tehát, ha az építkezés időrendi sorrendje 
szerint tárgyaljuk az egyes épületeket, kezdve a legrégibbtől. 

Szép utca 5. sz. ház (1809). Kozák Pál háza 

A pontosan datálható házak közt Komlóson ez az épület a legrégibb, amennyiben a 
második szoba mestergerendáján az 1809. évszám olvasható. 

Vert falú ház, falvastagsága 56 cm., szélesen lefutó tetőereszét az udvar felöl hat faosz
lop tartja. Utcai homlokzata előtt a fél méterre kiugró tetőszéket két egyszerű, fehérre me
szelt dór oszlop tartja. A deszka oromfalas, zsuppos, kontyos tető harmonikusan illeszkedik 
a két nemes vonalú, de egyszerű oszlophoz, a ház egész homlokzati képe nyugodt, kiegyen
súlyozott, nem hivalkodó, de őszinte, és végső soron a paraszti életforma mellett tanúskodik. 
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Oszlopos gang (1854). Olajmalmi utca 4. sz. 
Stfpovy gang (1856) 

Laube mit Säulen (1854). Olajmalmi utca 4 
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Az udvar felöli oldala viszont sokkal kevesebb szavú, és innen tekintve nem is sejteti a hom
lokzat oszlopait. 

Az első szoba földes, sarokban a kemencével, a mestergerenda felirata szerint KMETKO 
MIHÁLY 1851) fél évszázaddal fiatalabb a második szobánál. Szabadkéményes, téglapa
dozatú konyhájának két oldalán még régimódi tűzpadka van katlanokkal; ez a konyha még 
eléggé megőrizte a régi állapotokat. Kifestésé ugyan városi jellegű piktormunka, mégis ez 
a konyha őrizte meg a legteljesebben a faluban a múlt századbeli konyhatípust. Ugyanitt 
szép, régi formájú tálas is található. A második, aránylag magas (283 cm) szoba régebbi, 
mert mestergerendáján a következő felirat olvasható: Spo Bozi Wysta Tento Dum Kmetko 
János R P 1809 CH. A felirat gót betűs. A szintén földes padozatú szobából érdekes módon 
egy kétségtelenül régi, szép mintájú egyszárnyú ajtó vezet a (részben a padlásfeljáró alá épí
tett) kis kamrába. A házban még egy kamra van, de ennek tetőszéke már alacsonyabb a la
kóházénál, míg a következő istálló egészen új létesítmény. A másik szoba alatt bolthajtásos 
pince van, bejárata a nyitott tornácról vezet le (tizenkét, deszkával burkolt lépcsővel. A pince 
előtere 195 cm magas). Jellemző itt is a pince több, falba mélyített fülkéje, vaklika (oblocok). 
A folyosó, a gang az utca szintjénél magasabb, és így az utcáról három sor téglalépcső ve
zet fel a kisajtóhoz. A padlásfeljáróig az eresz alja végig téglával van kirakva. 

Feltehető, hogy a házat 1809-ben építették, de az első szobát 1851-ben átalakították. 
Lehetséges, hogy az oszlopokat is ekkor emelték, tekintve, hogy ugyancsak a Szép utcábó-
ismerünk egy másik hasonló jellegű oszlopos házat 1851-ből. A ház oromzata elöl kissé lel 
csapott (kecka), a tető fedése az első szoba felett nád, hátrább cserép. Cserépsor fedi a tető 
gerincét is, hasonlóképpen cserép az eresztoldás is. Az oromfal elöl deszkázott, a második 
szoba végén tűzfalas. A szelemenes tetőszéket három pár olló és hátul tűzfal tartja. 

A ház mindig a családé volt, a tulajdonos nagyapja jussolta. Az első szobában jelenleg 
a szülők laknak és a nőtlen fiú, a hajadon lány, míg a második szobába a legutóbb férjhez 
ment lány költözött férjével. Tudomásuk szerint mindig az öregek lakták az első szobát, 
ennek megfelelően az első szoba berendezése ma is meglehetősen falusias jellegű, míg a má
sodik szobában teljesen modern, városi bútorok állnak. A földes padlót a bútorok helyéig 
szőnyegszerűen zöldre festették. Egész héten át a tanyájukon tartózkodnak, akkor az épület 

Festett mestergerendás mennyezet (1856). Engels utca 52. sz. 
Malovaná hrada (1856) 

Bemalte Decke mit Hauptbalken (1856). Engels utca 52 
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lakatlan, épp ezért meglehetősen elhanyagolt, rendetlen, kopott a kamra, az istálló, mert 
nincs idejük a nagy dologidőben rendet tartani. A homlokzat előtti oszlopokat nem be
csülik sokra, nem is szeretik, mert nehéz meszelni, sok munkával jár a tisztán tartása. Az vi
szont kétségtelen, hogy ha nem is futja az idejük, hogy az udvarban az istállót, a kamrát 
rendben tartsák, a ház utca felőli része itt is teljesen rendes, gondozott. 

Borsziget utca 1. sz. ház (1813). Urbán Pál háza 

Belül meglehetősen átalakított, zárt-kéményes ház, szoba—konyha—szoba—spájz— 
nyári konyha beosztással. Állítólag régen a padlásán százhúsz mázsa kukorica volt, és akkor 
az első szoba felett a padlás összeroskadt, úgy, hogy a házat újjá kellett építeni. Ugyan
akkor került fel a padlásra a szoba régi, 1813. évszámmal ellátott mestergerendája. Az udvar 
felőli oldalon a tornácot oszlopsor szegélyezi, az 157 cm magas oszlopok 115 cm magas 
lábakon állanak. A tornác azonban meglehetősen szűk, mindössze száz cm széles, és úgy 
halljuk, hogy régebben több háznak volt ilyen szűk oszlopos tornáca, amiket azonban épp 

Kemence az első szobában. Engels utca 52. sz. 
Pec v prednej izbe 

Ofen im ersten Zimmer. Engels utca 52 

a szűk voltuk miatt alakítottak át, kidobva a régi oszlopokat, teremtve újabb, széles torná
cokat. Tetőszerkezete szarufás (szelemen nincsen), a folyosó feletti rész is padlásolt, tehát a 
folyosó felett is padlástér van. 
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A háznak több tulajdonosa volt, jelenlegi gazdája 1951-ben vette. Belül modernizálták, 
modern városi jellegű bútorokkal rendezték be. Az első szobát nem fűtik, míg a második 
szobában, modern berendezése ellenére a konyha felől fűthető kemence áll. A két szoba 
közti helyiség sem nevezhető azonban konyhának, mert tűzhely nincsen benne, lényegében 
teljesen átvette az előszoba funkcióját. 

Toldi utca 17. sz. ház (1841). Tomasovszky György háza. 

Meglehetősen — különösen belül — átalakított ház, konyhája zárt. A szoba mester
gerendáján a felirat: Rokupane 1841. A ház alatt pince van. Homlokzata előtt két oszlop 
látható, aminek díszét azonban feltehetőleg akkor adták, amikor az ablakkeretelés is népies 
szecessziós ízű formáját kapta. Nincs kizárva azonban, hogy az oszlopok felső részén látható 
füzér még az eredeti, klasszicizáló stílusban fogant oszlophoz tartozott. Napsugaras díszű 
deszkaoromzat Komlóson meglehetősen ritka. 

A konyha „pitvor" része (1856) Engels utca 52. sz. 
Záber z pitvora (1856) 

Flurteil der Küche (1856). Engels utca 52 

Szép utca 7. sz. ház (1851) 

A ház homlokzata előtt a 88 cm-re kiugró tetőszerkezetet egy hengeres oszlop tartja. 
Valószínű, hogy a kisajtó mellett szintén van egy oszlop, de ezt utóbb befalazták. Azonban 
ebben a formájában is igen kellemes hatású épület, már azért is, mert a megmaradt oszlop 
épp az utca sarkára került, a ház lábazatának szürke sávú kifestésé jól hat a rendesen téglá-
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zott járda és ereszalja mellett. A huszonhat méter hosszú ház beosztása : az első szoba földes, 
mestergerendáján 1851. évszám, szöveggel, majd padlós konyha, egyik oldalán a második 
szoba kemencéjéhez tartozó tűzpadkával, továbbá a második szoba (padlós, sarokban a ke
mencével). A kamra a folyosóról nyílik, ajtaja sarágjás. A folyosó mentén faoszlopok, 
deszkamellvéddel, szépen befuttatva folyondárral. A lakópéülethez derékszögben csatla
kozik az istálló, a szín, az ól. Az udvar végig téglával kirakott. 

A gazdának negyven hold földje volt, tanyája, de az utóbbit most lebontották. 

Malinovszkij utca 35. sz. ház (1854). Farkas András háza 

Homlokzata előtt a Szép és a Toldi utcai házakhoz hasonlóan két dór oszloppal, a ház 
előtt kis előkerttel. A vályogtégla fal vastagsága 60 cm. Az udvar felől a ház hosszanti oldala 
mentén széles gang (podstrieskov, „magyarul folyosó"), négyzetes téglával kirakva, szélén 
faoszlopokkal. Az első szoba aránylag jó magas (330 cm), padlós. Kemencéje halványzöldre 
festve, körülötte pad, a kemence felett ruhaszárító rudak. Bútorzata: nagy sarokpad (370 és 
320 cm hosszú), asztal (1818. évszámmal), három ágy, egy almárium, székek (felirata: 
Farkas Mihály anno 1833). Festett, színes mestergerenda (hrda), felirata: SZPOMOCZI 
BOZI WISZTA VIL TENTO DUM FARKAS PÁL ROKU PANE 1854 24 MÁJÉ. A meny-
nyezeten a mestergerendára merőlegesen kilenc db. keresztgerenda (hriaíke), a mennyezet 
tábláin újabban festett színes virágok. 

A konyha eredetileg szabadkéményes volt, de ma már egy kisebb rész kivételével Ie-
padlásolták. Az első szoba közfalánál meghagyták a tűzpadkát a katlanokkal, és ezt a 
részt ajtóval lezárható közfallal különválasztották a konyha többi, padlásolt részétől. A 
konyhába különben tűzhelyet állítottak. Bútorzata: a sarokban vizespad, kredenc tálassal, 
asztal, székek. A konyha hatszögletű téglalapokkal kirakva. A második szoba földes pado
zatú, mestergerendája az első szobáénál egyszerűbben festett. Bútorzata: két modern szek
rény és ágy. A második szobából nyílik egy kis kamra, mestergerendás, földes padozatú. 
Eztán még három, az udvarra nyíló ajtajú kamra következik, az egyik eredetileg pálinka
főző volt, most nagy hombár áll benne, a következő kamrában is beépített hombár a gabo
nának, a fiókokkal. Alatta kis, 240X455 cm alapterületű pince. A kamrák után következik 
a kocsiszín (ciena), mestergerendáját egy dúc tartja, hátsó részének egyik fele padlásolt. 
Az istálló és a disznóól között szűk, padlásolt folyosó vezet ki az udvarból. 

Tetőzete: a szelement négy hegyesszögű (két méter alapfesztávolságú) régebbi és két 
újabb, tágabb szögű olló, nemkülönben két dúc tartja. Az ollók kettéhasított, eléggé durván 
megmunkált fatörzsből készültek, a szárakat faszögek erősítik egymáshoz. Nádfedés, de 
fent a tető gerincén cserépsor, ahogy a gang, a folyosó feletti ereszrész is cserépfedésű. Ennél 
a háznál a folyosó feletti tető nem padlásolt, tehát nem tartozik a padlástérhez. 

A széles, nagy udvar végig téglákkal kirakva. Az udvar hátsó részében kis kert, az udva
ron gémeskút. Az udvarban még két épület látható. Az utca felé egy régebbi kis szoba-kony
hás lakóház áll, és az udvarban még egy különálló épület, ami eredetileg pálinkafőző volt, 
később nyári konyhává alakították, most pedig tyúkól. 

A házhoz hetvenöt k. hold föld tartozott, gazdájának négy tanyája volt. Mostani tulaj
donosának nagyapja az utca felőli különálló kis házban lakott, amiben konyha—szoba— 
kiskamra van, alatta pincével. Ebben a cseréptetős kis házban laktak az öregek. Jelenleg 
az első szobát lakják, míg a második szobában inkább a ruhát tartják. 

Olajmalmi utca 4. sz. ház (1854). Orbán Györgyné háza 

Itt az udvar felőli hosszanti oldal mentén hét oszlopból álló sor szegélyezi a folyosót, 
a nyitott gang téglával van kirakva. Az első szoba padlós, a sarokban nagyon szépen kifestett 
kemencével. Jó magas is a szoba, 315 cm, a kékre festett msetergerendán a felirat: Tuska 
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Istvány, 1854. A konyha szabadkéményes, mindkét oldalán tűzhellyel, de utóbb a külső 
konyharészt a kémény aljától elfalazták, és ajtóval elzárták. A konyhának faragott saráglya-
ajtaja van. A második szoba földes, itt szintén egy szépen festett kemencével. Az első kamra 
viszont padlós, beépített padlásfeljáróval. A második kamra alatt bolthajtásos pince lejárata 
beépítve. A padlástér kiterjed a gang fölé is, vagyis az oszlopokig ér. Bútorzata közül ré
gebbiek a sarokpad (Felirata: 1880, Orbán György Anno, 1855. Danada József, 1889, 1880), 
kis láda kendőknek (1880-ból). 

Nap utca 2. sz. ház (1854) 

Eredetileg a tanító háza volt, a cserépfedeles ereszt klasszicizáló oszlopok tartják. 
A vésett felirat szerint 1854-ben épült. 

A konyha tűzpadkája. Engels utca 52. sz. 
Predcel'ustie pece v pitvore 

Bank an der Feuerstelle in der Küche. Engels utca 52 

Engels utca 52. sz. ház (1856). Lehoczky Mátyás háza 

Beosztásában, berendezésével, tágas folyosójával a legszebb, a leggazdagabb tótkom-
lósi házak közé tartozik, épp ezért ennek leírását adom a legrészletesebben. 

A ház átlagos falvastagsága 65 cm, míg a hátsó hosszanti falé 76 cm, vályogtégla. 
A falvastagság 2 és fél tégla, a régebbi téglák 13 collosak voltak (34 cm), a későbbiek rövideb
bek (32 cm). A ház előtt kis kertecske, ez előtt faragott, szép léckerítés. Gang-ja (folyosója) 
hosszú, 30 méter, végig téglával kirakva, szélén oszlopsorral. A gang felett is padlástér van, 
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ahogy általában a falubeli házaknál, a gang padlásolt, míg a tanyaépületeknél a folyosónak 
nincs padlása (neve itt: podstrieskov). Bevezetőnek még meg kell mondanunk, hogy a mes
tergerenda az összes helyiségben végigfut. 

Első szoba (prenjá chiza) : reprezentatív helyiség, tele sok régi bútorral. Meglehetősen 
magas (340 cm), az ablaknyílása is tág: 100X110 cm. A mestergerendának szép faragású 
profilja van, festett. Nyolc, sötétbarnára festett keresztgerenda van (hriatke), a kereszt
gerendák közti mezők szintén dúsan kifestettek. A mestergerenda felirata: Szpomoczi Bözsi 
wisztavil tento Dum Lahaczki János Roku Pane 1856 Dne 23 Májé Privseh weczeh Szvih 
Pametliv Bud Naposzledni weczi Szve A Naveki Nezhresis и Sziracha 7 kapi w 40. A sarokban 
fehérre meszelt, a konyhából fűthető, 223 cm magas kemence (pec), a kemence két oldalán 
barokkosán faragott lábú pad (okoló peci lavicka). A kemencére tették régen a zsíros mécset 
(kahanec). A szoba bútorzata: két festett mennyezetes ágy, élére állított párnákkal, a sarok
festett fogas (rámik), majd két úri jellegű almárium az 1860—70-es évekből, egy harmadik 

Tévő (d'ugov) a konyhában. Engels utca 52. sz. 
Záklopka pece („dugov") v pitvore 

„Dugov" in der Küche. Engels utca 52 

festett almárium az 1880-as évekből. A másik sarokban viszont modem asztal székekkel, 
a falnál modern szekrény, pohárszék tele régi üveggel. A szoba padlózott, a padlón hosszú, 
helyben készült rongyszőnyegek. 

A konyhának a gang felől kettős ajtaja van : belső egyszárnyú keményfa ajtó és külső 
lécajtó (pitvorovje sránkej.A konyha lényegében szabadkéményes, középen félköríves bolt
hajtással kettéosztott helyiség. Elülső része a pitvor, míg a hátsó (a szabad kémény alatti 
rész) a kémény alatti pitvar (pod kochom). Ez utóbbi rész felett van a téglaboltíves szabad
kémény és kürtő (koch), míg az elülső rész a (pitvor) keresztgerendákkal lepadlásolt. 
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A konyha füstjének járását eléggé befolyásolja a konyhaajtó, amennyiben — ha nyitva van, 
a füst nem terjed el a konyhából. A hátsó részben kétoldalt egy-egy tűzpadka van (patka), 
ahonnan fűtik többek közt a szobabeli kemencéket. A tűzpadka két végén egy-egy katlan 
(malá kutka és velká kutka) van, alul a sponia kutka. A kemence száját (celustja) a tévővel 
(dugov) zárják el. A nagy katlant, amibe a nagy üstöt teszik, főleg disznóöléskor, mosáskor 
használják, míg a kis katlant, amibe a bográcsot helyezik, más alkalomkor. Az alsó katlan
ban (sponia kutka) az agyagos edényt helyezik el : amikor a kemencébe begyújtanak, ezzel 
az agyaggal pamacsolják be a kemence száját, meg a tévőt. A belső konyha hátsó falának 
félköríves bemélyedésén tányérok vannak. Alatta régebben padka húzódott végig, de utóbb 
ezt lebontották. A hátsó falon fent kis ablak nyílik, célja állítólag az volt, hogy ha betyárok 
támadtak, akkor innen kiáltottak át a szomszédba a lakók segítségért. Tűzszerszámok : 
piszkafa (papek do peci), szénvonó (ohrablo). A belső konyha nyári felszerelése mindössze 

Pincelejárat a kamrába. Engels utca 52. sz. 
Vchod do pivnice z komory 

Kellerstiege in der Kammer. Engels utca 52 

egy nagyobb és egy kisebb asztal, a pitvarban kanta- és víztartó (kantová lavicka) és konyha
szekrény (tálas). Ez a konyha már kevésbé teljesíti eredeti funkcióját, az egyik oldaláról el 
is tűntették a padkát (predpecov patka). 

A második szobában (spáváca chiza, biváca chiza, zania chiza) élnek tulajdonképpen, 
itt esznek, itt alszanak. Gazdag ház, ennek ellenére a második szoba földes padozatú, kevés
bé reprezentatív, bár itt is még sok a festett bútor. A szoba magassága hasonló az első szobáé
hoz (340 cm), de a mennyezet kivitele egyszerűbb, amennyiben a sötétbarnára festett kereszt
gerendák közti mennyezettáblák csak egyszerű fehérre mázoltak, virágdíszük nincsen. 
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A mestergerendának díszítése és felirata megegyezett az első szobáéval, de itt egyszer az 
asszonyok meszeléskor behúzták firnisszel a gerendát, és így a szép kifestés, felirat eltűnt. 

A második szoba bútorzata egyszerűbb az első szobáénál, az ágy ugyan festett (felirata : 
Lehoczky Jáno*. Anno 1862.), de mintái szerényebbek. A sarokpad, a kanapé eredetileg 
színes, virágos volt (1856. az évszáma), de ezt is barnára átmázolták. A sarokpad meglehető
sen hosszú: 245X345 cm. 

Aszóba fehérre meszelt kemencéje 1953-ban épült, és hasonló az első szobában levőhöz. 
A korábbi kemence ötvenkét évig állt és működött a szobában. A kemence felett körül ruha
szárító rudak (late) lógnak. 

A kemence mellett, az ajtó közelében egy meglehetősen ritka tárgy függ a falon: szá
molótábla. Egyszerű, 22X52 cm-es faragott, feketére mázolt deszkalap, amire az öregek 
jegyezték fel krétával az eladott gabonát. Nem „numerusokat" írtak, hanem csak vonalakat 
húztak: 1—1 vonás 30 literes (simítóval lesimított) vékát jelentett, míg 4 véka egy köböl 
volt (kb. 120 liter, vagyis 96 kg kukorica vagy 98—101 kg búza). 

A számlálótábla felett faragott, festett díszű könyvespolc, tele régi imakönyvvel, énekes
könyvvel, bibliával, mellette falra akasztott fa sótartó. A hosszanti fal mellett két, szemben 
velük egy ágy, az ágy előtt karosszék (a búsulószék), karospadok. Sarkos elrendezésben 
festett, hosszú sarokpad, asztal, székek, a falon képek. Ebben a szobában áll a varrógép is. 
A földes padlón ebben a szobában csak két rongyszőnyeg van. A földes padlót különben az 
asszonyok már nem szeretik, mert hetente kell bemázolni, sárral behúzni. Előzetesen verővel 
(kijana) keményre döngölik. A második szoba a tulajdonképpeni tartózkodási hely, itt 
fekszik a beteg öregember is. Meg kell azonban még említeni, hogy e pompázatos, szép 
bútorokkal berendezett szobákba ugyan be van vezetve a villanyvilágítás, de valami áram-
számláló óra differencia miatt a vállalat a világítást kikapcsolta. 

A szobák után három kamra (komora) következik. Az első kamra mai rendeltetésében 
megfelel a városi jellegű spájznak. A pincelejáratot e kamrába építették, és a lejárat falazá
sát ügyesen lépcsőzetesen képezték ki, így kamrapolcnak használják, arra állítva a befőttes 
üvegeket. (Ez a lépcsőzetesen épített kamrapolc 230 cm magas.) A kamra mennyezetéről 
rúd lóg le, amire ruhákat, szennyest tesznek fel. Van még itt tálas, festett láda, úri almárium, 
úri jellegű sublót. 

A következő második, földes padozatú kamrában a gabonát tartották, hátsó felében 
húzódik végig a nagy deszkahombár (kasfíe) háromfülkés (tri kasne), az egyes fülkékbe 
a búzát osztályozva tették. De manapság a hombár üres. Ezt a kamrát kenyérkamrának hív
ták, mert itt dagasztottak, ide tették ki a földre kihűlni a megsült kenyeret, és ugyanitt tar
tották a kenyeret kihűlés után, élére állogatva. A kamrában egyik oldalt még búzatartó 
láda (priecin) áll, a másik oldalt egy nagy asztal. Ebben a kamrában tartották a liszteszsá
kokat, padon a babot stb. 

A harmadik kamra eredetileg éléskamra volt: a mennyezet keresztgerendáira végig 
rudakat erősítettek, erre akasztották fel a füstölt húst, hájat, szalonnát stb. Jelenleg e kam
rában takarmányt tartanak. 

A 225 cm magas, bolthajtásos pinceelőtérre jellemző a több vakablak (slepom obloku), 
amikben üvegeket tartanak. Maga a 200 cm magas pince téglaboltozatos, és az első kamra 
alatt van. Egyik oldalán csántéron (hradi) a ma már régóta üres hordók állanak. Régebben 
negyven hektoliter saját termésű boruk volt, manapság azonban a pincében inkább petre
zselymet, hagymát, krumplit tartanak, mert itt nem fagy meg. Bakra fektetett deszkán tart
ják a kenyeret, ám a kenyértartásnak van más módja is : a pince boltívéről kötélre függesz
tett deszka lóg, a felfüggesztett deszkára teszik a kenyeret, nehogy az egér hozzáférhessen. 
A régi olajkultúrára utal a pincében talált nyolc-tíz db olajos cserépedény. Tökmagolajat 
préseltek ki, évente száz liter olajra is szükség volt, a tanyákon az istállókban is méccsel 
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(kahanec) világítottak. A kantákban pedig a vastag, ülepedett olajat tartották, amit kocsi
kenőcsnek használtak. 

A fedélszék szarufás (rohe), szelemen itt nincsen. A szarufákat kakasülő (vence) tartja 
össze. A szarufák a gang oszlopain nyugvó keresztgerendákra támaszkodnak, az eresz alja 
(vagyis a kinyúló keresztgerendavégek) még külön egységesen be vannak deszkázva. A pad
lástér kiterjed a gang mennyezetére is. 

A tágas udvar végig téglákkal van kirakva, az udvar egyik oldalán húzódik végig a lakó
épület, majd a lakóházra derékszögben álló gazdasági épületek következnek. A másik ol
dalon az udvart kerítés választja el a szomszédtól, hasonlóképpen kerítés az utcától. A tágas 
udvaron mindössze két eperfa szomorkodik, az állatok részére gémeskút, az előtérben két 

Faberakásos parketta a konyhában. Engels utca 50. sz. 
Intarzované parkety v pitvore 

Intarsierte Parketten in der Küche. Engels utca 50 

hombár, mögötte tyúkház, a WC, trágyadomb, a sarokban egy kis kert. A lakóházzal kereszt
ben fekvő gazdasági épület első helyisége a mestergerendás istálló hat ló részére ( na kone 
staja). Az istállóban azonban csak szombaton, vasárnap volt ló, amikor a tanyás hazajött, 
mert különben a lovakat kint tartották a tanyán. A gazdasági épület padlásfeljárója után 
padlásolt, elől nyitott kocsiszín (ciena na косе) következik, ebből nyílik a tehénistálló 
(na kravi staja), amiben állandóan egy-két tehenet tartottak. Következő helyiség a ma is 
funkcionáló nyári konyha, a mosóház, a sarokban a sparhettel. Utolsó helyiség a disznóól, 
előtte féleresz. Külön ki kell emelnünk az udvaron álló két, gerendavázas és tapasztott ga
bonahombárt, amiben régebben a búzát tartották (ebben az esetben százhúsz köbölt, vagyis 
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száz mázsát). A WC tisztán tartott, különálló épület, s jellemző, hogy benne a kisgyerek 
részére külön alacsonyabbra tervezett ülőke is van. 53 

A jelenlegi tulajdonos hetvenhárom éves, feleségével lakik a házban. Nagyapjának kb. 
száz k. hold földje volt. Négy fia és egy lánya közt az alábbi módon osztozkodott: a lány 
korán elhalt, a legidősebb fiú nősülése után az apósához költözött, oda nősült, a másik 
három testvér a házban maradt, a harmadik fiú nősülése után tizenöt évig lakott a házban, 
a negyedik fiú két és fél évig, a haláláig élt a házban feleségével. A jelenlegi gazda apja 
volt a második gyerek, ő állandóan megmaradt a házban. Nagyapja az első szobában hált, 
a második szobában laktak a fiatalok, és itt étkezett közösen az egész család. Hozzátehet
jük azonban, hogy tanyájuk lévén, a férfiak általában kint laktak a tanyán, míg az asszonyok 
csak a nyárra mentek ki a tanyára. Minden vasárnap azonban az egész család, kivéve egy 
férfit, aki kint maradt a gazdaságnál, hazajött a faluba. A gazdálkodás közösen ment, amíg 
szét nem osztozkodtak. 

A legfiatalabb fiú korán meghalt, majd az 1870—80-as években a harmadik fiúnak há
zat vettek, osztalékot kapott, a köteles részt megkapta, és így elköltözött. Akkor tehát öreg 
apjával egy gyermek, az adatközlő apja maradt. Az első szobában csak aludtak, általában 
az egész család tiszta holmiját itt tartották. A konyhában nem háltak, a szabadkéményes 
konyha erre nem alkalmas. A gyermekek a kemencénél is aludtak, összetettek két kanapét, 
arra is fekhelyet készítettek. A gyerek különben tizenkét éves koráig, amíg fel nem vette az 
úrvacsorát, külön asztalnál evett. Volt, hogy a szülők a tanyán laktak, és csak a gyerekek 
maradtak a faluban. Húsvétkor az apa a családjával kiment a tanyára dolgozni, otthon 
csak az iskolások maradtak. Ha két menyecske volt a háznál, felváltva egy-egy kint volt 
a tanyán, az egyik nyáron az egyik asszony, a másikon a másik. Hetente a piacra az eladni-
valót hozták, kocsin jöttek, pulykát, egyszerre három-négyszáz tojást, egyebeket hoztak. 
Együtt gazdálkodott a család, így jobban tudtak gazdagodni. 

Adatközlőnk apjának három fia, három lánya volt. Az idősebbek, a két lány férjhez 
ment, elmentek a háztól, majd megnősült a két fiú is. A legidősebb még egy évig a háznál 
maradt, utóbb felesége birtokára, apósához költözött, a másik fiú 1894—1920 közt a ház
ban maradt, adatközlővel együtt, és csak 1920-ban költözött át a szomszédban levő házba. 
A házban tehát hosszú ideig az adatközlő, bátyja és anyjuk laktak. A harmadik lány férjhez
menetele után elköltözött. Osztozkodásnál sorsot húztak, cédulát kalapból. Két tanyájuk 
volt, megegyeztek, hogy akié a szülői ház lesz, azé lesz az új tanya is. 

Adatközlőnknek négy fia, három lánya volt. A legidősebb fia házassága után három 
évre, amikor a felesége jussolt, elköltözött. A másik fia 1932-ben megnősült, egy év után 
elköltözött, „kirepült a házból". Harmadik fia katonasága után megnősült, és rögtön az 
apósához kellett költöznie. A negyedik fia nőtlen. Két lánya is férjhez ment, elmentek, a 
harmadik beteg, szanatóriumban van. Jelenleg a második szobában lakik adatközlő és fele
sége, míg az első szobában időnként meghál a beteg lány, ha hazajön pár napra a szanatóri
umból. 

Hozzátartozik e ház szociológiájához a szomszédos, 50. sz. ház története is. Ezt a házat 
1899-ben építették, teljesen az 52. sz. ház mintájára, de már nem téglapszloposan. Akkor 
épült, amikor a családban osztozkodásra került a sor. E ház első szobája jó magas, 360 cm, 
mestergerendáján a szokásos felirattal, padlós. Konyhájában szép faberakásos parketta, 
amit gazdája csinált. A második szobában nagy négyszögletes újabb cserépkályha, ami 
azonban szintén a konyha felől fűthető, tehát lényegében kemence. Modern formája ellenére 
fent körülfutó ruhaszárító rúdja van, akár a régi parasztkemencéknek. A házban most né
gyen laknak : az öregasszony, a fia és annak felesége, egy gyermeke. Az első szobában az 
öregasszony lakik, a másodikban a házaspár és gyermekük. Hozzátehetjük, hogy az öreg
asszony csak egy éve lakik itt, korábban egy más faluban élt a lányánál. 
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Lenin utca 17. sz. ház (1861). Povázsay Mátyás háza 

Tégla alapon épült vályogtégla falú ház, falvastagsága 50—64 cm közt váltakozik-
Az utca felőli homlokzat előtt a tetőeresz két oszlopra támaszkodik. Kb. huszonöt évvel 
ezelőtt az udvar felőli oldalon is, a gang szélén, téglaoszlopsor húzódott, de utóbb ezeket 
lebontották, és helyükbe fadúcokat állítottak. Ugyanakkor a gangot is meglehetősen szé-
lesbítették, mert a leírás szerint eredetileg az oszlopok meglehetősen közel, kb. egy méterre 
estek a ház falától. Valószínű, hogy ez volt a helyzet, mert a Borsziget utca 1. sz. ház oszlop
sora is ily közel esik a házfaltól. 

Az első szoba padlós, 335 cm magas, berendezése falusias jellegű, sarokpaddal, régebbi 
bútorokkal. A szoba mestergerendáján a felirat: 1861. SOVÁNY MÁRTONY. 

A szabadkéményes konyhát a helyi szokásnak megfelelően alakították át, az átalakítás 
lényege: a két oldalt levő tűzpadkás részt vékony fallal, lezárható, szép barokk faragású, 
kétszárnyú ajtóval elválasztották a konyha többi részétől. így a szabadkémény csak a 
most létrejött két kis tüzelőfülke {kamirí) fölé terjed ki, egyébként mindenütt másutt a konyha 
lepadlásolt, zárt. Az ilyen kaminos konyha úgy néz ki, mint akármilyen más zárt konyha, 
aminek két oldalán egy-egy beépített szekrényajtaja van. A konyha közepére zománcspar-
hett került, aminek füstcsövét a szabadkéményhez vezetik. A konyha keramitpadlós. Szabad
kéménye, tekintve, hogy gazdagabb ház, téglából épített, ellentétben a szegényebb házak 
vakolt nádfalú szabadkéményével. 

A második szoba tele modern városi bútorral. Ennek a szobának az udvarra nyíló 
ablakán igen szép, a maga nemében Komlóson páratlan, festett ablakdeszkája van. Egy 
tábla 31X75 cm méretű, a felirata: SOVÁNY MÁRTONY. 1861. 
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Oszlopos ház (1861). Lenin utca 17. sz. 
Stlpovy dom (1861) 

Haus mit Säulen (1861). Lenin utca 17 

Több kamra követi a szobákat, egyikük alatt bolthajtásos pince található. A kamrában 
van a hombár, a magtár, amit a helybeli asztalos csinált, középen a mestergerendához van 
erősítve a hombár váza. A mestergerendák és a keresztgerendák a kamrában is barnára van
nak festve, akár a szobában. A pince gádora itt is a kamrába van építve, a teteje lépcsőzete
sen kiépítve, amit kamrapolcnak használnak, befőttes üvegek, gyümölcs van rajta. A hátsó 
szobából egy kis ajtó közvetlenül a pincegádorba nyílik, így a szobából egyenesen le lehet 
menni a pincébe, nem kell kikerülni a gádorba. A ház öreg tulajdonosa éjszakára ma is 
kulccsal pontosan bezárja, noha a pincében mindössze egy-két liter tej, kevés túró, egy-két 
dinnye van. Ugyanakkor a gangon teljesen szabadon hagynak akármit, ott nem féltik a 
tolvajtól. 

A ház tetőszéke szarufás (szelemen nélkül) a szoba—konyha—szoba—kamra rész fe
lett. A további tetőszék újabb keletű, kb. huszonöt éves, ollós, szelemenes, cseréptetős. 



A tető gang feletti része is újabb, kb. huszonöt éves. Eredetileg nádfedeles ház volt, de vil
lámcsapástól leégett, utána fedték be cseréppel. Szabadkéménye azonban még régi, hasonló
képpen a szép, tetején cserépvázát hordó külső kémény. A gang szélén tizenegy faláb tartja 
a tetőszerkezetet. A gang műlapokkal kirakott, a szélén a faoszlopoknál egy sor téglával. 

A ház végéhez 1928-ban kis konyhát és szobát építettek, az utóbbi kemencével, a konyha 
előtt kis fedett tornáccal. Igazában a két öreg csak ezt a nyári konyhát és a kis szobát hasz
nálja, a hosszú, hatalmas épület különben teljesen kihasználatlan, lakatlan. A nyári konyha 
előtti kis fedett tornác az igazi színtere a falusi gazdálkodásnak, itt van felállítva a szövő
szék, itt készítik elő az állatnak az eleséget. 

Az udvar, ahhoz képest, hogy vagyonos nagygazdáé, meglehetősen kicsiny, szűk. 
Közepe téglából van kirakva, két oldalán veteményes és virágoskert, néhány gyümölcs
fával. A ház eresze mentén felfuttatott szőlő. A kis kerteket dróthálós kerítés választja el 
a hátsó udvartól. Az udvar teljesen begyepesedett, arra utalva, hogy a gazdasági viszonyok 
változásával alig használják. Kis istállójában jelenleg két birka van csupán. Az udvarban 
különálló épület a gabonás. 557X 190 cm alapterületű, fatalpakon álló, favázas, sövényfona-
tú és besározott, fehérre meszelt, 13 cm falvastagságú épület, középen ajtóval, a teteje cserép. 
Belvilága 170 cm magas. 

A ház mindig a Sovány családé volt, annak örököséé ma is. A fiatalabb fiú és apja a 
legtöbbször a tanyájukon tartózkodik, míg a fiú felesége és anyósa meglehetősen sűrű meg
szakításokkal a faluban, ahol a fiatal pár gyermeke is az iskolába jár. Cselédet most nem 
tartanak, ezért sűrűn utaznak a falu és a tanya közt. 

Tanya 

A tanyák kialakulása a településtörténettel áll összefüggésben. A XVIII. század vége
felé már megszaporodhattak a tanyák, mert a Josephinische Aufnahme idetartozó térképén 
a határban hetvenegy szállás számlálható meg Tótkomlós környékén. 54 1846-ban a komlósi 
lakosoknak tulajdon tanyaházaik vannak.55 idővel a tanyák száma megnövekedett, 1930-ban 
1443 a tanyai lakosok száma. 1945 óta azonban átalakult a tanyavilág, a megváltozott gaz
dasági rendszernek megfelelően sok tanyát lebontottak. Figyeljünk meg futólagosan néhány 
közeli komlósi tanyát! 

Az Orbán-tanya a falutól egy kilométerre fekszik. A lakóépület szobájának szépen bar
nított mestergerendáján hosszú szlovák felirat, hasonlóan a falubeli épületekhez. (A felirat: 
Lehoczky György, 1877, stb.) A szoba ablaka meglehetősen kicsiny (50X60 cm), ajtajának 
madzagra járó fakilincse van. A konyha sarkában szabadkémény (kamin), a konyha pad
lásolt. Jelenlegi gazdája e tanyaépületet a tsz-től kapta cserében tanyájáért, mert azt a tsz, 
mint útban levő épületet, a szoba—konyha kivételével lebontotta. Az itt leírt tanyaépület 
meglehetősen elhanyagolt, rendetlen. 

A Machán-tanya a falutól kb. két kilométerre esik, a szoba—konyha—kamra része 
18 m hosszú, ehhez csatlakozik az — eredetileg cjena, — most istálló. A konyha szabad
kéményes. Több gazdasági épület. Igen rendetlen, piszkos az egész telep. 

A volt Fábry János, most a Haladás Tsz tanyája kb. egy kilométerre esik a falutól. 
A lakóház vályogtégla falú, a szoba mennyezete a falusi házhoz hasonló, de annál egysze
rűbb, a mestergerendája sem hornyolt. Szabadkéményes konyha, istállók, górék stb. tar
toznak hozzá. Szintén igen elhanyagolt, piszkos. 

Roszkos István tanyája a Szikes mezőn. Bekerített léckerítéses része 26X33 méter, a 
főépület szoba—konyha—kamra—lóistálló—tehénistálló—kocsiszín—tehén istálló tagozású, 
előtte lószerszámtartó kamrával. Gangja tégla padozatú. Melléképületei: nyári istálló, 
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kukoricagóré, disznóól, polyvás nyári jászol tehénnek. Az udvaron az utak téglával vannak 
kirakva. Boglyák a kerítésen kívül fekszenek. A gazdának tizenkét k. hold saját földje van. 

A Povázsay Mátyás tanya a falutól kb. négy kilométerre esik, ide a vizet hazulról hoz
zák. A polyvás cseréptetős (plevinec), fadúcokon áll, az oldala kenderszár, szénát tartanak 
benne. Szociológiai szempontból még megjegyezzük, hogy míg cselédet tartottak, a cseléd
del, a bennkosztos béressel együtt laktak. 

Az utóbbi évek megváltozott gazdasági rendje folytán sok tanyát lebontottak, általában-
a még meglevő tanyák meglehetősen elhanyagoltak, gondozatlanok, piszkosak. Azt mond
ják, hogy korábban a tanyák rendezettek tiszták voltak, ennek azonban Gajdács56 múlt szá
zadvégi leírása ellentmond: „A komlósi ember különösen a tanyai építkezésben nagyon 
takarékos. Kint a tanyán épít egy kis szobácskát konyhával, kis kamrával, jószágának istál
lót, kis színt, kis ólat. Feleslegesnek tartja, hogy kint gabonájának magtárt vagy górét épít
sen... A legtöbb komlósi tanyája ellenkező a községben levő lakásnak, vagyis amíg emez 
csupa tisztaság, rend, addig soknak a tanyája olyan, mintha gazdája se lenne. Rendes kerí
téssel ellátott, jó karban, levő csinos tanyát ritkán lát az ember. A tanya sokszor a legprimi
tívebb követelményeknek sem felel meg. Ezért otthon kamrájában helyezi el a gabonát, a 
kukoricát, góréban vagy padlásra." 

Összefoglalás 

A tótkomlósi ház szervesen beilleszkedik a környék és tágabb értelemben véve a Nagy
alföld népi építkezésébe. Az e tájon divatos toldott eresz egyformán megvan Komlóson és 
tágabb környékén, a klasszicizáló oszlopok pedig az egész Alföldön elterjedtek, elég, ha a 
Nagykunság építkezésére,57 Pest megyei házakra58, vagy a nyírségi kisnemesi kúriákra59 

gondolunk. Ahogy Dunántúlon inkább a barokk építészeti elemek, úgy az Alföldön a klasz-
szicizmus emlékei bukkannak fel a paraszti épületekben. A XIX. század első negyedében 
épülnek, vagy legalább is újraépülnek az itteni városokban a nagy középületek, kastélyok, 
pl. itt a közelben Makón a vármegyeháza,60 távolabb Szarvason a Bolza-kastély. 

Ám minden táji összefüggés ellenére van a komlósi háznak sajátos helyi íze, stílusa, 
aminek alapján rögtön felismerhető — talán nem is egy kiragadott ház, hanem inkább össze
függésében egy egész utcasor —, és megkülönböztethető a környék építkezésétől. Pontos 
differenciál-megállapításokat azonban jelenleg még nehéz adni, mert az összehasonlítási 
anyagunk szerfelett sovány. Kimerítő, pontos ház, népi építkezés leírásunk egy környékbeli 
községről sincsen, a közölt cikkek61 csak általánosságokat tartalmaznak, és a finomabb rész
letek tanulmányozásába nem mennek bele. 

Jelenlegi kutatásunk alkalmával is csak futólag tekintettük meg a környező falvakat, 
és így csak néhány szóval adhatunk jellemzést. 

Komlóshoz a legközelebbi település a magyar Nagyér (korábban Nagymajlát). 
1843-ban ülték meg a községet, Mágocsról a hagyomány szerint minden család egy ko
csival, egy kis buga tehénnel költözött ide, az első évben földkunyhóban teleltek ki. Száz 
forintért vettek egy numerus földet (vagyis húsz kisholdat). A környező falvak közül a 
nagymajlátiak települtek le a legkésőbb, természetes tehát, hogy ők kapták a legsilányabb 
(szikes) földet, a javát már korábban letelepedett szlovák falvak foglalták el. Építkezésük 
egyszerűbb, szerényebb Komlósnál, az egész falu szegényes képet mutat a szomszédhoz 
képest. Csak egy, a tornácon végighúzódó klasszicizáló oszlopos ház van, azt is egy beván
dorolt kereskedő építette, a kéményen levő évszám tanúsága szerint 1864-ben. Kevésbé 
zsúfolt település, nagyobb udvarok vannak, ezekben még boglyáknak is jut hely. De a sze
gényes udvarokban sok kezdetleges gazdasági épületet lehetett találni. Kemencetípusban kü
lönbözik Komlóstól, amennyiben az itteni kemencék kerekek, hasasak (boglya, búbos ke-
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mence), sárpadka körülük csak elvétve akad, felettük ruhaszárító rúd sem Játható. Festett 
parasztbútornak nyoma sincsen. 

Orosháza mellékutcáiban — eltekintve a polgárosult, városi résztől — egyszerű paraszt
házak vannak, s szegényesebbek a komlósi házaknál. Itt is a kerek boglyakemence tűnik fel. 
Bútorzata inkább városi proletár jellegű, mint parasztos, festett bútort itt sem lehet ma már 
látni. A jómódú orosházi ház és berendezése polgárosult, városi jellegű, tele modern búto
rokkal, a szegényebb viszont elproletárosodott, és ezért hagyta el a paraszti bútorzatot. 
Ezzel ellentétben Komlóson mindkét réteg többé-kevésbé megőrizte paraszti holmiját, a 
gazdagabbja hagyományból, ősei iránti tiszteletből, megbecsülésből, a szegényebbje kény
szerűségből. 

További magyar helyen, mint Hódmezővásárhelyen már csak egy-két paraszti jellegű 
ház található, a kemence itt is kerek. 

Különbségek vannak az egyes telepes szlovák falvak közt is. Egyszerűbb az építkezés 
Albertin, viszont nagyobbak a belsőségek, nagyobb a gazdasági tér. A konyha itt is pitvor 
(mali pitvor, prení pitvor). Egészen speciális építkezése van Békéscsabának,62 itt a kecskás 
tetők és elsősorban a múlt század villáira, nyaralóira emlékeztető, meglehetősen változatos 
mellső homlokzati tornácok a divatosak. Hasonló jellegű mellső tornácot Komlóson nem 
látunk. Szarvason már csak néhány régi parasztház van, eléggé jellegtelenek, eltekintve a 
kecskás tetőktől. 

Mindent egybevetve megállapítható, hogy a környéken a legszebb, a legváltozatosabb, 
a leggazdagabb népi építkezés Tótkomlóson volt, és az a háztípus, amely elemeivel, szerke
zetével másutt is jelentkezik, a leghatározottabban, a legerőteljesebben Tótkomlóson lép fel. 
Toldott eresz másutt is van, mégis a legfejlettebb példányok, lezárt, határozott vonalakkal itt 
jelentkeznek, amellett, hogy itt a legváltozatosabbak. 

A komlósi házra talán a legjellemzőbb a paraszti stílusforma hagyományos megtartása, 
s ha klasszicizáló oszlopokkal is élénkíti a homlokfalat vagy az udvar felöli hosszanti oldalt, 
a ház végeredményben megtartja paraszti formáját, ízét, hagyományosnak érzett népi stí
lusát. Érezhető itt, hogy nem egy múlt századbeli kiváltságos osztály, a nemesség lakta 
— ahogy például számtalan dunántúli kisnemesi faluban érezzük —, hanem bevándorolt 
telepes, annak ellenére, hogy a komlósi telepes már régóta vagyonosabb lehetett a magyar 
kisnemesnél. A vagyon jómódot biztosított, de nem azt, hogy rangban felemelkedjék a ne
mesi réteghez, és egyúttal így paraszti stílusát elhagyja. Ezért tartották meg a házak paraszti 
stílusukat, ezért maradhattak meg napjainkig a szobákban a festett bútorok. Mindenünnen 
a hagyományos paraszti stílusforma árad, a házról, a szobák színesre festett mestergerendá
iról, a virágdíszes mennyezetről, a dúsan festett, színpompás bútorokról. Általában a hagyo
mányszeretet, a paraszti stílus konzervativizmusa jellemző minden hazai nemzetiségünkre, 
a szlovákra, a németre egyaránt. 

Ez a hagyománytisztelet etnikai jellegzetességként mutatkozhat, ámbár anyagi kultúrá
jának javarésze nem szlovák eredetű, s csak kevésről lehetne kimutatni, hogy a bevándorlók 
hozták magukkal régebbi hazájukból. Birbauer Virgil annak idején úgy találta, hogy a ház 
hosszanti oldalán futó tornác „magyar," míg a mellső oldali tornác „szláv." Feltevése mege
rősítésére épp Békéscsabáról közölnek63 egy állítólag XVIII. század eleji szlovák tanyaépü
letet, aminek mellső, szélesen előugró, bár kezdetleges formájú tornáca van. Korábban már 
Banner64 is hasonló megkülönböztetéseket tesz. De Birbauer tornáchipotézise minden pozi
tív alapot nélkülöz, legalább is az ő általa felvetett tételben, hisz mellső tornácot számtalan 
magyarlakta vidéken (Somogy, Zala, Vas, megyékben) találhatunk.65 Ehhez hozzátehetjük 
még azt a tényt, hogy amíg Tótkomlóson csak néhány előtornácos ház van (ezek is a múlt 
századbeli oszlopos házak közül valók), addig az összes többi ház mind a hosszanti (az ud
var felöli) oldalán tornácos. Ha szláv sajátossága volna a mellső tornác, úgy ennek elsősor
ban itt, Tótkomlóson kellett volna jelentkeznie. 
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A bútorzat tárgyalásában fontos probléma volna azok díszítése, festése, ornamentikája, 
annak eredete, de mindez egy másik fejezethez tartozik. Itt csak annyit említünk meg, hogy 
feltehetően az áttört támlájú, fonatos ülőkéjű kis nyári székek szlovák eredetűek (hozzátéve, 
hogy ezek festetlenek), s hagyományos szlovák módon történik a ház lábazatának díszítés
módja, kifestésé.66 

Az etnikum megállapítása nem oly egyszerű feladat. Az kétségtelen, hogy Tótkomlós 
népének fejlett lakáskultúrája van, szereti a tiszta, csinos, színes, vidám szobákat, a meleg 
otthont. De ehhez a díszes otthonhoz hozzásegítette őket a múlt század virágzó gabonaka
pitalizmusa, a telepesek kétségtelenül kiváltságos helyzete, s talán az is, hogy töredék nép
szigetként élve jobban kifejlődhetett náluk a kollektív szellem, az összetartás (s ez a népmű
vészet egyik eredője, fenntartója), egy falu határain belül, de egy udvar, ház szűkebb terüle
tén is. Eredeti hazájukban (Hontban, Gömörben, Nógrádban) ennyire fejlett lakáskultúrát 
nem találhattunk a múltban, ehhez annak idején ott az anyagi feltételek is hiányoztak. 

Az, hogy a tótkomlósi ház felismerhető, és a környékbeli építkezéstől finomabb rész
letekben, ízben megkülönböztethető, még nem jelenti a szlovák etnikai sajátosságot, mert 
hisz végeredményben minden falu építkezésének megvan a maga egyéni íze, stílusa, pl. tiszta 
magyarlakta területek községei közt is megvannak a helyi sajátosságok, építészeti különb
ségek. 

JEGYZETEK 

1 Az ásatás eredményeit pontosan nem ismerjük, de ezzel kapcsolatban meg kell említenem 
a környékbeli Mezőkovácsházán feltárt középkori ház adatait. Eszerint 4,5x13,25 méter alapterü
letű sövényfonatos ház volt, fadúcokkal, a házban szoba, konyha és fészer következett egymás után. 
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A népi építkezésről szóló tanulmányomban természetesen szerepelni kellene a házalaprajzok, ház-
keresztmetszetek, az építő elemek, szerkezetek rajzos bemutatásának is. Ezen a téren igen sok épü
let felmérési rajzát készítettem el. Mindezt részletetesen feldolgoztam. Sajnos az azóta elmúlt közel 
két évtized alatt képmellékleteim eltűntek, s nem állt módomban azokat pótolni, így most kényte
len vagyok az építkezéssel foglalkozó tanulmányomat e nélkül közreadni. (A szerző) 

Ľudové staviteľstvo v Slovenskom Komlósi 
AUREL VAJKAI 

Úvodné riadky sú venované otázkam osídlenia a populácie. Podľa svedectiev starých 
máp slovenskí osídlenci, ktorí prišli do Komlóša v r. 1746, pretvorili svoje nové sídlisko na 
typickú, záhradkami posiatu dolnozemskú osadu, okolo ktorej bolo 226 ohradených miest 
(„akovov") pre zvieratá. Slovenský Komlós je pomerne husto zastavaný, k domom patria 
úzke dvorčeky, chýbajú veľké stajne a stodoly, pretože sa hospodárilo vlastne na okolitých 
sálašoch. Podkladom zbohatnutia gazdov boli hojné obilné úrody, poniektorí si postavili 
až 30—35 metrov dlhé domy so stĺpovým trnácom („gangom"), veľký hambár a sypáreň. 

Komlóšske ulice sú tienisté, všetky sú vydláždené až do konca. Domy sú udržiavané 
v poriadku a čistote, niektoré sú aj farebne vymaľované. Ľahko sa dá zistiť, že vnútorné 
priestory slúžili výlučne cieľom bývania a uskladňovania plodín, poľnohospodárske práce 
sa okolo domu nekonali, len na sálašoch. 

Po celkovom pohľade na dedinu nasleduje podrobný opis stavebnej techniky. Čítame 
o stavaní domu všeobecne, potom o murovaní, o podkroví, opisuje sa maľovanie domu, 
strechová konštrukcia, štít, odvádzanie dymu, kuchyňa, komín, pec, dvere, brána, plot, 
hospodárske staviská, dvor a remeselnícka dielňa. Po opisovaní stavby nasleduje výklad 
o údržbe a ochrane domu. 

Podrobne sú opísané aj druhy nábytku (stolička, stôl, posteľ, lavica, kanapa, truhla, 
skriňa atď.). Potom sa hovorí o bytovej kultúre. Vnútro domu je veľmi poriadne, zariadenie 
zachovalo veľa tradičných prvkov. Častý je starý maľovaný nábytok, nájdu sa aj bohato 
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Die Volksbauweise in Tótkomlós 
AURÉL VAJKAI 

Die einleitenden Zeilen befassen sich mit der Ansiedlung der Bevölkerung. Laut alten 
Karten entwickelte sich durch die 1746 in Tótkomlós angesiedelten Slowaken zu einer typi
schen Alfölder Gartensiedlung, umgeben von 226 Hürden. Tótkomlós ist ziemlich dicht 
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ozdobené pece, múry boly často vymalované pestrými kvetovými motívmi. Toto všetko 
svedčí o vyspelej bytovej kultúre. 

V dôkladnom opise obytných domov sa oboznámime so 7 jednoduchými, 2 veľkogaz-
dovskými a 9 stĺpovými domami. Po tejto časti nasleduje kapitola o sálašoch. 

Komlóšsky dom svojím celkovým vzhľadom organicky zapadá do ľudového staviteľstva 
regiónu, ba v širšej súvislosti celej Dolnej zeme. Kým ľudové staviteľstvo v Zadunajskú 
vykazuje sem-tam prvky baroka, zatiaľ na Dolnej zemi sa vyskytujú stopy klasicizmu. No 
napriek všetkým regionálnym uniŕikačným znakom komlóšsky sedliacky dom má svoj 
miestny kolorit, štýl, podľa ktorého sa dá hneď rozoznať a odlíšiť od ostatných štýlov regiónu. 
No podať presne definované a diferencované poznávacie znaky tohto staviteľského štýlu 
je ešte ťažké, lebo máme k dispozícii len veľmi chudobný porovnávací materiál. Toľko sa 
však ľahko dá zistiť, že najpestrejšie, najkrajšie a najbohatšie ľudové staviteľstvo kraja 
žije práve v Slovenskom Komlóši a tu sa prejavuje v najplnšej, najvyhranenejšej forme aj 
typ domu, ktorý sa so svojou konštrukciou i inými prvkami vyskytuje aj inde v tejto oblasti. 
Vysunutý prístrešok je známy aj inde, no tu vidieť najkrajšie exempláre s uzavretými, 
výraznými obrysmi a v mnohých variantoch. 

Komlóšsky dom sa najnápadnejšie vyznačuje zachovalým roľníckym štýlom, a keď na 
čelnej alebo na bočnej, nádvornej strane je aj ozdobený klasicizujúcimi stĺpmi, predsa si 
zachováva svoju celkovú roľnícku formu, svojrázny kolorit, tradicionálny ľudový štýl. 
Vypuklé sa tu prejavuje, že tieto domy obývali nie privilegizovaní šľachtici z minulého 
storočia, ale prisťahova líosídlenci, napriek tomu, že komlóšsky osídlenec skoro prevýšil 
majetkom maďarského zemana. Majetok dával roľníkom blahobyt, no nebol dôvodom k 
tomu, aby konkurovali so zemianstvom aj v stavovskej pýche a zanechali svoj tradičný 
roľnícky štýl. Preto sú domy podnes poznačené roľníckym stavebným štýlom a sú zariadené 
starým maľovaným nábytkom. Zovšadiaľ veje ľudová štýlová forma: z domu, z ozdobených 
hrád, z kvietkovanej povaly a bohato a pestro namaľovaného nábytku. Príklon k tradíciám 
a konzervatívny roľnícky štýl sú príznačné pre všetky výtvarné prejavy našich národností 
vôbec. 

Tento príklon k tradíciám môže sa javiť ako etnický svojráz, hoci hmotná kultúra 
Slovenského Komlóša z väčšej časti nie je slovenského pôvodu, len o máloktorých prvkoch 
možno s istotou tvrdiť, že boli prinesené zo starej vlasti. Pravdepodobne slovenský pôvod 
majú malé letné stoličky s prerezaným operadlom a pleteným sedadlom, taktiež za slovenský 
treba považovať spôsob, akým vymaľujú a ozdobujú podnožie domu. 

Zistiť etnické zaradenie daného javu nie je ľahkou úlohou. Niet pochýb o tom, že 
obyvatelia Slovenského Komlóša majú vyspelú bytovú kultúru, majú radi čisté, úhľadné, 
pestro ozdobené, veselé izby, prítulný príbytok. No k takému ozdobenému príbytku dopo
mohla im obilná konjunktúra v minulom storočí, výsadné postavenie osídlencov a možno 
i fakt, že uzavretý život v enkláve dával lepšie podmienky ku kolektívnemu duchu a súdrž
nosti (— čo je jedným z hlavných podnecovateľov a živiteľov ľudového umenia —) v rámci 
jednej dediny, ale i jedného dvora a domu. V pôvodných sídlickách Komlóšanov (v Honte, 
Gemeri a Novohrade) takúto vysokú bytovú kultúru v minulosti nenachádzame, veď k tomu 
chýbali toho času aj materiálne podmienky. 



nebeneinander besiedelt, zu den Wohnhäusern gehören lediglich kleine Höfe, es fehlen 
große Stallungen. Scheunen, da sich die eigentliche Wirtschaft in den das Dorf umgeben
den Vorwerken abwickelte. Durch die guten Getreideernten wurden die Bauern reich, 
manche hatten 30—35 m lange Häuser, davor die ebenso lange säulengetragene Laube, 
große Kornspeicher, Maisscheunen. 

Die Straßen von Tótkomlós sind schattig, alle gepflastert. Die Häuser sind instand 
gehalten, rein, manche bunt gestrichen. Man kann feststellen, daß das ganze Gewann nur 
zum Wohnen und zum Lagern diente, ein landwirtschaftlicher Betrieb hier nicht ausgeübt 
wurde, sondern nur draußen auf den Vorwerken. 

Nach der Schilderung des Dorfbilds folgt die eingehende Beschreibung der Technik 
in der Bauweise. Es werden der Hausbau im allgemeinen, das Mauerwerk, die Decke, der 
Wohnungsanstrich, die Dachkonstruktion, der Dachgiebel, der Rauchabzug, die Küche, 
der Rauchfang, der Ofen, das Tor, der Zaun, die Wirtschaftsgebäude, das Gewann, die 
Handwerker-Werkstatt beschrieben. Der Beschreibung der Bauweise folgt die Behandlung 
der Pflege, der Bewachung des Hauses. 

Eingehend werden die Möbel erläutert (Stühle, Tische, Betten, Bänke, das Kanapee, 
die Truhe, die Anrichte usw.). Letztlich is von der Wohnkultur die Rede. Das Hausinnere 
ist sehr ordentlich, rein traditionswahrend. Es gibt sehr viele alte bemalte Möbel, es kom
men auch vielfarbige Öfen vor, und manchmal sind auch die Zimmerwände reich mit bunten 
Blumenmustern bemalt. All dies weist auf eine entwickelte Wohnkultur. 

Unter den Wohnhäusern sind 7 einfache, 2 von Großbauern und 9 mit Säulenlauben im 
einzelnen dargelegt. Nach diesem Teil werden die Vorwerke besprochen. 

Das Tótkomlóser Haus fügt sich organisch in die Gegend und im weiteren Sinn in 
die Volksbauweise des Alföld ein. Während bei den Bauernhäusern Transdanubiens eher 
Bauelemente des Barock auftauchen, sind es am Alföld die des Klassizismus. Zwar hat 
trotzt aller Landschaftszugehörigkeit das Tótkomlóser Haus seinen eigenen lokalen Ge
schmack, Stil, dennoch ist es auf Grund dessen sofort erkennbar und von der Bauweise der 
Umgebung unterscheidbar. Genaue Differenzen kann man indessen momentan nur schwer 
feststellen, da unser Vergleichsmaterial äußerst spärlich is. Soviel kann jedenfalls konstatiert 
werden, daß in Tótkomlós die Volksbauweise die abwechslungsreichste, die schönste, die 
reichste der Gegend ist, und der Häusertypus, der sich mit seinen Elementen, mit seiner 
Konstruktion auch anderorts anzeigt, am enschiedensten, amkräftigsten in Tótkomlós in 
Erscheinung tritt. Schirmdächer gibt es auch sonstwo, dennoch sind die entwickeisten 
Exemplare mit abschließenden, entschlossenen Zügen hier zu finden, wobei sie hier am 
abwechslungsreichsten sind. 

Vielleicht das charakteristischeste am Tótkomlóser Haus ist die traditionelle Beibehal
tung des bäuerlichen Stils, und wenn auch die Stirnwand oder der zum Hof gelegene Lau
bengang von klassizistischen Säulen belebt wird, bewahrt das Haus im Gründe genommen 
die bäuerliche Form, einen traditionell empfundenen Volksstil. Man kann fühlen, daß 
hier nicht eine privilegierte Klasse des vergangenen Jahrhunderts, der Landadel lebte, 
sondern eingewanderte Siedler, dessenungeachtet, daß die Tótkomlóser Ansiedler schon 
lange früher reicher gewesen sein dürften, als der ungarische Landadel. Das Vermögen 
gewährte Wohlstand, doch nicht um dadurch in die Adelsschicht vorzudringen und damit 
den Bauernstil untreu zu werden. Darum konnten die Häuser ihren Bauernstil bewahren, 
und deshalb blieben die bemalten Möbel in den Zimmern bis zu unseren Tagen erhalten. 
Allem entstrahlt die traditionelle bäuerliche Stilform, dem Haus, den buntbemalten Haupt
balken der Räume, der blumengeschmückten Zimmerdecke, den reich bemalten farben
prächtigen Möbeln. Die Traditionsliebe, der Konservatismus zum bäuerlichen Stil ist im 
allgemeinen für unsere heimischen Nationalitäten, gleicherweise bei Slowaken wie bei 
Deutschen, charakteristich. 
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Diese Traditionsverehrung kann Ausdruck des ethnischen Charakteristikums sein, 
obzwar der Großteil der materiellen Kultur von Tótkomlós nicht slowakischen Ursprungs 
ist, und man nur über Weniges nachweisen kann, daß die Einwanderer dieses aus der alten 
Heimat mitbrachten. Anzunehmen ist, daß die kleinen Sommerstühle mit durchbrochener 
Lehne und geflochtener Sitzfläche slowakischer Herkunft sind, und nach traditioneller 
slowakischen Art erfolgt auch die Verzierung, Bemalung des Haussockels. 

Die Feststellung des Ethnikums ist keine so einfache Aufgabe. Zweifellos hat die Be
völkerung von Tótkomlós eine entwickelte Wohnkultur, liebt die reinen, netten, bunten, 
freundlichen Zimmer, das gemütliche Heim. Aber zu diesem schmucken Heim verhalf ihnen 
der blühende Getreidekapitalismus des vergangenen Jahrhunderts, die privilegierte Lage 
der Siedler, und vielleicht auch, daß sich bei ihnen, die als versprengte kleine Nationalitäten
gruppe lebte, der kollektive Geist, der Zusammenhalt (— und dies ist eine der Resultanten, 
einer der Erhalter der Volkskunst —), innerhalb einer Dorfgemarkung, doch auch auf enge
rem Gebiet, auf einem Hof, einem Haus besser entwickeln konnte. In ihrer vormaligen 
Heimat (in den Komitaten Hont, Gömör, Nógrád) konnten wir in der Vergangenheit keine 
so entwickelte Wohnkultur vorfinden, dazu fehlten damals dort die Vorbedingungen. 
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A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 3 

Tótkomlós mezőgazdasági fejlődésének vázlata 
(1828—1959) 

BOROSS MARIETTA 

Tótkomlós mezőgazdasága fejlődésének tanulmányozása rendkívül tanulságos, mert 
a magyar és a szlovák agrárkultúra egymásrahatásának elemeit vehetjük vizsgálat alá. Az al
földi népi mezőgazdasági technikával és a vele foglalkozók gazdasági, társadalmi helyzeté
vel már több jeles történeti, néprajzi munka és szociográfiai leírás foglalkozott.1 Ezeket a 
munkákat felhasználva meg volt a lehetősége annak is, hogy a betelepült szlovákok mező
gazdasági kultúráját és a török hódoltság után kialakult alföldi magyar gazdálkodási for
mákat összehasonlíthassuk. 

Amikor a szlovák—magyar kulturális csereegyezmény keretében arra vállalkoztunk, 
hogy a túlnyomó többségében szlovák lakosságú község mezőgazdasági fejlődésének több 
mint másfélszázados útját megírjuk, akkor azt tartottuk szem előtt, hogy elsősorban a műve
lési módokra, a termelt növények mineműségére, a földbevetési arányokra hívjuk fel a 
figyelmet, továbbá azokra a sajátosságokra, amit a szlovák betelepülők magukkal hoztak 
és amelyek közül több, az idők folyamán, éppen a más éghajlati és más talajbeli adottságok 
hatására, az alföldi külterjes mezőgazdaságra jellemző búza- és kukoricatermelést vette át 
és fejlesztette tovább. A betelepültek a Szlovákiában termesztett növényeik közül többel — 
rozs, zab, burgonya — ha a kezdeti években próbálkoztak is, a helyileg hasznosabban ter-
melhetők feledtették velük azokat. 

Munkánkban a Tótkomlós mezőgazdasági életére vonatkozó első bővebb, hiteles le
írást, illetve összeírást az 1828-as évben végzett Regnikoláris összeírásokból ismertetjük.2 

Az összeíráskor még alig nyolcvan éve betelepített szlovák lakosság vagyoni helyzetéről és 
szántóföldjeik hasznosításáról, mezőgazdasági müvelésük technikájáról kapunk világos 
képet. A további évtizedekben is a birtokviszonyok alakulása, és a művelés alá vont terü
leteken termelt növényfajták, majd a mezőgazdaság kapitalizálódásával a nagyszámú agrár
proletár réteg kialakulása beszédes kísérője a feudalizmusból a kapitalizmusba váltó mező
gazdaság fejlődésének. 

A növények termesztésének technikai leírását szűkre fogtuk, mert egyrészt az Alföldön 
ismert általános mezőgazdasági művelési móddal azonosak, ezért megelégedtünk az iro
dalomra történő hivatkozással, illetve utalással, másrészt inkább a szántóföldjeiken termesz
tett növények gazdasági jelentőségét és termelési arányát kívántuk hangsúlyozni. 

A termelés technikájáról ott szólunk részletesebben, ahol annak leírása az eddig meg
jelent publikációkban hiányos, vagy némi eltérést mutat az Alföldön általánosan ismerttől. 

Részletesebben térünk ki a mezőgazdasági bérmunkások helyzetére. Vizsgáljuk az egyre 
inkább kapitalizálódó falu nagyszámú agrárproletáriátusának a helyzetét. Számuk Tótkom
lóson soha sem volt jelentéktelen, mert már az 1828-as összeírások nagyszámú hazátlan 
zsellér rétegről beszélnek, akik a szomszédos Mezőhegyes pusztára jártak el munkára. Szá
muk 1848 után ugrásszerűen megnőtt. 1880-ban már így írnak róluk: „. . .ha a lakosságnak 
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összes számát 8000-re tesszük, annak több mint a fele szegény... mely csupán kézi munka 
után keresi élelmét... bő termés idején ezeket a szegényeket kapáláshoz, takaráshoz, mező
gépekhez nagyon is jól lehet használni, de ínség idején nagy gondot ad a községnek".3 A két 
háború között a hozzávetőleges statisztikai adatok szerint a lakosságnak több mint 30%-át 
alkották, akik akár mint bentkosztos, akár mint kommenciós gazdasági cselédek, vagy 
mint részes időszaki summás-munkások járták az ország nagybirtokait. 

A felszabadulás utáni másfél évtized eredményeit, a földosztás tanulságait, továbbá 
a szocialista mezőgazdaság kialakulását, a kollektív gazdálkodási forma előnyeit igyekez
tünk statisztikai adatok felhasználásával, és az életforma változását szájhagyomány útján, 
tényszerűen bemutatni. 

Az 1828-as Regnikoláris összeírás gazdaságtörténeti tanulságai 

A százötvenéves török hódoltság az Alföld legnagyobb részét pusztává változtatta. 
Az újratelepítés a 18. század elején kezdődik. A mai Tótkomlós községet először a szomszé
dos Szentandrás község lakosaiból népesítik be 1746-ban. Szentandrásról a Gömör megyé
ből letelepült szlovákokból a vidék földesura br. Rudnyánszky József pár családot a mai 
község helyére telepített.4 

Tótkomlós elnevezése — a népi hagyomány szerint — a betelepüléskor már termelt 
növények közül oly jelentős komlóról kapta. E szerint az árkokban termelt komló késztette 
őket a község elnevezésére, a tót jelzőt a betelepült lakosság nemzetiségéről kapta.5 

A betelepülőknek földesurukkal való kapcsolatairól, termelt növényeik mineműségé
ről és mennyiségéről az 1739-es Urbárium ad képet.e 

A község mezőgazdasági kultúrájáról, termelési színvonaláról később, 1773-ból a 
következőket tudjuk meg. Határából 3244 к holdat művelnek, lakossága ekkor 189 telkes
jobbágy, 181 házaszsellér és 83 hazátlan zsellér.7 Az 1828-as összeírásokból a község munka
erőellátottságáról kapunk hasznos információkat.8 Az összeíráskor a község már népes 
helység. 2688 személyt tartanak nyilván. (Az összeírásból kimaradtak a 60 éven felüli, to
vábbá a 14 éven aluli személyek, mint akik a robotszolgáltatásnál nem jöhetnek számításba.) 
756 családot tartanak nyilván, ezek 625 házban laknak. A családok számához viszonyítva 
feltűnik a házak kis száma. Ez nem a nagycsaládi szervezetet tükrözi, hanem — mint később 
olvassuk — az összeírásnál a 660-tól a 775-ös sorszámig a hazátlan zselléreket tüntették fel, 
akik a földesurukkal történt megállapodás értelmében a legelő szélén földbevájt kunyhók
ban laknak. 

A község tágas határának ekkor még a legnagyobb része legelő, a szántóföldi és kaszás 
művelés alá vont területek mennyisége számokban kifejezve a következő: 

Szántóföld 2955 2/6 pozsonyi mérő 
Rét (kaszáló) .2966 6/9 kaszás.9 

Szőlő 144 1/4 pozsonyi mérő. 

Földjeik műveléséhez 141 ökröt és 682 lovat igáznak. A jobbágygazdaságok termelési szín
vonaláról kapunk képet a megmunkált földterület és az állatállomány arányának az össze
vetésekor, így pl. az összeírás 428-as sorszámán nyilvántartott Lehoczkinak van 34 5/6 
pozsonyi mérő szántóföldje, 30 2/8 kaszás rétje, 1/6 pozsonyi mérő szőlője. Állatállománya: 
1 tehén, 3 ló, 10 juh és 1 sertés. Az összeírás azt is feltünteti, hogy a gazdák földjeiket lóval 
művelték, ezt a földeknek a falutól való nagy távolsága indokolta. A földeket harmadosz
tályba sorolták, valószínűleg a telepeseknek nyújtott kedvezmény miatt, a határával majd
nem szomszédos Orosháza földjei elsőosztályba soroltattak.10 
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Szántóföldjeiket a következő termények alá hasznosították: 

Elegyes búzából, vagyis kétszeresből termeltek 2333 p. mérőt, 
Rozsból 672 p. mérőt, 
Zabból 45 p. mérőt, 
Török búzából, vagyis kukoricából 5 p. mérőt. 

Tanulságos számunkra a termelt gabonaneműeknek pozsonyi mérőként kimutatott 
előállítási ára. így pl. gabonából „egy pozsonyi mérőnyi vetésnek mérőnkinti megmunkálási 
ára a helyi szokás szerint 36 krajcár. Úgy őszi, mint tavaszi alá négyes igásfogattal szánta
nak," ami kötött, nehezen munkálható földjüknek és nehézkes szántóeszközeiknek tudható 
be. A termeivények felsorolásánál kitűnik a rozsnak és a zabnak a termelése, aminek gya
korlatát, feltehetőleg a Gömörből letelepült szlovák telepesek hozták magukkal, mert az 
Alföldön ennek a két növénynek a termelésével ebben a korban nem találkozunk. 

Külterjes állattartásuk földjeiknek istállótrágyával való javítását nem tette lehetővé. 
Hiányát a korabeli feljegyzések is megemlítik. A község állatállománya ekkor: 141 ökör, 
amit javarészt négyesével igáztak, 148 tehén, 649 ló, amit kettesével, szántásnál hármasával 
fogtak be. Juhból volt 649 darab és sertésből 377 darab. 

A jobbágygazdaságok száma 237 volt, melynek nagyság szerinti megoszlása a következő: 

Gazdaságok száma Szántó (p. mérő) Rét 
(kaszásban számítv 

13 3Ve 26/8 
2 41 / . 4V, 

109 62/6 54/8 
14 93/6 8,2 
42 124/e 11 
14 155/6 136/8 
24 19 164/8 

3 22»/e 192/8 

7 252/e 22V, 
2 283/6 246/4 

2 зз«7в 252/8 

2 346/6 302/8 

1 44»/, 38% 
1 57 494/8 

1 76 66 

Az utóbbi gazdaság a község elöljárójának, ill. jegyzőjének a javadalmazására szolgált. Ezen 
a birtokon egy nemes embert és három szolgát tartottak számon. Az összeíráshoz fűződőén 
megjegyezzük, hogy a szántóföldeket az egészen kívül hatodokban, a rétet pedig nyolcadok
ban adták meg. 

A paraszti gazdaságoknak meglehetősen intenzív ága volt a filoxera pusztításáig a 
szőlőművelés. Szőlőskertjeiket betelepítésük után nem sokkal ültették a Szárazér parti dű
lőkre az 1770-es években.11 Az 1828-as összeírásból kitűnik, hogy a paraszti gazdaságok 
majd mindegyikéhez tartozott szőlőterület, függetlenül a földterület nagyságától. A szőlő
ültetéshez alkalmas földeket valószínűleg a telepeseknek a falubeli házak sorrendjében 
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osztották, mert még a hazátlan zsellérek közül is többnek van egész, fél-, vagy negyed po
zsonyi mérőben megadott szőlőbirtoka. 

Szőlőskertjeik szántóföldjeikkel ellentétben másodosztályúak, valószínűleg a határnak 
a könnyebben megmunkálható, jobb minőségű földjeire telepítették a szőlőt. Az alföldi ho
moki szőlők műveléséhez viszonyítva Tótkomlós szőlőskertjei nehezebben művelhetők vol
tak amazoknál, pozsonyi mérőnként megmunkálásukhoz négy kapásra volt szükség. A 
szőlőművelés színvonaláról kapunk információt akkor, amikor a szőlők gondozásának a 
költségeiről olvasunk : „a helyi számítás szerint egy urna bor értéke — 1 urna=56,6 liter — 
egy forint és tizenhat krajcár. Négy kapás költsége fejenként tíz krajcár, kötözése hat 
krajcár, összesen ötvennyolc krajcár".12 

A jobbágyoknál általában egy kapás után egy urna bort tartanak nyilván. A bornak a 
kezelése és tárolása nem lehetett kielégítő, mert Petik Ambrus így ír a Békés megyében ter
mesztett borról, név szerint megemlítve a Tótkomlóson termesztettet is: „... a bort tavaszig 
mind el kell költeni, mivel tovább nem állandó".13 

A község jobbágyainak egyes tehetősebb tagjai már a 18. sz. utolsó éveitől kezdődően 
terjeszkedtek a szomszédos községek földterületeire. így Bánhegyes, Kaszaper, továbbá a 
távolabbi Makó határából szántókat és legelőket árendáltak, illetőleg vásároltak. Ugyan
akkor a zsellérek egyre népesebb csoportjai a szomszédos Mezőhegyes pusztára és Vásár
hely határába jártak el munkára.14 

A tanyásgazdálkodás kialakulásának feltételei 

Tótkomlós mezőgazdaságának kialakulása és fejlődése nagy vonásokban az alföldi 
tanyásgazdálkodás keretei között ment végbe. A nagyhatárú községek tanyáinak kialaku
lásáról — a terület kiváló ismerője — Tessedik Sámuel a 18. sz. végéről a következőket 
írja: „A parasztember által látja azt, hogy lehetetlenség a háztól oly igen nagy távol mező
nek és gazdaságnak illendően gondját viselni. Az által akar magán segíteni, hogy a falutól 
egy-két-három mérföldnyire is úgynevezett szállást, házat és istállót épített, ahová gaboná
ját a messzevaló jószágról és mezőről öszve hordatván, marháit is ott telelteti, röviden majd 
minden gazdaságbéli dolgot ott viszi."15 A tanyásgazdálkodás kialakulásához Tótkomlóson 
az összes feltételek megvoltak, így a belső jobbágytelkek után kiosztott öröktulajdonú 
föld és a község nagy határa.16 

Az Alföld tágas térségében a tanyásgazdálkodási forma már az állattenyésztés idejében 
kialakult. Kifejlődése azonban csak a növénytermelésnek az egyre fokozódó térhódításával 
válik jelentőssé.17 A tanyák Tótkomlós határában az 1860-as éveket követően egyre szaporod
nak. Kezdenek kialakulni olyan tanyák, melyek tisztán mezőgazdaság céljait szolgálják és 
épületeik már az állandó kintlakásra is alkalmasak. Már nem csak távolabb, de a falutól 
alig 3—4 km-re is építenek tanyákat és az eredetileg fátlan mezőséget szabályos utakkal 
hálózott, sűrűn elszórt, fákkal körülvett tanyaépületek ékesítik.18 

A tanyásgazdálkodás biztosította a 18. század végén és a 19. században méginkább a 
legbelterjesebb mezőgazdasági művelési formát, mert a gazdáknak a megmunkálandó föl
dön való lakása egyben a gazdálkodás intenzívebbé válását is jelentette. 

A rideg állattartás hevenyészett szárnyékait és enyhelyeit az istállózott állattartás szi
lárd építményei váltották fel. Az istállózott állattartás a 19. század második felétől kezdve 
válik általánossá, és ez időre tehető a trágyának a rendszeres felhasználása földjeik termő
struktúrájának javításában. Fokozódik a mezőgazdasági művelés alá vont terület nagysága. 
A rendszeres trágyázás következménye az ugarnak a teljes elhagyása.19 

Tótkomlóson az első mezőgazdasági tanyaépület építésének idejére pontos információ
val nem rendelkezünk. Az 1828-as összeírásban már And. Leginszki jobbágy családjánál 
megjegyzik az összeírok, hogy a faluban házuk nincsen, szálláson laknak.20 (Domum non 
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habet, sedhatitat in Szállás). Az 1854-es összeírás már 84 tanyát tart számon.21 A múlt szá
zad hetvenes éveitől kezdve már többször említik a tanyaépületeket, mint mezőgazdasági 
központokat. Az 1875-ös évben a községről felvett kataszteri térkép és a magyarázó leírás 
közel 130 kataszteri holdra becsüli azt a földterületet, amelyet a tanyaépületek és udvarok 
foglalnak el. Határukból ekkor 8010 kat. h.-at szántanak, melynek több mint felében bú
zát termelnek, negyedében kukoricát és nyolcadában árpát. Kisebb mértékben termelnek 
zabot, kétszerest, kölest, burgonyát, kendert, takarmányrépát és lucernát.22 

A belterjes mezőgazdasági munka, a munkaerő és a munkaidő jobb kihasználása azt 
követeli, hogy a gazda a földjén minél többet tartózkodjon. Az első tanyaépületek ezt a 
követelményt szolgálták, kizárólag termelési üzemek nagy istállókkal, hatalmas termény
tároló kamrákkal és kukoricagórékkal, ugyanakkor az ember számára kis, kezdetleges hajlé
kok, melyeknek nagysága sokszor alig haladta meg az ágy hosszát. A tanyai épületeket egé
szítették ki a falusi tágas, nagy lakások, szépen berendezett bútorokkal. 

A századfordulóra a megmaradt réteket és legelőket is zömmel feltörik és mezőgazdasági 
művelés alá hasznosítják. Az 1895-ös statisztikai adatok szerint a határ összterületének 
közel 90%-át alkotják a szántóföldek. Határuk művelési ágak szerinti megoszlása:23 

A község határának összterülete 9820 kat. h. 
Kert 42 kat. h. 
Szőlőterület beültetett és kiirtott (55—44 kat. h.) 99 kat. h. 
Legelő 646 kat. h. 
Nádas 184 kat. h. 
Terméketlen 1144 kat. h. 

Földjeiket 453 lóval és 53 ökörrel művelték. A megnagyobbodott szántóterület és a ke
vesebb igásállat feltétlenül a jobb munkaeszközöknek és a mezőgazdasági gépek egyre na
gyobb alkalmazásának a következménye. A korabeli mezőgazdasági sajtóból nyert értesülé
sünk szerint Békés megye területén az országban az elsők között használnak mezőgazdasági 
gépeket. A nehéz és rossz talajmunkát végző faekét a 19. század utolsó évtizedeiben a köny-
nyebb, vasfejű, fagerendelyű ún. Vidacs ekék váltják fel.24 Az 1897-ben kiadott Gazdacím
tár, mely a 100 holdon felüli gazdaságok gépi instrukciójáról tudósít, nyolc 100 és 500 kat. h. 
közötti gazdaság gépi felszerelését közli.25 Eszerint van: 

Lokomobil 3 db 
Cséplőszekrény 3 db 
Vetőgép 15 db 
Rosta 19 db 
Eke 45 db 
Triör 5 db 
Szecska vágó 11 db 
Borona 17 db 
Henger 12 db 
Igásszekér 52 db 

A községről készített monográfiájában Gajdács Pál is felfigyelt a parasztság fokozódó 
igényére, a munkáját megkönnyítő gépekre.26 Megjegyzi, hogy a szecskavágó használata a 
takarmány hiányára vezethető vissza. A rosták nagy száma a gabonának a tisztítását és 
tisztán való elraktározását szolgálja. Ugyanakkor igen elterjedtek voltak a kisgépek, neve-
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zetesen a kukoricamorzsolók, triörök és répavágók. Az ország más vidékein a múlt század 
utolsó évtizedeiben csak az uradalmakban lehetett cséplőgépet látni, Komlóson már a gazdák 
többsége saját, illetőleg bércséplőgéppel „verette" el a gabonáját. Az első cséplőgép a 
faluba 1861-ben került, a 90-es évekre már több mint négy lokomobil zakatolt a tanyai szé
rűkön. A faluban sok volt a bércséplő vállalkozó is. A mezőgazdasági gépek közül a vető
gép aránylag nehezen hódított tért, ennek oka nehezen száradó, kötött talajuk. Vetőgéppel 
későbben tudták a tavaszi vetéseket elvégezni. Ennek ellenére a 80-as évek végére már majd 
mindegyik nagyobb gazda vetőgéppel vet, a századfordulóra már a két-három fertályos gaz
dáknál is lehet egy-egyet elvétve találni.27 

A tanyák kialakulásuk időszakában kizárólag termelési üzemek, tehát a tanyát 
csak a módosabbak, a több földdel rendelkezők építhették a falutól távolabbi földjeikre, 
ahol béreseiket, tanyásaikat, mezőgazdasági munkásaikat tartották. A gazdák csak a na
gyobb munkák idejére — a nyári hónapokra — költöztek ki.28 Erdei Ferenc a makói tanyák
ról adott kitűnő leírásában, ezeknek a településeknek a századfordulón kétféle típusát 
különbözteti meg. Az egyikhez — és ez volt Tótkomlóson az első világháborúig az általános 
— városi ház tartozott. Itt a tanya mint termelőüzem, és a városi háztartás mint fogyasztó
üzem jelentkezik. A tanyák másik típusa Komlóson az 1880-as években kezdett kialakulni, 
és az első világháború után indult hatalmas fejlődésnek. Ezeknél a tanya nem mint termelő
üzem, hanem mint állandó lakóhely szerepel. A tanyáknak ez a farmszerü rendszere a 
földelaprózódás következményeként először a nagycsaládú középparasztságnál, később a 
nagyobb gazdák gyermekeinek a különköltözésekor válik általánossá. Ebben az esetben a 
tanya már nem kizárólag termelőüzem, hanem a család állandó lakhelye is egyben. 

A tanyaiak mindenkor tartották a kapcsolatot a falubeli szülőkkel, testvérekkel, ro
konokkal, komákkal és barátokkal. Gyermekeik iskolába a faluban lakó nagyszülőktől 
vagy testvéreiktől jártak. A kinnlakók résztvettek a falu minden társadalmi eseményében — 
lakodalom, temetés, disznótor, búcsú stb. — de szoros volt a kapcsolatuk a terményeik 
értékesítését végző kereskedőkkel, kofákkal és felvásárlókkal is. A hétfői napon tartott 
falubeli piacra — akár volt értékesítenivalójuk, akár nem — bementek, ilyenkor látogatták 
meg rokonaikat, intézték el a községházán ügyes-bajos dolgaikat, tájékozódtak a terményeik 
iránti kereslet-kínálat állandóan változó helyzete iránt. A piacos napokon betóduló tanyai 
lakosság érdekeit a két háború között a község elöljárósága is figyelembe vette. Ezen a na
pon tartották a Gazdakör és a Képviselőtestület üléseit. 

A tanyáknak a második, farmszerű típusához tartoznak azok a tanyák is, amelyeknek 
lakói szegényparasztok és hagymakertészek. Ezekhez az épületekhez földterület nem tar
tozott, sem falubeli lakóház. Ezek a tanyák a faluhoz közeli földeken épültek. 

A tanyának a termelőüzemből, lakóhellyé válását Lehoczki Mátyás volt 140 kat. h.-as 
gazdálkodó családján keresztül tudjuk a legjobban lemérni. Lehoczki Mátyás családjának 
az 1897-es Gazdacímtár szerint még 252 kat. h. szántóföldje, 1 kat. h. kertiföldje, 11 kat. h. 
rétje, 21 kat. h. legelője és és 1 kat. h. terméketlen földterülete, jelen esetben nádasa volt.29 

Földjein két tanya volt. Mindkét tanyájukon állandó dologidőben időszaki-mezőgazdasági 
munkásokat tartottak. A gazdacsalád férfitagjai csak a nyári hónapokban, munkanapokon, 
hétfőtől szombatig tartózkodtak a tanyán. A szombat délután már a gazdákat és fiaikat a 
faluban érte és csak vasárnap este ment ki velük a kocsi a tanyára. Az asszonyok ekkor még 
csak egy-egy napot tartózkodtak kint, elvégezték a veteményezést és a sürgős növényvédő 
munkákat. Ez a helyzet az első világháború alatt változott meg a mezőgazdasági munkás
hiány következményeként. Lehoczki Mátyás családjának fiatalabb tagjai tavasszal költöz
tek ki a tanyára és csak ősszel jöttek vissza. Ez az időszak pontosan március 17-től Gertrúd 
napjától novemver 19-ig Erzsébet napjáig tartott. A család időszakos kiköltözése módosított 
a tanyai lakóházon. A házat megnyújtották, szoba—konyha—kamrát alakítottak ki, a 
háznak az udvari homlokzatához tornácot húztak, a lakószobának az ablakát megnagyob-
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bították, nem egy esetben a szabadkéményes főzőalkalmatosságot megszüntették és zárt-
kéményes tüzelőberendezést alkalmaztak. A ház átalakításával megváltozott a berendezés 
is. Az asszonyok bútorokat — ágy, szekrény, láda, sublót — vittek magukkal, elsőrendűen 
a régi, divatjamúlt festett bútorokból. 

Nemcsak bútorokat, de a kényelmüket szolgáló ágybéli derékaljat és tollas dunyhát is 
feltették a bútort vivő szekér tetejére. Erzsébet-nap után — amikor már az asszonyok a fa-

Tanyaudavar alaprajza a 30-as években 
Pôdorys sálasného dvora z 30-ych rokov 

Grundriß eines Bauernhofes aus den 30-er Jahren 

lubeli házba visszaköltöztek — a férfiak a szobai bútorokat összetolták, a szobát részben 
kirámolták, hogy helyet csináljanak a faragószéknek és gyalupadnak. A téli időszakban ja
vították ki, újították fel mezőgazdasági eszközeiket, vesszőből és rozsszalmából kosarakat, 
szakajtókat, terménytárolókat fontak és javítottak. Az ügyesebb kezű még a bútorokat is 
javította, sőt újakat is készített. 
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Az asszonyok időszakos kiköltözése a tanyákon eddig szokásos étkezési kultúrájukat 
is megváltoztatta. A férfiak zömmel szalonnát és kenyeret ettek, elvétve készítettek leb
bencstésztából és tarhonyából levesfélét vagy kását. Előnyben részesítették azokat az étele
ket, amelyek gyorsan elkészültek. Az asszonyok a faluban kialakult hagyományos étrendet 
honosították meg a tanyákon. Ha több fiatalasszony is kint volt, érvényesült itt is a faluban 
kialakult munkamegosztás, egy főzött és a gyermekekre vigyázott, a többi zavartalanul dol
gozhatott a földön. 

A tanya termelőüzem jellege a nagyobb gazdáknál még a húszas években is általános 
maradt. Téli hónapokra a falusi házukba költöztek és csak hetente egyszer -kétszer mentek 
a tanyára béreseiket, tanyásaikat ellenőrizni. A gazdacsaládoknak azok a tagjai, akik a 
földelaprózódás következtében állandóan a tanyán laktak, öregkorukra — rendszerint — 
falubeli házat szereztek, ahová beköltöztek és mind a tanyát, mind a gazdálkodás gondját 
gyermekeikre hagyták. Haszonélvezetük azonban életük végéig biztosított volt. Tanácsadói, 
ellenőrzői tevékenységük tanyai látogatásaik alkalmával realizálódott. Erről a viszonyról 
Lehoczky Mátyás így vallott: „mikor apám látni akarta a tanyát, felült a vonatra és kijött. 
Früstök után minden kis darab földet megnézett, bejárta a határt, gyermekeivel megebédelt, 
majd mindent részletesen megbeszélve estefelé már elfáradva mondta... fogjatok be és vigye
tek haza..., de csak lépésben engedte a lovakat hajtani, hogy mindent jól láthasson és szeme 
beteljen a határral". 

A termények közül csak az állatok takarmányozását szolgáló árpát, kukoricát, zabot, 
ocsút hagyták a tanyán, a tisztított gabonát falusi házaikhoz épített magtárakban tárolták. 

A földelaprózódás a 19. századtól kezdve erőteljesebben indult meg. A leányok a 19. 
század közepéig a földből nem jussoltak, ruhán, tulipános ládán és a legszükségesebb hasz
nálati tárgyakon kívül mást férjük házához nem vittek, még a gazdagok sem. A 19. század 
közepétől, különösen a 60—70-es évektől kezdve a leányok is kaptak az apai földből, bár 
korlátozott mértékben. A fiú ha XX quarta földet kapott (15 m hold), akkor feleannyit a le
ány. A tanyabeli épületet és a falubeli házat a leány — ha volt fiú örökös — nem kaphatta, mert 
arra gondosan ügyeltek, hogy a ház az ősi névről „le ne menjen". Az első világháború 
után annyiban változott meg az öröklési szokás és rend, hogy mind a földből, mind a ház
ból, vagy akár a tanyaépületekből a fiúk és a leányok egyformán jussoltak, bár még ekkor 
is megmaradt az a szokás, hogy az ingatlan telekkönyvi leg csak az öreg gazda halála után 
szállhatott a gyermekeire. A falubeli ház mindig azé a gyermeké maradt, aki vállalta öreg 
szüleinek a gyámolítását, ellátását. A tanyaépületek értéke öt magyar holddal volt egyenlő, 
ezt az osztozkodásnál figyelembe vették. 

A tanyán lakó gazdacsaládok gyermekei — tizenkét éves koruk után, miután az iskolá
ból kimaradtak — a tanyán tartózkodtak, a fiúk katonakorukig, a leányok míg férjhez nem 
mentek. A serdülő fiataloknak — hogy alkalmuk legyen az ismerkedésre és a párválasztásra 
— lehetőséget adtak a szülők, hogy minden második szombat—vasárnapot a faluban tölt
senek. Ilyenkor részt vettek a falu fiatalságának az összejöveteleiben. 

A fiatalokat 16—17 éves koruktól kezdve már teljes értékű munkaerőnek ismerték el. 
A fiúk ettől a kortól kezdve már arattak és zsákoltak, a leányok pedig kenyeret sütöttek és 
meszeltek, tapasztottak. A párválasztás ideje a fiúknak a katonaságtól való visszajövetelük 
idejére, 21 éves koruk utáni időre esett. A leányok korábban, 16—19 éves korukban mentek 
férjhez. A fiatalság munkabírásának egyik próbatétele volt a tanyai teendők pontos és jó 
elvégzése. Megszólták az olyan fiatalt, aki a kényelmesebb falusi házban töltötte ifjú éveit. 

A tanyák — kialakulásuk idejében — elősegítették és fejlesztették a belterjes mezőgazda
sági kultúrát. A felszabadulás utáni időszakban a mezőgazdaság kollektivizálásával a fej
lődés gátjaivá váltak. A hatalmas parcellákban akadályokat képeztek a kis tanyaépületek, 
és a tanyán lakók életkörülményeinek jobbátétele ezeken az elszórt parcellákon nem volt 
lehetséges (útépítés, villamosítás stb). Ezeket a kis tanyaépületeket részben lebontották, 
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egyeseket tanyaközpontokká alakítottak ki, melyeknek használatáról bővebben a mezőgaz
daság szocialista átszervezésénél, a termelőszövetkezetek kialakulásának a feltételeit vizs
gálva szólunk. 

Szántóföldjeik hasznosítása 

Petik Ambrus 1784-ben, Békés megyéről adott kitűnő leírásában a megyének főbb 
terményeit versbe foglalva ismerteti : 

„Békés Vármegyének lapályos határa, 
Ad bőven gabonát, Szántó munkára. 
Bort, Búzát, Szalonnát, Ember hasznára, 
Takarmányt pediglen, Marha tartására."30 

Trágyahordás alföldi könnyűkocsin 
Rozvoz hnoja na 1'ahkom voze 

Düngerabfuhr mit tief!indischem leichten Wagen 

Szántóföldi művelés alá vont földterületeiken a 19. század második felében még min
dig fő termény a búza, mely a bevetett földterületnek több mint a felét foglalta el. A múlt 
század 90-es éveiben a nyomási földek felosztásával szántóterületüket növelték.31 

Gazdálkodásuk színvonala ekkor még elsőrendűen az önellátást szolgálta. Árutermelők 
csupán búzából és állatokból voltak. Szántóik hasznosítása a századforduló éveiben a kö
vetkező volt: 
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Búzavetésből . 45% 
Árpavetésből , , . 6% 
Kukoricavetésből 29 % 
Zabvetésből 3% 
Legelőből 15% 
Terméketlen földterületből 2% 

Legelőik feltörésével — ami a legnagyobb mértékben az első világháborút követő évek
ben következett be — egyre inkább a takarmánytermelés nyomul előtérbe. A két háború köz
ti időszakban termeivényeiknél a fő hangsúly még mindig a búzán és a kukoricán van, de 
szántóföldjeik vetésforgójában helyet kapnak az ipari és kerti növények is, ami árutermelé
sük növekedésének, mezőgazdasági kisüzemük kapitalizálódásának az egyik mutatója. 
Az 193l-es évben a község határának földbevetési aránya a következőképpen alakult:32 

Búzavetésből 35% 
Árpavetésből , 7% 
Kukoricavetésből 36% 
Cukorrépavetésből 5% 
Zabvetésből 11 % 
Pillangós takarmánynövényekből 6% 
Hagymavetésből 3% 
Sárga- és görögdinnyevetésből . 1 % 
Kerti földből 1 % 
Legelőből 4%, 
Terméketlen földből 1 % 

A két háború között a községi szántóterületen termelt növényféleségekről az 1935-ös 
statisztika adatai tájékoztatnak,33 melyeket ha összevetünk az 1895-ös statisztikai adatok
kal, akkor a termelésben a következő vátozásokat állapíthatjuk meg: szántóföldjeiket 340 
kat. h.-dal növelték legelőik és rétjeik rovására, kerti művelés alá vont földterületük 218 kat. 
holddal növekedett, a szőlőterület lecsökkent 95 kat. holddal, mocsaras részek lecsapolásá
val nyertek 72 kat. holdat. Legszembetűnőbb a terméketlennek feltüntetett földterület meg
csappanása. A két időszakban felvett statisztikai adatok tanúsága szerint 1144 kat. holdról 
603 kat. holdra kisebbedett. Ez a szám egymagában is érzékelteti fejlett agrokultúrájukat, 
korszerű mezőgazdasági munkaeszközeiket és nem utolsósorban a lakosság számához mér
ten szűk határukat. 

Az ipari növények és aprómagvak termelése a harmincas években — a gabonaválság 
időszakában — kezdődött, de igazi kifejlődése a negyvenes évek elején indult meg. A negy
venes évek elején szántóföldjeik hasznosítása így fest: 

Kalászosokból és takarmánynövényből a szántóterület 30% 
Kukoricából a szántóterület 30% 
Ipari növényekből a szántóterület 40% 

Az aprómagvakat a termeltető cégekkel feles művelésben termelték. A kapor, cukor
dinnye, uborka, bokorbab és saláta magját a pesti Mauthner cégnek kötötték le. A cukor
répát és a rostkendert szerződésre ipari üzemeknek termelték és szállították. 
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Földjük a búza termeléséhez kiválóan alkalmas volt, ezért élelmezésük és árutermelésük 
nagyon sokáig a búzára koncentrálódott. A fajta kiválasztására, nemesített, nagyobb hozamú 
búzafajták kikísérletezésére a két háború közti időszakban került sor. A húszas évekig az 
egész Alföldön elterjedt apró, piros szemű, magas sikértartalmú „magyar búzát" termelték. 

Kézivetés zsákból (rekonstrukció) 
Siatie rukou z vreca (rekonstrukcia) 

Handsäen aus dem Sack 

A környező nagy birtokok és a mezőgazdasági szakelőadások, gazdatanfolyamok hatására 
rátértek a „Bánkúti 1100-as" és „1050-es" ,a „Székács" és az „Esterházy" nemesített búza
fajtákra. Talajukon a „Székács" elnevezésűt termelték a legnagyobb sikerrel, termése átlag-
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ban kat. holdanként 15—16 q között volt, míg az ún. „magyar búza" terméshozama jó évek 
ben is alig érte el a 9—10 q átlagot. Az „Esterházy" búzafajta — bár terméshozamban elérte 
a „Székácsot" — termelésével felhagytak, mert szalmája hamar „elült", a gabona az érés 
előtti időszakban a földön elterült, nem ritkán kicsírázott. 

A megcsappant területen a termelt búzamennyiség elérte a korábbi mennyiséget. Ennek 
egyik oka a kiváló nemesített fajták kiválasztása, továbbá földjeik jobb, intenzívebb mü
velése. Búzavetéseik alá rendszeresen használtak istállótrágyát, földjét háromszor szántot
ták. A földjeik javítására már nem volt elegendő saját állataik trágyája, hanem kialakult 
gyakorlattá vált, hogy a falubeli fuvarosoknak, földtelen zselléreknek trágyáért szalmát, 
vagy takarmányt adtak. 

A búza vetőmagjának a megválasztására, tisztítására és gombabetegségek elleni fertőt
lenítésre már a múlt században is gondot fordítottak. Vetőmagnak a határnak azon részé
ből hagyták a búzát, ahol a vetés nem volt gazos és szép egyenletes volt. A búza fertőtlení
tésére a múlt század 80-as éveiből már vannak adataink. A vetőbúzát garmadába tolva me
szes vízzel locsolták, 1913-ban már általános volt a „trieur"-rel való tisztítása. A meszes 
locsolást a szemeknek kékköves oldatban való fürösztése, majd az üzletekben kapható 
„Porol" fertőtlenítőszer használata váltotta fel. 

Magtakarás tövisboronával 
Zahrabávanie sejby „zubackou" 

Bedecken des Samens mit der Dornegge 

A búza kézzel való vetése a szegényparasztság körében egészen a legutóbbi időkig ál
talános volt. A kézzel vető ún. vetőzsákot akasztott a nyakába, amibe kb. 15—20 kg magot 
öntött. A föld hosszában menve minden lépésre jobb kézzel szórta a magot. 
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A vetőgép használata a múlt század kilencvenes éveiben válik általánossá. Először kis 
ún. tizenháromsorosakat, majd tizenkilenc és huszonegysorosakat használnak. A kis vető
gépnek és a kézzel vető embernek a teljesítménye nagyjából egyenlő volt, négy kat. holdat 
tudtak így bevetni. A nagygép teljesítménye ennek a duplája. Az egyenletesebb és gyorsabb 
vetésen kívül a gépi vetésnél kevesebb vetőmagra volt szükség. Géppel átlagban 120 kg-ot 
vetnek el kat. holdanként, kézi vetéssel 140—150 kg-ot szórnak el. Azonkívül a kézi vetés 
a vető és a szántó együttes munkáját kívánta. Kézzel vetni csak friss barázdába lehetett. 
Mindkét vetési mód után az egész országban általánosan elterjedt trapéz alakú, fakeretes, 
vasfogú boronával takarták a magokat, majd a finomabb munkájú tüskeboronával simí
tották el a földjét. 

Tüskeboronával a gyulai román szegényparasztok látták el a környéket. Tavasszal meg
jelentek szekereik a hetipiacokon és átlagban fél mázsa búzáért adták darabját. 

A két és háromlevelű vasfogasok és láncos magtakarók zömében a két háború között 
terjedtek el, először kisipari kovácskészítményeket használtak, majd a harmincas években 
a könnyebb és olcsóbb gyári fogasok váltak általánossá. 

Földjeik művelésénél a henger használata szintén az uradalmak hatására terjedt el a 
húszas években. Használata majdnem kizárólag a tavaszi vetésekre korlátozódott, előnye 
volt a föld tömítése és így a magok csíraképzésének a fokozása. A föld struktúráját javító 
különféle tárcsák és kultivátorok a harmincas évek végefelé váltak általánossá. 

Az aratással — az év legjelentősebb mezőgazdasági munkájával, annak technikai le
írásával — bővebben nem kívánunk foglalkozni, mert részletes leírással rendelkezünk a 

Földsimítás láncos megtakaróval 
Kyprenie pôdy ret'azovou bránou 

Bodenglätten mit dem Ketten Samendecker 
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szomszédos Kardoskút pusztáról. 34 Az aratás technikájában beállott változásra vonatko
zóan kívánjuk megjegyezni, hogy a sarlós aratásnak még az emléke sem él, kaszálni az ún. 
kétkacsos kaszával szoktak, melynek nyelére a gabona szárának hosszától függően —egy — 
vagy kétágú csapót szereltek. A csapók a nyélhez illesztett, meghajlított vesszők voltak. 

A marokszedéshez hajlított természetes faágat, később hasonló formájút, de már a bog
nár által készítetett használtak. Ennek a marokszedő eszköznek a használata Békés és 
Csongrád megyék déli részein általános volt.35 

Az aratással, mint időszaki-részes munkával bővebben kívánunk foglalkozni. Ország
szerte a törpebirtokosok és agrárproletárok legjelentősebb munkaalkalma. A többség évi 
kenyerét ezzel a munkával kereste meg. Tótkomlós határában nagybirtok nem volt, így a 
szegénység a nagyobb gazdáknál talált aratási lehetőséget, csak egy töredék járt el a szom
szédos nagybirtokra. 

Az aratás munkája hétfő reggeltől szombat estig tartott, a tanyabeli földekre és haza 
is a gazda fogata hozta ill. vitte az aratókat. Ezekre a csoportos vidám kocsizásokra még 
ma is szívesen emlékezik az idősebb korosztály és nem egynek az ajkán hangzik el az elme
netelükkor énekelt dal : 
„Lassan kocsis, hogy a kocsi ne rázzon, 
Hogy a babám gyenge szive ne fájjon". 

Hétközben az aratók a tanyai istállókban vagy színekben aludtak, este és reggel főztek 
bográcsban a tanyabeli kútnál. Főtt ételeik a tarhonyás, tésztás, krumplis ételekre kor
látozódtak. Ebédre tejet ittak, szalonnát, kenyeret ettek. 

Aratás „kacsos" kaszával és „takaróval" 
Zatva kosou s hácikom a rázsochou 

Ernten mit einer Sense mit Griff (kacsos) und Sensebogen (takaró) 
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Bérezésük az 1878. évi Községi Tanácsülésen hozott határozat szerint a levágott gabona 
tizenötödik része és a kommenció. A kommenció egy aratópár (kaszás, marokverő) részére 
50 kg búzából, 3 kg szalonnából, 1 liter pálinkából, 2 kg főzelékből (bab, borsó vagy len
cse), 1 liter tejből állt. Az utóbbi naponta értendő, a többi az egész aratás idejére. Ebből a 
kommencióból a kaszás a marokverőnek a gabonából egyharmadát adta, az élelmet közö
sen fogyasztották el. Rendszerint az ételeket a marokverő készítette el a kaszásnak, aki 
viszont a főzésnél a tűzrevalóról és a vízről gondoskodott. A múlt század utolsó évtizedé
ből származó leírás szintén a fenti állapotokat rögzíti.36 

Az aratás a mezőgazdasági munkák között a legjövedelmezőbb, ezért a gazdák igyekez
tek más — kevésbé jövedelmező — munkához kapcsolni, különösen akkor, amikor rátértek 
az ipari növények és aprómagvak termelésére. Csak annak adtak aratást, aki aratópáron
ként 1 kat. hold növényvédelmi munkát vállalt. 

A gabonát a 19. század közepén még a szénához hasonló módon kezelték. Rendre 
vágták és nyomtatóba rakva húzatták a szérűre. A gabonának nem rendre, hanem rávágása 
a nyolcvan — kilencvenes években válik általánossá. Ez a vágási mód magával hozta a ké
vék kötését és a keresztek rakását is. 

Marokszedő kampó 
Kvaka na podberanie obilia 

Hacke zum Abraffen 

A szemnyerés — mint az egész Alföldön általában — a nyomtatás volt. Leírását és a 
munkafolyamatról készített filmet a szomszédos kardoskúti Kérdő-tanyán készítették el 
az ötvenes években.37 A nyomtatás a 19. század utolsó évtizedeiben Tótkomlóson már el
maradt munkamódszer volt,38 a hetvenes évektől kezdve válik a cséplőgép általánossá. 
Jankó János 1886-ban írja,39 hogy a községben 22 cséplőgép működik, és az alig tíz évvel 
később megjelent Tótkomlós történetében40 már 40 cséplőgépről olvasunk. 

A cséplőgép ilyen nagyarányú és gyors elterjedése korszerű és intenzív mezőgazdasági 
kultúrájának az egyik mutatója. A lóval való nyomtatás késleltette az összes mezőgazdasági 
munkát. Míg a géppel a cséplés pár nap, legfeljebb két hét alatt megtörtént, addig a nyom
tatás nemritkán pár hónapig is elhúzódott, időben elérte és belenyúlt a kukoricatörés és 
az őszi szántás munkájába. Mint írják „...volt aztán nagy kapkodás, sokszor a szérűn ki-
zöldelt a garmada, a letört kukorica ázott a földön, a szántás is csak lopva ment."41 
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A nyomtatás erősen igénybe vette úgy az emberek, mint az igásállatok munkaerejét. 
Az ágyasokra 4—6 lovat vezettek rá, és a nyomtató munkásoknak, az ún. „betyároknak" 
kifizetett bér a múlt század 70-es éveiben 3 köböl búza, 2 köböl árpa, 1 pár csizmafejelés, 
1 kocsi szalma és 6 új forint volt. Ez a bér az egész nyomtatás idejére szólott. Még akkor is 
annyit kapott, ha az időjárás, vagy a másirányú mezőgazdasági munkák miatt a nyomtatás 
decemberig elhúzódott. A munkát vezető első betyárnak még a fenti bérezésen kívül adtak 
egy kocsi tüzelőtrágyát is. 

Nyomtatással naponta 20—30 q-nál többet nem tudtak elvégezni, és az így nyert szem 
tisztasága is igen vitatható volt. Géppel ezen idő alatt 80—100 q-t csépeltek el, és a gabona 
is az előbbinél lényegesen tisztább volt. Ez a két adat beszédes bizonyság a gépi cséplés 
korai és nagymérvű elterjedése mellett. 

A gépi cséplés új munkaszervezeti formákat kívánt. Egyrészt állandó és bizonyos szak
tudással rendelkező, jól összeszokott társulatot, másrészt gyakorlatot a gépi munkák ki
szolgálásában. A cséplőmunkásokat a géptulajdonosok „fogadták", rendszerint négy sze
mélyt, akik az asztagon dolgoztak, négy szalmahordót, négy kazalrakót, két kévevágót, 
két etetőt, egy vízhordót és hat pelyva- ill. törekhordót. A két utóbbi kategória 
rendszerint a női félrészesekből került ki. Bérezésüket szintén az 1878-as Tanácsi 
Jegyzőkönyvből tudjuk rekonstruálni. Eszerint minden elcsépelt száz zsák szemből hét 
zsákkal kaptak a cséplőmunkások.42 A századfordulón a gazdák a cséplőrészt egyben adták 
ki, ebből osztozott a géptulajdonos és a munkások, mégpedig fele-fele arányban. A cséplés 
első hetében a gabona 8%-át, a második héten 7,5%-át, a harmadik héten 6%-át kapták. 
A bérezés ösztönző volt a gyors munkára, vagyis igyekeztek egy gazdánál a legrövidebb idő 
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alatt végezni. A géptulajdonos és a munkások ellátásáról a csépletető gazdák gondoskod
tak. Az első világháborúig az étkezés is eléggé korlátozott volt. A gazda reggelenként por
ció pálinkát és az étkezéshez kenyeret adott, teljes ellátás csak a gépkezelőnek, a fűtőnek, 
a bandagazdának és a két etetőnek járt. 

A keresményt minden vasárnap reggel a bandagazda falubeli házánál mérték szét. 
A fennmaradó pár kiló búzát eladták és közösen megitták. Gajdács43 lényegében kevés 
eltéréssel ugyanezt a bérezést írja le, bár megemlíti, hogy hasonlóan az aratáshoz, a mun
kások még kommenciót is kaptak. 

A cséplőmunkások csak úgy szerződtek, ha a csépléssel legkésőbb Szt. Mihályig végez
hettek, hogy harmados kukoricájukat, — mely akkor érett törés alá — letörhessék. 

A gabona elraktározásának Tótkomlóson nagyon sok és gazdag variánsát találjuk. 
A veremben való raktározás még ma is élénken az idősebbek emlékezetében él, a század
fordulón általános gabonaelraktározási módnak számított.44 A vermek körtealakúak vol
tak, a falubeli házak partos utca felőli részében ásták, kiásás után szalmás törekkel megtöm
ték és meggyújtották. A jól megtömött veremben még két hétig is izzott a tűz, így a falak 
kiégtek, megkérgesedtek, megkeményedtek. A nyomtatott gabonát beleöntve annak törekes 
része a verem falához tapadt, ezzel is gátolta a szemek romlását, dohosodását. A vermeket 
megtöltve, elszűkülő nyílásukat szalmával, majd kúp alakú edénnyel borították le, nyílását 
pelyvás sárral elmázolták. Hasznosnak tartották ezt a raktározási módot, mert biztosította 
a gabonát a tűz ellen, de magas talajvíz esetén esős évszakokban bekövetkezhetett a szemek 
dohosodása. Egy veremben átlag 25—30 köböl szemet tudtak tárolni. A család szükség
letét szolgáló kenyérgabona mennyiséget a kamrákban, ácsolt ládákban tartották. Ide már 
mosottan rakták el a búzát. Átlagban 12 köböl fért el benne. 

Búzakeresztek 
Zitné hrby (kríze) 

Weizenkreuze 
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A múlt század második felében meginduló nagyobb arányú szemtermelés nagyobb be
fogadóképességű rakodószíneket tett szükségessé. Ilyenek voltak, a múlt század 70-es évei
től kezdve általánossá vált hambárok. Favázasak, fonottfalúak, kívül belül sárral tapasz
tottak voltak, belül deszkából készült rekeszekkel különítették el a gabonafajtákat. Fatalpa-
zatukat téglákra, vagy magasabb falábakra állították. Ez utóbbi megoldánsál a teret ólak 
részére hasznosították. Készítői helybeli ácsok voltak, az oldalak fonását gazdaemberek 
végezték el. Sok hombárt Makóról vontattak a községbe. 

A téglából épült magtárakat, helyi nevén magazinokat a múlt század utolsó évtizedében 
kezdték építeni azok a jómódú gazdálkodók, akiknek termelt gabonamennyisége a néhány 
vagont is meghaladta. A magtárak az utca vonalára épültek téglából. Az épületek belső 
osztása a hombárokéhoz volt hasonló. Szellőzésükre kis vastáblás ablakok szolgáltak. 
Általában két-három vagon gabonának az elraktározására szolgáltak. 

A gabona elraktározásának a módozatainál meg kell emlékezni a zsellérek és időszaki 
munkások tárolásának a gyakorlatáról is. A gabonát a kamrában tartották, ehhez rossz 
hordókat, ládákat, később zsákokat használtak, amit gúlaszerűen raktak egymásra. 

A községben folyó nagyarányú gabonatermelés kitermelt a községben egy felvásárló, 
kupec réteget is. Már 1880 előtt is szállították a búzát Aradra, és ekkor már két gabona
kereskedőt tartottak nyilván. Számuk a két háború között hétre növekedett. 

A rozstermelés csak mint korai tavaszi zöldtakarmány és mint zsuppszalmának való 
nyersanyag jött számításba. Háromszáz-négyszáz négyszögölnél többet egy gazda sem ve
tett. A tavaszi szükségletet meghaladó rozsvetést megérés után lekaszálták, a szemet kézzel 
kiverték, szalmájából télen szakajtókat, tartóedényeket fontak spirális technikával. 

Az árpa termelése állataik takarmányozását szolgálta. Fajtában a két és négysorosat 
termelték. A sörárpát az első világháború után ismerték meg és vált általánossá. Őszi árpát 
csak uradalmakban termeltek, a gazdák nem vették át termelését, mert szalmáját nem tud-

Gabonásverem Lehoczky Mátyás gazdál
kodó elmondása szerint (rekonstrukció) 

Jama na obilie podl'a podania gazdu Mateja 
Lehoczkého (rekonstrukcia) 

Korngrube laut Erzählung des Landwirtes 
Mátyás Lehoczky (Rekonstruktion) 

ták takarmányozásra használni. Az árpát mindig kísérőnövénnyel — lucernával, vagy ló
herével — vetették együtt. Az évelő takarmánynövény a kalászosok lekerülése után indult 
fejlődésnek. 
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Zabot csak nagyon kevéssé, kizárólag határuk homokosabb, gyengébb talajú részében 
vetettek. Kizárólag csikóikat abrakolták a termelt kis mennyiséggel. 

Másik jelentős terményük a tótkomlósiaknak a búza mellett a kukorica volt. A két há
ború között szántóterületük 30%-ában termelték45, a felszabadulás után az ötvenes években 
termelése alig két százalékkal esett vissza (28,2%). A kukorica termelése a megye területén 
már a 17. században is jelentős volt. 1694-ből olvassuk: „...amely kukoricza vetések volt 
az gyulaiaknak eltapodtatta, elvesztegette".46 Művelésének jelentőségét Thessedik Sámuel 
is kiemeli.47 A betelepülő szlovákok átvették művelését, bizonyság rá, hogy az elsőként ter
melt kukoricafajtákat — a nyolc és tizenkét sorosakat — magyar elnevezéssel illették. 
Erről a kukoricafajtáról írja Cserháti Sándor48, hogy hazánknak a déli részén általánosan 
termesztik. A későn érő tengerifajták közé tartozik, vastag csutkája és apró szeme miatt 
termelése nem volt gazdaságos. Rendkívül magas cukortartalma miatt a sertések hizlalásánál 
kiváló eredményt értek el vele. A századforduló utáni években jobb, nemesített fajtákat 
kezdtek el termeszteni. A beregi németek az ún. birkás fajtát hozták be, szélesebb körben 
nem vált kedveltté, mert itt is, mint az ország többi részén, a lófogú kukoricafajta szorított 
ki minden eddig termelt fajtát. 

Elemi csapás esetén, ha nem tudtak időben vetni, vagy a korai vetésű kukorica kifa
gyott, ültették a hetven-nyolcán nap alatt beérő „biela kukuric"-ot és SL füstös-kát. Az előbbi 
fehér az utóbbi pirosas, kékes szemű. 

Pattogatni az aranybányait szokták. Kertekben és a határbeli veteményesföldeken cse
megekukoricát termelnek. Félig éretten megfőzve fogyasztják. 

Gabonatartó hombár felállítva a lakóházzal szemben 
Obilny hambár postaveny naproti domu 

Schüttboden, errichtet im Hof gegenüber dem Haus 
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A kukorica termelésének a technikája az Alföldön ismerttel egyezik. Tanulmányunkban 
termelésének fontosabb állomásaira térünk ki. A kukorica rendszerint búza után keiül a 
frissen trágyázott és kétszer alászántott földbe. Vetése Szt. György hetéig megtörténik. 
A múltbeli vetése kétféle módon történt : eke után kézzel, utóbb az ekére szerelt vetőgéppel 
vagy botszerű kézi kukoricaültető eszközzel.49 Az előbbi vetési mód lehet mondani a leg
utóbbi időkig a szegényparasztságnál élő gyakorlat volt. Előnye, hogy gyorsan, kevés mag
gal tudnak nagyobb földterületet bevetni. A kukoricának ez a vetési módja az országban a 
legelterjedtebb.50 Használatáról már a 18. században is tudunk, a 19. sz. első felében pedig 
a legelterjedtebb vetési mód.51 

Tótkomlóson ügyes kezű, parasztemberek az ekére szerel hetőkülönféle kukoricavető
gépeket, pergetőket konstruáltak. Elterjedésük területe az ország délkeleti része. A pergetők 
magtartója deszkából készült, kereke az eke kerekéhez kapcsolódott és a megadott távol
ságra szórta a magokat. A szórótengelyt, — mint a vetőgépeknél — nem lehetett elzárni, 
ezért, hogy a megfelelő köztávolságot biztosítani tudják, az ekének csak minden harmadik 
fordulásánál szerelték fel. Később kovácsok is készítettek a fapergetőkhöz hasonlókat, 
technikailag jobb kivitelben. 

A kukoricának bottal való ültetése az indián kukoricatermelő kultúrát jellemzi. Hazai 

Utca vonalára épült magtár (12. kat. h.-as gazdálkodóé) 
Sypáren stavaná pozdlz ulice (12-jutrové gazdovstvo) 

In der Straßenlinie erbauter Speicher (Landwirt mit 12 Joch) 

vonatkozásban bottal való ültetésről a Tiszántúlról és a Dunántúl déli részéből vannak ada
taink.52 A Tótkomlóson használt ültetőpuska lényegében az ültetőbotnak egy fejlett vál
tozata. Ez a szerkezet a földbe nemcsak lyukat váj, hanem mindjárt pár szem magot is a 
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lyukba enged. A községben használt kukoricavető puska egy méter hosszú bot. Oldalán 
pléhből készült magtartó van, mely a botnak az összecsukásával — a pléhből készült — 
tölcséren keresztül engedi a magokat a földbe. Ennek a kukoricavetési technikának nem 
volt a faluban nagy elterjedtsége, csak kisföldűek és agrárproletárok használták kerti, vagy 
harmados kukoricaföldjeiken. Mint mondták „... puskát csak az használt, akinek nem volt 
lova." 

A kézikapálás volt a kukorica gondozásának a legelterjedtebb módja. A lóvontatású 
ekekapát a 19. század utolsó évtizedében kezdték a nagyobb földű gazdálkodók használni. 
Gyors elterjedését haladó munkateljesítményének köszönhette. Míg kézikapával egy nap 
alig háromszáz-négyszáz négyszögöl földet munkáltak meg, addig ekekapával általában 
ezerkétszáz négyszögöllel tudtak végezni. 

A kukorica törése szeptember végén a Mihály napja utáni időszakra esik. Hajával 
együtt törik, általában csak a korai délutáni órákig, majd a megszedett csöveket a tanya
udvaron fosztják. A környező, nem nemzetiségi falvakban a kukoricaszedés módja a tót-
komlósival megegyezik, a helybeliek ezt a szedési és fosztási módot tótos-пгк mondják.53 

A kukoricának a megmunkálása általában részes munka volt és csak a harmincas évek 
végén vált általánossá a napszámos művelése. A pénzbeli fizetség helyett a szedőnek na
ponta egy zsák kukorica és háromszori bőséges étkezés járt. 

A fosztást a szedők végezték el. Az udvaron csomókban szórták le a csöveket. A 
fosztó a halom közepére ült és lefosztva a csöveket maga mögé dobta. Ha egyik előbb meg-

Utca vonalára épült magtár (78 kat. h.-as gazdálkodóé 
Sypáren stavaná pozdl'z ulice (78-jutrové gazdovstvo) 

In der Straßenlinie erbauter Speicher (Landwirt mit 78 Joch) 
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volt a maga részével, átült a másikhoz segíteni. A fosztásnak ez a módja egész dél-kelet 
Magyarországon általános.54 A fosztóknak étkezés nem járt, munka után almával, dióval 
kínálta meg a háziasszony a munkásokat. 

A szárat rossz kaszából és sarlóformájú hosszúnyelű szárvágókkal vágták. Ugyanilyen 
eszközöket ismertek és használtak a szomszédos Hódmezővásárhelyen, Kardoskúton és 
Orosházán is.55. A levágott szárat kévékbe kötötték, a kötelet kukoricaháncsból sodorták, 
majd kúpokba rakták össze, hogy az időjárás viszontagságaitól megóvják. A tanyai udva
rokon felállított kúpokba, kazlakba még ezer kévénél is többet raktak. A kukoricacsöveket 
a szegénység a ház padlására öntötte, a módosabbak — kinek több terményük volt — 
lécből készült górékat építettek. Ezeknek a góréknak a magyarországi elterjedését Balassa 
Iván nyugat-európai átvételnek mondja.56 Hazánkban a nyugati nagybirtokokon már a 18. 
század végétől kezdve fellelhetők, paraszti használatuk a 19. század utolsó évtizedeire 
tehető. Tótkomlóson a nagyobb gazdák tanyabeli udvaraikra, falubeli házaiknak utcai és 
udvari telekhatárára nemritkán uradalmi méretű górékat építettek. Egybe-egybe 15—16 
vagon csövestengeri is befért. 

A kukorica termelésének részes munkájához kapcsolódik a ledolgozási rendszernek és 
uzsorának egész láncolata. 1891-ben írják:,,... amit a nép tengeri műveléssel kapcsolatban 
általában uzsorának vagy robotnak nevez, mintegy tizenöt éve honosíttatott meg Békés 
megyében az akkor is megszorult kubikusok által."57 A részes kukoricaföld megmunkálásá
nak a lehetősége vonzotta a szegényparasztságot a gazdákhoz. A kukoricaföldért még más 

Ekére szerelhető kukoricapergető 
Na pluh pripevncná konstrukcia na siatie kukurice 

Auf einen Pflug montierbarer Maissäer 

— kevésbé kifizetődő — ipari növények megmunkálását is vállalták. Példaképpen hozzuk 
fel, hogy a húszas években a kapott harmados kukoricaföldhöz még egy kat. h. harmados 
cirok és két kat. h. cukorrépa művelését kellett vállalni. 

A részes kukoricaföldnek minden fogatos munkája a gazdát terhelte, a kézi munkát 
a részesnek kellett elvégezni. A kapálóeke elterjedése változtatott a vállalók részesedési ará-
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nyán. Az eddigi harmados kukorica — mivel a kapálóeke lényegesen könnyített a munkán 
— negyedes kukoricává vált. A részes kukoricaföldből, ugyanúgy mint az aratásból elő
ször a gazda cselédei, állandó munkásai kaptak. 

Kukoricatöltögető faeke 
Dreveny pluh na obhrnanie kukurice 

Holzpflug zum Maishänfeln 

A környező nagybirtokokon a múlt század közepén még felesművelésben adták ki a 
kukoricaföldeket, ez a jobb gépi felszerelés következményeként már a századfordulóra 
megszűnt.58 

A kukorica köztes veteményei között megemlíthető a bab és a takarmánytök. Mind
kettő ültetését az ekekapának a használata szorította ki. A múltban napraforgót csak a 
kukoricatáblák szélére, határának a mezsgyéjére vetettek. Gazdasági haszna aprójószágaik 
takarmányának pótlására szorítkozott. 
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A napraforgó mint önállóan termelt piacos növény csak a harmincas évek vége felé 
vált jelentőssé. Haszna — mint olajat adó növénynek — csak a felszabadulás után volt 
jelentős. Szárát mint tüzelőanyagot sokra becsülték. 

A kerti növények közül a hagymának a termelése a nagyparaszti gazdaságokban a két 
háború közti években indult meg. Határukban először nagymajláti zsellérek termelték 
bérelt, vagy részes földön. Többévi sikeres munkájuk eredményeként a faluban házat tudtak 
vásárolni. A hagymatermelés jövedelmezőségére először a gazdák figyeltek fel és főleg feles, 
kisebb mértékben bérelt földön termeltették. A felszabadulás után termelése a makói hagyma
termelési körzethez kapcsolódik. A két körzet termelési technikája között kisebb, gazdasági 
jelentőségét tekintve nagyobb a különbség. Makón a termelést zsellérek kis kerti földjeiken, 
vagy járandósági földjeiken kezdték.59 Tótkomlóson a határbeli földeken a szomszédos köz-
ségbeli zsellérek honosították meg a művelését, melyet aztán a gazdák felesművelésben, 
elvétve bérbeadott földön, termeltették a felszabadulásig. 

Szántóföldi termelésének technikája teljesen megegyezik a kertben történő termelés 
technikájával. Földjét ősszel mélyen megszántják. A szántásnak olyan mélynek kell lennie, 
hogy pár cm eleven föld kerüljön a hantok tetejére. 

A hagyma termelésének a technikája Tótkomlóson is a makói gyakorlat szerint törté
nik.60 A magot maguk termelik meg, általában ötven-hatvan fejet tesznek ki a ház előtti 
kertbe. A júliusra beérett magot lepedőbe szedik és a padláson szárogatják. Pár heti szárítás 
után az udvaron, ponyvára terítve bottal kicsépelik. A magot három évig hagyják pihenni, 
csak aztán vetik el tavasszal sűrűn, barázdába szórva, vigyázva, hogy a dughagymák ne fej
lődhessenek nagyra. Száruk augusztusra elszárad, akkor a sort ásóval meglazítják és az 
apró hagymákat kiszedik. Otthon teknőben megmossák — mosással Makón és környékén 
nem találkoztunk — és az udvarnak a napos részén megszárítják. 

A dughagymát a Makón használatos osztályozórostán válogatják.(il A két végén kieső 
hagymákat — a 6 mm-es zsigát és a 28 mm-es pitleszt — továbbtermesztésre nem tudják 
felhasználni. Az előbbi túl fejlett, az utóbbi apró. A dughagyma hőkezelése, előszárítása a 
makói szárítási móddal azonos.62 

Vetése, duggatása kézzel történik márciusban, egymástól arasznyi távolságra. Közei 
nem ritkán 40 cm-esek. A nagy távolság a köztes zöldségtermelés miatt vált szükségessé. 
A hagymaduggatáshoz az a hiedelem fűződik, hogy nem jó mezítláb ültetni, mert akkor a 
hagymaszár hamar felbördősödik. 

A vöröshagymát augusztus közepe táján szedik, amikor a szára elszáradt, akkorára 
mondják, hogy a fejek beértek. 

A termeivényeik között a hagymának a másodlagos gazdasági jelentőségére utal, hogy 
a falun belül értékesítésével senki sem foglalkozott. A hagymakereskedők, felvásárlók Ma
kóról jöttek, egyeseknek közülük volt ugyan helyi megbízottja, aki az összegyűjtés fára
dalmait átvette, de az értékesítés a kereskedők gondja volt. A felszabadulást követő évek-, 
ben hozzáfogtak a kisebb földterületen nagyobb hasznot hajtó növények termeléséhez 
Ekkor vált általánossá — a már eddig is kisebb mértékben termelt — hagyma művelése. 
Elsőrendűen családjuk munkaerejével fogtak termeléséhez. 

A kender termelésének a múltban — ruházatuk alapanyagát szolgáltatta — gazdasági 
jelentősége volt. Kendernek alkalmas földterületeket 1851-ben hasították ki a község ha
tárának délkeleti oldalán, minden beltelek után 240 П-ölet mértek. A tanyabeli földeken 
is termeltek a gazdák, természetesen részes művelésben. A bevetett földterület nem haladta 
meg a két-három láncot. A múltban a kendert az asszonyok dolgozták fel, jeles szövő hagyo
mányai voltak a községnek. Később már csak a gazdaságukhoz szükséges zsákokat, pony
vákat és pokrócokat szőtték meg. 

Az iparilag hasznosítható kendertermelésre a harmincas évek elején tértek rá. Művelé-
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Kukorica hazahordása szekéren 
Zvázanie kukurice na voze 

Der Mais wird mit dem Wagen heimbefördert 

Kukoricafosztás a tanyaudvaron 
Bielenie kukurice na dvore sálasa 

Maisschälen am Bauernhof 
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Sarlóalakú régibb és kaszából készült 
újabb típusú szárvágó 

Sekáce: starsí typ srpového tvaru, novsí 
vyrobeny z kosy 

Sichelförmiger alter und neuerer, aus 
einer Sense angefertigter Rohrschneider 

von neuerem Typ 

sét igyekeztek az aratási és kukoricaművelési munkákhoz kapcsolni. De még így sem volt 
lehetséges 1200—1600 D-ölnél többet termelni. 

A másik jeles ipari növényük a cukorrépa volt. Termelése lényegesen fiatalabb, a 
harmincas évek végén vált a nagyobb gazdák szántóföldjein az egyik jelentős terményükké. 
Művelése szintén részes művelésben történt, csak míg aratásnál vagy kukoricaművelésnél 
a terményből részesültek a munkások, addig a cukorrépánál a reájuk eső mennyiség pénz-

Az utca vonalára épült kukoricagóré 
Kukuricná sypka pozdlz ulice 

An der Straße erbauter Maisspeicher 
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értékét kapták. Igazi fellendülése csak a felszabadulást követő években következett be, ami
kor termelése a földnagyság arányában vált kötelezővé. 

A takarmányrépa termelése nehezen hódított tért, pótlásául takarmánytököt etettek 
az állatokkal. A harmincas évek végén kezdték táblában termelni, de ekkor sem volt egy-
egy gazdának kétszáz-háromszáz négyszögölnél több. 

Napraforgószár kötözése 
Viazanie slnecníkov 

Binden der Sonnebnlumenstiele 

A pillangós takarmánynövények termelése a rétek és legelők feltörését követően len
dült fel. A lótartás és a lótenyésztés különösen a lucerna, bükköny és lóhere termelését tette 
szükségessé. 

A zöldségtermelésről Gajdács63 megjegyzi, hogy nem igen foglalkoznak vele. Az étke
zésükhöz felhasznált kis mennyiséget házi kiskertjeikben, vagy a dinnyeföld elnevezésű ha
tárrészben termelték meg. Munkája és haszna is a nőké volt.64 

Dinnyetermeléssel már a múlt századbeli leírások szerint is foglalkoztak. Fajtában a 
sárgadinnyét, népi elnevezés szerint a girizdeshajút termelték, a görögdinnyében korábban 
a szentesi tájfajtát, később a hevesi fajtákat kezdték termelni. Az új dinnyefajtákat a piacon 
vásárolt étkezési dinnyék magjából szaporították. Ezért az elnevezések is az árusító személy 
lakhelyéből adódtak. így számontartottak meggyesi, hódmezővásárhelyi, szentesi, bihari 
és hevesi dinnyefajtákat. A nagyobb gazdák a dinnyét is felesben termeltették. A dinnye 
nem képezte piacos áruféleségüket, főleg háztartásuk ellátására termesztették. Itt termel
ték meg köztesként az uborkát, tököt, zöldségfélét és répát. A termelés színvonalára cse-
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Dughagyma mosása teknőben a ház udvarán 
Umyvanie cibuliek v koryte na dvore 

Waschen der Steckzwiebeln im Trog am Hofe des Hauses 
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Mosott dughagyma szárítása a ház udvarán 
Susenie umytych cibuliek na dvore 

Trocknen der gewaschenen Steckzwiebeln am Hofe des Hauses 

Hagymaosztályozó rosta 
Riecica na triedenie cibule 

Zwiebelssortier-Reiter 

kély gondot fordítottak, ezért az itt termeltek még háztartásuk szükségletét sem fedezték 
mindig. . , 

A századfordulóról kelt leírások tudósítanak arról, hogy a komlósi piacra a makói es 
bánáti parasztok, főleg svábok és szerbek nagy mennyiségben hordanak zöldséget és gyü
mölcsöt. A hétfői piacaik nemcsak a szomszédos községek — mint Nagymajlát, Ambróz-
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Hagymaföld kihúzása „utalógereblyével" 
Vyznacenie cibul'ovych radov „snúrovacími" hrablami 

Bezeichnen {kihúzása) des Zwiebelfeldes mit dem Reihenzieher {utalógereblye) 

Hagymaduggatás 
Vysádzanie cibuliek 

Zwiebelkalfatern 
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falva, Pitvaros, Csanádalberti, Békéssámson, Orosháza, Pusztaföldvár, Csanádapácza, 
Nagybánhegyes, Mezőkovácsháza és Mezőhegyes — venni és eladni kívánó lakosait von
zották, de az olyan távolabbi községekből és városokból is felkeresték őket, mint Nagylak, 
Makó, Hódmezővásárhely, Nagyszénás, Csorvás, Magyar bán hegyes. A nagy mennyiségű 
nyers és savanyított káposztát a csanádi rácok szállították. 

A két háború között háztartásuk zöldségfogyasztásának növekedését fokozódó ter
meléssel növelték. Példaképpen hozzuk Bútor István hét k. holdas földműves kerti földje 
hasznosításának földbevetési arányát 1942-ből. Másfél lánc zöldségesföldjébe rakott 180 
tő dinnyét, közéje 150—200 szál téli fejeskáposztát tűzdelt és ugyanannyi tő étkezési vastag
húsú paprikát (kalinkói és cecei tájfajtákat) és 30 szál paradicsomot. 

A felszabadulás után általánossá vált, hogy határuk homokos, hamar felmelegedő ré
szében cukorborsót termeljenek. A burgonya termelésével a mai napig sikertelenül kísérletez
nek. A vetőburgonyát évről-évre Szabolcsból hozatják. 

Az első világháborút követő években több bolgárkertészet is alakult a község hatá
rában. Termeivényeik és munkaszervezetük a hazánkban dolgozó bolgár kertészekével 
volt azonos.65 Sikereiket látva a helyi származású Benyó András is beállított 25 kat. h. 
földjén öntözéses bolgárrendszerű kertészetet. Vízemelő szerkezetét a bolgárokkal csi
náltatta. Termeivényeit a helyi piacon kívül Orsóházán és Budapesten értékesítette. 

A felszabadulás után — a földreform következményeként nem volt bérletnek meg
felelő nagyságú terület — felhagytak a belterjes zöldségtermeléssel, és amelyik bolgárnak 
saját tulajdonú földje volt, az a külterjes földművelésre tért rá. Az ötvenes évek végén már 
csak egy bolgárkertész, földjének egynegyed részében, kertészkedett. A termelést nem tar-

Cukorrépaszedés 
Vyberanie cukrovej repy 
Zuckerrüben Sammeln 
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Cukorrépa koronájának levágása 
Odrezávanie repnych korún 

Abschneiden der Zuckerrübenkrone 

tották kifizetőnek, mert mint mondták: „... a termelőszövetkezet olyan sok zöldséget ter
mel és olyan olcsón adja, hogy mi nem versenyezhetünk vele." 

Történelmi múltúnak Gajdács66 a szőlőművelést mondja. Állítását az 1828-as össze
írások igazolják. A filoxéra pusztítása előtt szőlőik a határnak a partosabb, homokosabb 
területein voltak. Ezt a határrészt ma is „szőlő"-nek mondják. A filoxéra pusztítását az 
1892-es Tanácsi Jegyzőkönyv rögzítette számunkra: ,,Miután a filoxéra vész a község sző
lőjében már fellépett, így a szőlők tönkretétele már csak rövid idő kérdése, ezért a községi 
faiskola 800 G -ölnyi területe amerikai szőlővesszővel telepítendő be."67 

A direkttermő szőlőket a gazdák tanyáik körül telepítették, némelyik olyan mértékben, 
hogy gondozására vincellért fogadott. így pl. Lehoczki Mátyás gazdálkodó 1904-ben vin
cellérének, Klement Györgynek adott egy évre 15 forintot, 6 véka búzát, 3 véka morzsolt 
kukoricát, 3 véka árpát és 6 kg szalonnát. A bérért köteles volt a szőlőt tavasszal kitakarni, 
metszeni, a hiányzó tőkéket pótolni, a szőlők közé ültetett gyümölcsfákat legallyazni, a 
fákat a hernyóktól megtisztítani. A venyigét a karóhoz legalább kétszer odakötni, a kötöző
anyagról gondoskodni. Ősszel a szőlőtőkéket betakarni. A fizetségen kívül munkájáért 
még a tavasszal levágott venyigéből a gazdával osztozott. 

Fajtában a kadart és a bogdáni dinkát kedvelték. A tő és sortávolság az átlagosnál 
sűrűbb volt. A sorokat kettő, a tőkéket másfél lábnyira ültették. Ezért a fürtök az éréshez 
elengedhetetlen napsugarat nem kapták. Ez is a rossz minőségű boruknak az egyik tényezője. 
Tőkéiket tőre metszették „... így már tavasszal a metszéssel szüretelték le szőlőjüket és 
java termésüket már ekkor az árokpartra dobták."68 
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A szőlőt vékonyszövésű zsákban taposták ki, egyesek emlékeznek az egyorsós faprés-
nek a használatára is. A bort a falubeli házuk pincéjében tartották, annak kezelése, fejtése 
ismeretlen volt náluk. 

A borkezelésnek korszerű módját a mai napig nem ismerik. Szőlőiket is nagyon kez
detleges módon kezelik, így pl. mai napig sem igen permeteznek, ami már eleve kizárja a 
nemesített fajták termesztését. Mindezeket összegezve teljesen érthető, hogy a bortermelés 
soha sem képezte gazdaságuknak jelentős ágát. Sőt a község borbehozatalra szorult. Az 
első háború előtt Arad környékéről, a két háború között Orosháza, Gyopárhalma és Almás 
körzetéből vásároltak. 

A gyümölcsfák a szőlők közét tarkították. Főleg meggyet, cseresznyét, diót és kevés 
téli almát termeltek, ebből kevés került piacra, a többségét maguk fogyasztották el. A fák 
gondozása a fatörzsek lemeszeléséből és tavasszal a hernyók leszedéséből állt. A szőlők ki
pusztulása után a gyümölcsfák alját takarmánynövényekkel, főleg lucernával, csalamádéval 
vetették be. A terület kevésbé árnyékos részében zöldségfélét és mákot termeltek. 

A szakszerű és elsőrendűen a piacra termelő gyümölcstermelés a negyvenes években 
indult meg. A facsemetéket a mezőhegyesi állami faiskolából hozták. Különösen cseresznyét 
és almát termeltek. 

Mezőgazdasági munkásviszonyok 

Az 1930-as évi népszámlálás adatai szerint Tótkomlós összlakossága 11 143 fő, melyből 
törpebirtokos és földnélküli 4052 személy. Az összlakosság 36,4%-a agrárproletár. 

A törpebirtokosok többsége a falut nem hagyta el, szűkös termésüket a gazdáknál 
vállalt aratási munkákkal és részes kukoricaföld vállalásával pótolták. A számbelileg na
gyobb földnélküli réteg bandákba verődve járta a környező nagybirtokokat, ahol summás
munkával tudták az évi kenyerüket megkeresni. Szintén a földnélküliek kategóriájába sorol
hatjuk azokat a feles tanyásokat, akiknek bár földjük nem volt, de már némi gazdasági 
felszerelésre szert tudtak tenni, ami elégséges volt ahhoz, hogy felestanyaságot vállaljanak. 
A földtelenek másik csoportja, akiknek a szükséges mezőgazdasági felszerelése hiányzott 
és falubeli háza sem volt, igyekezett tanyásságot vállalni. Ezeket a gazdasági cselédek kate
góriájába sorolhatjuk. A hagymakertészek feles művelésben dolgoztak, a második világhá
ború előtt zömmel Csanádapácáról beszármazott földnélküli családok voltak. 

A mezőgazdasági cselédeknél a tótkomlósi gazdáknál való bérezésük szempontjából 
több kategóriát állapíthattunk meg. Az ország nagybirtokain általánosan meglevő ún. 
kommenciós cseléd bérezésével csak a községi földeken dolgozóknál és egy-két nagyobb 
gazdának a cselédeinél találkozunk. A cselédség zöme, egészen a legutóbbi időkig az előb
bieknél sokkal több feudális, patriarchális kötelékkel kötődött „kenyéradójához". 

A gazdasági cselédekről — erről a nagyszámú földmunkás rétegről — a néprajztudo
mány vajmi keveset tud. Illyés Gyula munkája az első olyan hiteles leírás, amelyik az írói 
élmény erejével világít rá ennek a földmunkás rétegnek az életére.69 Néprajzi és szociográfiai 
igénnyel írta meg Kardos László a Komárom megyei Szentgyörgy-puszta cselédeinek közel 
egy évszázados küzdelmét.70 Számunkra most azonban többet mond Kiss Lajosnak a szegény 
emberről írt tanulmánya.71 Munkájában a gazdáknál szolgáló cselédekről ír, akik Hódmező
vásárhely környékén, a tanyákon élték le küzdelmes életüket. Könyvében életszerű, plasz
tikus képet rajzol a kis kanászról, a kis béresről, a béresről és a feles földmunkás munka
vállalóról. Ezek voltak zömmel Tótkomlóson a két háború között. 

Ezeknek a cselédeknek — az uradalmi cselédektől eltérően — a szolgálata újévtől 
újévig tartott. A gazdák óév estéjén a kocsmákban fogadták meg őket. Általános szokás 
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volt, hogy a szilveszteri hálaadásra a templomba a férficseléd a gazdával, a nőcseléd a 
gazdasszonnyal ment. Utána a helyet változtató cselédek a kocsmákba mentek, úgyszintén 
a cselédet kereső gazdák is. A fiatal cselédnek szegődök apjukkal várakoztak arra, hogy 
valamelyik gazda megszólítsa őket. Majd elkezdődött a hosszú alkudozás a béren. Az egyes 
gazdacsaládoknál talált bérjegyzéket itt közöljük: 

1875-ben egészrészes béres a következőket kapta: Roku 1875-ho zednal som za bíresa 
Istvány Mártona, plat jeho: pv ret'az Uta, 5 keblôv jacmena, 30 zlatich, kabát, ... aj za drjeke 
ganaja, foglalov 1 zlatí i tem 12, i tem 1 zlatich, i tem 2 zlatje, i tem 12 grajcrarov, i tem 14 
grajcjarov, i tem 1 zlatich aj 35 grajcjarov zene, i tem 5 zlatich na cizmi, i tem 14 grajcjarov, i 
tem 45, i tem 5 zlatich, i tem 1 zlati, ked si bov chorí, i tem 28 grajcjarov, i tem 5 zlatich, i 
tem 2 zlatje aj 60, i tem 10 grajcjarov, i tem 28, na dohán, i tem 5 zlatich, i tem 3 grajcjare, 
i tem б aj 89?г 

1902-ben Lehoczki Mátyás gazdálkodó a bentkosztos öreg béresnek ad: 55 forintot, 
1 hold búzát bevetve, a béres maga választhatta ki, honnét kívánja kivenni, 1/2 hold árpát 
a fenti feltételek mellett, 2 kocsi tűzrevalót, 1/2 lánc földet kender alá, 100 db taposott ga
néjt tüzelőnek és két választási malacot. 

A két bérezés közt nem sok különbséget találunk. Egy más munkakörben dolgozó 
kanász bérezése 1887-ben : Roku 1887-hó zednal som za kanása Lomjanszki István a plat 
jeho: pehazí 20 zlatich, bekes, 1 pár cizme, 2 vjeke zito, kalap, foglaló 1 zlati, za cizmi 1.20 
zlatich, 28-ho júniusa 1, 24-ho oktobra som platil za husi 2.20 zlatich, 18 ho novembra si dostal 
2 zlatje?* 

1902-ben a kanász kapott: ,,35 forintot pénzben, 4 köböl búzát, 2 köböl árpát, 1 kocsi 
tűzrevalót, 100 db taposott ganéjt, 1 pár új csizmát, új kabátot, nadrágot, gatyát, inget." 

A kanászokat csak az állatok legeltetésének az idejére fogadták, általában Szt. György 
naptól Szt. Mihály napig. 

A gazdaasszonyok könnyebbségére nőcselédet is tartottak a falubeli házuknál. Ezeknek 
bérezése így alakult pl. 1877-ben „Zednal som za sluzku Boros Annu, plat jej: 18 zlatich, 1 
pár cizme, 3 rifi stuhli, 2 oplecká, jedno kvetistvo, a druhá batisovo, 1 rubác, 2 zástere, vo tri 
poli, druhu bjelu, l rucník za 60 grajcjarov."74 

Ugyanezen munkáért 1909-ben a következőt kapták: 32 forintot, 1 pár új boxos cipőt, 
a pár papucsot, 2 vékony fejrevaló kendőt, 4 métert barchet szoknyának, 2 méter barchetot 
leveskának (blúznak) és 2 kg tollat." 

Ezek a cselédek január 6-ig, akár változtattak helyet, akár nem, hazamentek. Ekkor 
javították ki ruhájukat, pihenték ki éves fáradságukat, szórakoztak cseléd cimboráikkal, 
majd a vízkereszt utáni napon úgy mondták: „helyben álltunk." A cselédsorsra emlékezve 
így beszélnek:,,... a másnak a kenyere nem volt jó, nem volt szabadságom, el voltam adva". 

Az állandó cselédek mellett a nagyobb gazdákhoz bejáró asszonyok is jártak. Ezek 
tapasztották, meszelték a tanyabeli épületeket, libát kopasztottak, kenyeret sütöttek, 
mostak és nagyobb főzéseknél, mint pl. cséplőmunkásoknak, aratók ellátásán, disznóölés
kor segítettek. Évi munkájukért 250 kg búzát és 1 pár új papucsot kaptak. 

A cselédek másik — számbelileg kisebb — csoportját az éves munkára leszerződött 
kommenciósok alkották. Országos gyakorlat szerint Szt. Györgytől—Szt. Györgyig szerződ
tek. Az előbb felsorolt cselédek javarészt nőtlenek voltak — és csak a béresek között akadt 
nős — a kommenciósok 25—50 év közötti jó erőben levő házasemberek voltak. Példakép
pen közöljük a Lehoczki Mátyásnál szolgáló kommenciósok bérét 1920-ból: 16 q búza, 
6 köböl árpa, 1 hold kukoricaföld bevetve, 1 lánc veteményesföld, 1 pár bakancs, 30 kg 
szalonna, 15 kg só, és ha munkaereje bírta, kapott még 3 hold kukoricaföldet harmadából. 
A harmados kukoricaföldet nem a gazda vetette be, hanem ennek bevetésére szabadnapot 
kapott. 
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Bérezésüket összevetve a környező nagybirtokon fizetettekkel azt találjuk, hogy a 
nagybirtokon szolgálók szalonnát és bakancsot nem kaptak, helyette engedélyeztek egy 
tehéntartást és egy anyadisznónak a tartását a szaporulatával. 

A kommenciósok másik csoportját a nem teljes munkabíró ún. „félkommenciósok" 
alkották. Ezek rendszerint a leszerződött munkásnak vagy feleségének az apja, vagy 17 
éven aluli fia volt. Keresetük a család jövedelmét gyarapította. A kommenciós cselédek 
törekvése a falubeli ház megszerzése volt, ahol magukat öregségükre meghúzhatták és napi 
kiadásaikat a napszámos munkából fedezhették. 

A cselédek sorába vehetjük a tanyásokat és a feles tanyásokat is. Szolgálati idejük a 
kommenciós cselédekével volt azonos. Kiss Lajos mindkét kategóriát a „megelőzött szegény 
emberek" csoportjába sorolja.75 Többségüknek a föld műveléséhez szükséges felszerelése 
— ló, eke, kocsi, borona — többé-kevésbé megvolt. 

A feles tanyásoknak felszerelésük nem volt, elsőrendűen az olyan tanyára fogadták 
fel őket, ahol senki sem lakott. Munkaerejük szükséges volt az állatok gondozásához, a 
tanyaépület karbantartásához. Fizetségül részesaratást kaptak, aprójószágot — tyúkot, 
kacsát, libát — nevelhettek a tanyaudvaron. Ez utóbbiért adóztak a gazdának, nevezetesen 
minden tyúk után 10 tojást, a kacsa és a liba szaporulata feles volt. Szemmel való tartásuk
ról a tanyás gondoskodott. 

A baromfi hasznában az osztozásnál a variációk egész sorával találkozunk. Pl. ha 
az anyalibát a gazda adta, akkor minden harmadik kisliba volt a felesé, de ekkor a szem
hez a gazda is hozzájárult, minden tíz libára harminc kg szemes kukoricát adott. 

A téli időszakra leapasztott számosállatot gondozta, ezért a gazdától szabad tüzelést 
kapott. Nyári jószággondozásért, amit Szt. Györgytől—Szt. Mártonig számítottak, a gazda 
élelmet adott. A fenti munkákért kapott bérezésért köteles volt a tanyás minden rábízott 
mezőgazdasági munkát a „legjobb tudása" szerint elvégezni. A tanyai épületek tapasztásá-
nak és meszelésének költségeihez a gazda nem járult hozzá. 

Tótkomlós agrárproletariátusának legnagyobb tömegét az időszaki mezőgazdasági 
munkára eljáró summás-ok. alkották. Lenin76 a szabad bérmunka lehetőségeit vizsgálva meg
állapítja, hogy az elvándorlás azért jelent a munkások számára némi gazdasági előnyt, 
mert falujukból olyan vidékre mehetnek, ahol mint munkavállalóknak a helyzetük előnyö-
sebb. Tótkomlóson az időszaki munkára 25 vállalkozó toborzott munkásokat. 

A summásság patriarchális családi közösséghez hasonlítható, mely nem vérségi, ha
nem gazdasági alapon nyugszik. A bandában tömörült munkások alárendelik magukat a 
bandagazdának. Általában egy-egy bandába húsztól—hatvan emberig tartoztak. 

Megvizsgáltuk, hogy a vállalkozók, a summásgazdák hogyan váltak egy-egy csoport 
vezető emberévé. A többség a falusi szegénység soraiból került ki és vált bandagazdává, 
mert vállalkozásához semmiféle pénztőke nem kellett. Mint munkás kezdte, majd előmun-
kássá, munkafelügyelővé lépett elő a ranglistán. Munkahelyén apróbb szolgáltatásokkal 
vezetőinek bizalmába férkőzött és ha megvolt a kapcsolata az uradalommal, akkor már 
megbízták, hogy munkásokat toborozzon. Kidoboltatta a faluban, hogy munkásokat ke
res — megmondva az időtartamot és a várható bérezést is — ha falujában nem volt elég 
jelentkező, akkor a szomszédos falvakban, így Pusztaföldváron, Békéssámsonban és Csor-
váson is doboltatott. 

A bandagazdák kivételezett helyzete nemegyszer szembeállította őket a munkásaikkal. 
így vallanak róluk: „Bennük volt az uralkodni vágyás, meg a más munkájának a kihasz
nálása. Amikor kellettünk, akkor ígértek mindent, amikor odaérkeztünk, már semmit sem 
akartak adni. Jól kerestek rajtunk." Ezt a lesújtó véleményt legjobban a felszabadulás utáni 
helyzetük tükrözte, nagygazdákkal, kupecekkel kerültek egyenlő elbírálás alá — bár sok-
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nak még háza sem volt — az ötvenes évek elején még a termelőszövetkezetbe sem vették 
fel őket. 

A vállalkozókat az uradalom természetesen jobban fizette, kedvezett a lakás és ellátás 
dolgában is nekik. Ugyancsak kivételezett helyzetben volt a vállalkozó felesége, aki rendsze
rint a konyhát vezette, kenyeret sütött. 

A munkások élelmezésére kapott nyersanyagot a vállalkozó hetente mérte szét, „nem 
mert senki ellenőrizni, a fiatalok nem mertek volna szólni. Egy idény alatt három-négy 
láda élelmet spórolt meg rajtunk," mondták az egykori munkások. 

A summások életkörülményeit nem egy irodalmi és szociográfiai munka elemezte.77""78 

Jelen tanulmányunk keretei nem engedik meg, hogy bővebben térjünk ki a munkakörül
ményekre, az életmód és kultúra kérdéseire. El kell azonban mondani, hogy még tizenhét 
év távlatából is az élmények erejével beszélnek az emberek az istállóbeli embertelen laká
sukról, az elemi tisztálkodás hiányáról, orvosi ellátottságuk elégtelenségéről. A hatalmas 
uradalmi istállókban, juhhodályokban a nemek szerinti elkülönítés is lehetetlen volt. 

Az időszaki munka fáradalmait csak a fiatalok bírták, átlagos életkoruk 13—40 évesig 
volt. Az idősebb munkavállalókat a gazdák nem szerették, mert azok a répaföldön már 
nem tudtak olyan szaporán dolgozni, és nem hagyták magukat olyan mértékben kihasz
nálni, mint a fiatalok. 

Bérezésük illusztrálására közöljük a Sümegi Hugó illéspusztai bérlő és Bogár György 
tótkomlósi summásgazda között 1943. év februárjában létrejött szerződés teljes szövegét: 

,,Felfogadja Bogár György alulírott munkásokat Sümeg Hugó illéspusztai gazdaságába 
1943. évi cukorrépa, tengeri és egyéb gazdasági munkák elvégzésére. A tavaszi munka előre
láthatólag április folyamán kezdődik. Azonban mintegy 8 pár munkás már a március fo
lyamán köteles munkába állni. Tartoznak a munkások minden munkát utasítás szerinti, 
legjobb tudásuk szerint lelkiismeretesen végezni, a munkaidő napfelkeltekor kezdődik, 
egy félóra reggeli, egy óra ebédidő jár és naplemente előtt fél órával végződik. A munkások 
járandósága hetenként és személyenként 7 kg kenyér, 1 kg főzőliszt, 0.8 kg szalonna, 4 kg 
burgonya, 1 kg főzelék, 1/2 kg hús, só, 1/4 liter ecet, és 1 pengő fűszerpénz és minden meg
dolgozott munkanapra 4 pengő. A fent felsoroltak közül a gazdaság a törvényes rendelke
zés folytán, amit természetben nem adhatna ki, úgy azt pénzben fizeti ki. 

Ha a munkások lucerna, vagy rétkaszálásnál dolgoznak, a szerződésben előírt napi 
fizetésen felül napi 30%-ot kapnak, úgyszintén az igához beosztottak is, akik a reggeli és 
esti etetésnél is ott lesznek, rendes napszámon felül napi 1 pengőt kapnak. 

A férfi munkások tartoznak magukkal vinni kaszát, kapát és villát, a nők pedig kapát 
és villát. 

Tartoznak a munkába az első felszólításra kimenni és a munkahelyüket, amíg a munka 
tart a gazdaság beleegyezése nélkül el nem hagyhatják. Szállítási költségüket oda és vissza 
a gazdaság fizeti, úgyszintén megfelelő lakásról, világításról, tüzelőanyagról takarékos 
mennyiségben a gazdaság gondoskodik. 

Esetleges megbetegedés esetén a munkásokat az illéspusztai gazdaság érvényes törvé
nyei szerint fogják biztosíttatni. 

Tartoznak a munkások úgy a munkavállalkozónak, mint a gazdaság megbízottjainak 
engedelmeskedni. Rossz magaviseletű, goromba, vagy lázító munkást jogában áll a munka
vállalkozóknak, vagy a gazdaságnak a munkából minden kártérítés nélkül elbocsájtani. 

Peres esetekben szerződő felek, valamint a gazdaság, alávetik magukat a balassagyar
mati polgármester illetékességének. 

A munkások heti béréért, valamint oda- és visszaszállítási költségekért a munkaadó 
alulírott uradalom feltétlen szavatosságot vállal, a vállalkozóval szemben való beszámítással." 
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A fenti szerződést 22 férfi és 10 nő írta alá az uradalom megbízottján és a munkás-
gazdán kívül. 

A szerződésben feltüntetett keresetüket a leányok jórészt, majdnem teljesen megtaka
rították. Kenyéren és bolti lekváron éltek, kiegészítve az otthonról hozott száradékkal. 

A summásmunkások kapcsolata a pusztai cselédekkel igen laza volt. A fiatalság ugyan 
összejött a szállás előtt rendezett cuhárékon, de az idősebbek még ma is kseerűen jegyezték 
meg: „még a cselédek is lenéztek bennünket, mert még azoknál is alábbvalók voltunk." 

Tótkomlós mezőgazdasági fejlődésének vázlata 
a szocializmus építésének időszakában 

A felszabadulás és az azt követő földreform a kezdeti években a mezőgazdasági műve
lés területén jelentős változást nem hozott. A kiosztásra kerülő földterületből a nagyszámú 
agrárproletár rétegnek alig a felét tudták kielégíteni. A Földigénylő Bizottság rendelkezésé
re az alábbi földterületek álltak a felosztás céljából: 

Gr. Zichy Aladárné szőlősi birtokából 2248 kh. 
Haász Antal Melinda pusztai gazdaságából 340 kh. 
A tótkomlósi ev. egyház birtokából 119 kh. 
A község tulajdonát képező Kiskomlós pusztából 399 kh. 
A község tulajdonát képező kaszaperi határból 273 kh. 
Pipis malomtulajdonos földjeiből 74 kh. 

összesen : 3453 kh. 

Ez 1948-ig a következőképpen módosult: 2335 k. holdat osztottak fel 718 család között.79 

1945-ben Tótkomlóson 1661 család volt igényjogosult, melyből 718 családot elégítettek 
ki. Földnélkül maradt közel 900 család. A kiosztandó területet elosztva az igénylők szá
mával családonként 4,17 kat. h. jutott. Elsőrendűen igényjogosultak voltak a rendelet 
szerint a volt gazdasági cselédek és azok a falubeli agrárproletárok, akiknek semmi föld
területük nem volt. A földosztó bizottság családonként 3 kat. h. adott, ezen túlmenően 
minden négy gyermekre adott pluszként 1600D-Ö1 földet. A kevés kiosztható földnek is 
tudható be a fokozott áttelepülési igény 1948-ig 938 család települt át Csehszlovákiába.80 

A fordulat évéig, 1948-ig a mezőgazdaság helyzete és technikai színvonala a felszaba
dulás előtti színvonalon állt. Az igauzsora is virágzott ebben az időszakban. A földhöz-
juttatottak a legszükségesebb felszerelést is nélkülözték, ezért a legkülterjesebben tudtak 
gazdálkodni. Nem egy esetben földjük termése még önellátásukhoz sem volt elegendő. 

1948 után alakult a közös művelésű földterületeken három kettes típusú Termelő 
Szövetkezeti Csoport. Elnevezéseik — Rákóczi, Kossuth és Petőfi — múltunk haladó 
hagyományait reprezentálták. A három Termelőszövetkezeti Csoport 1949. októberében 
egyesült és Viharsarok Tsz névvel működött tovább. A termelőszövetkezet alapító tagságá
nak zöme azokból az agrárproletárokból verbuválódott, akik a földreform során nem 
kaptak földet, vagy azokból, akik az elmúlt négy év alatt a juttatott földből nem tudtak 
megélhetésükhöz bázist teremteni. 126 taggal 715 kat. h. kezdték meg a munkát.81 

1950. március 3-án 20 alapító taggal 42 kat. h-on kezdte meg működését a Haladás 
elnevezésű termelőszövetkezet. A belépők zömmel törpebirtokosok voltak.82 

1952. augusztus 20-án zömmel középparasztokból alakult meg az Alkotmány elne
vezésű termelőszövetkezet 29 taggal 1970 kat. h. földön.83 
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A Petőfi TSZ gyümölcsfaiskolája 
Skôlka ovocnych stepníkov v Petöfiho druzstve 

Obstbaumschule der Petőfi LPG 

Az 1953-ban bekövetkezett politikai változás következményeként a három Termelő
szövetkezet létszámában a földterületében kisebb-nagyobb változásokat rögzíthettünk.84 

1955-ben a termelőszövetkezeti szervezés tagjai közé sorolta a kis- és középparaszti birto
kokat, de kirekesztette a nagygazdákat a tagság köréből. 

Az 1956-os ellenforradalmi események ismét kiváltották a nyugtalanságot, így pl. a 
Haladás Tsz-ből többen kiléptek, és területe 640 kat. h. csökkent.85 A másik két termelő
szövetkezetben nagyobb változásokról nem tudunk. 1957—58-ban ismét megindult a szövet
kezeti szervezés, és az első megmozdulásoknál a szegényparasztság jutott túlsúlyba. 1959-re 
az egész falu Termelőszövetkezeti Község lett. 

A fenti vázlatos leírás a mezőgazdaság szocialista átszervezésének főbb állomásaira 
tért ki 1959-ig. A tanulmányt ekkor lezártuk. Azóta külön tanulmánykötet jelent meg: 
Tótkomlós negyedszázados története 1944—1970 címmel. A tanulmány szerzői a mezőgaz
daság kollektivizálásának a kérdéseire is kitértek.86 

A termelőszövetkezetek megalakulásukkor a hagyományos paraszti gazdálkodást kö
vették. Fő terményük a búza, kukorica, árpa, kisebb mértékben a cukorrépa, takarmány
répa, kender és hagyma. A növények termelése a hagyományosnak mondható technikával 
történt. 

A gazdaságok gépesítése nagyon lassú ütemben haladt. Megalakulásukkor a bevitt 
instrukcióra voltak utalva. 

Szerény kereteik között törekedtek belterjesebb művelési módra és technikára, így kí
sérleteztek az öntözés meghonosításával és fajgyümölcsösök — különösen almások — tele
pítésével. 
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Almaosztályozás és csomagolás a Petőfi TSZ gyümölcsösében 
Sortírovanie a balenie jablk v ovocinárstve Petöfiho druzstva 
Apfelsortieren und Verpacken im Obstgarten der Petőfi LPG 
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Az öntözést a zöldségtermelésnél alkalmazták, jövedelmezőségére egy adat: míg 1958-
ban egy kat. h. zöldséggel bevetett terület az Alkotmány Tsz-nek húszezer forintot, 
addig búzával bevetve csak nyolcezer forint hasznot hozott. 

A kapások művelésénél a kezdeti nehézségeket az egyéni felelősség kiterjesztésével, a 
családonként kiadott földterületekkel tudták megoldani. Egyes ipari növények termelését 
csak más növények kapcsolásával tudták megoldani. így pl. aki vállalt 100 D -öl cukorrépát, 
az kapott 320 D-öl kukoricaföldet, 15D-Ö1 takarmányrépaföldet, 15D-Ö1 borsóföldet, 
178 D-öl kenderföldet, 15 D-öl hagymaföldet, 5 D-öl burgonyaföldet, 281 D-öl kaszá
lást, és ugyanennek a területnek a teljes szénamunkáját is. 

A fenti felsorolásból kitűnik, hogy a hagyományos paraszti gazdálkodás növényeit 
egyre inkább az ipari növények termelése váltja fel. A földjeik terméshozamát okszerű 
talajművelő gépek alkalmazásával, szerves- és műtrágyák használatával és nem utolsósor
ban célszerű munkaszervezéssel tudták biztosítani. 

Földjeiken a belterjes mezőgazdaság kialakulása, a nagyobb terméshozam, az önellá
táson túlmenő, egyre fokozódó árutermelés tette lehetővé, hogy letérjenek a hagyományos 
paraszti gazdálkodásról. Ez az átállási folyamat lényegében az 1959-es évre megtörtént. 
A kollektív gazdaságok földbevetési aránya kisebb-nagyobb eltéréssel mindhárom tsz-nél 
így alakult: 

Búzát termelnek a szántóterület 28%-ban, 
Kukoricát termelnek a szántóterület 16%-ban, 
Ipari növényeket termelnek a szántóterület 22%-ban, 
Takarmánynövényeket termelnek a szántóterület 34%-ban. 

Az ipari növények egyre fokozódó termelése mellett gazdaságaik másik fő profilját az 
állattenyésztés alkotja. Jelentőségéről és hasznáról a kötet állattartással foglalkozó tanul
mányában olvashatunk. Belterjes, istállózott állattenyésztésük kihatással van földjeik termő
erejének a karbantartására. Lehetővé vált, hogy földjeiket ötévenként trágyázhassák, még
pedig 20%-át szervestrágyával. A vizsgált időszakban még túlsúlyban van a ló. Átlagban 
negyven kat. h-ra esik egy pár. 

A tagságnak kiosztott háztáji föld a tsz-juttatás egyik jelentős tényezője. Évente a ha
tárnak más-más részéből hasítanak ki erre a célra. A kapott föld területe bizonyos mennyi
ségű, teljesített munkaegységhez van kötve. Férfiaknál 250 munkaegységet kell ahhoz tel
jesíteni, hogy 1 kat. h. háztáji földet kaphasson, 150 munkaegységre már csak 1100 D-öl 
a járandóság. A kapott földön elsőrendűen hízóik részére a kukoricát termelik meg. 

Összegezve Tótkomlós község mezőgazdasági fejlődésének közel másfélszázados útját 
a termelés alakulásából az alábbi tanulságokat tudtuk levonni: 

A község mezőgazdasági kultúrája a 19. század első felében azonos az Alföldön álta
lánosan ismerttel. Ebben a korban a külterjes állattenyésztés és tartás jelentette a fő gaz
dálkodási formát. Növénytermelésük jobbára csak a háztartásuk ellátását szolgálta, jó 
termés esetén jutott csak eladásra. Búzának és kukoricának a termelésére szorítkoztak. Ezt 
az állapotot rögzíti az 1828. évi összeírás is, mely szerint a határnak legnagyobb része ka
száló. Szántóföldjeiket — éppen a külterjes állattartásuk miatt — nem trágyázzák, talaj
művelő eszközeik igen nehézkesek, igavonó állataik is gyéren állnak rendelkezésre. 

Az emberi munkaerő már ebben a korszabkan is olyan bőségesnek volt mondható, 
hogy a feljegyzések szerint a zsellérek ellátatlan csoportjai a szomszédos Mezőhegyes 
pusztára és Vásárhely határába jártak el munkára. 
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Vetés kombinált műtrágyaszórógéppel 
Sejba kombinovanou sejackou na umelé hnojivá 

Säen mit kombinierter Kunstdüngerstreumaschine 

m 

Aratógép munkaközben 
Zací stroj pri práci 

Erntemaschine während der Arbeit 
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Arat a kombájn a szövetkezet búzatábláján 
Kombájn v zatve na druzstevnom poli 

Der Mähdrescher (Kombájn) kombájn in Arbeit am Weizenfeld der LPG 

Földművelésük belterjessé a 19. század második felében válik. Ez időre tehető — az 
eddig csak szórványosan meglevő — a tanyásgazdálkodási forma kialakulása. A földmű
velésnek ehhez a rendszeréhez a községben minden előfeltétel megvolt: az öröktulajdonú 
föld és a község nagy határa. 

A földművelés egyre fokozódó térhódításának a következménye, hogy egymásután 
törik fel kaszáló rétjeiket és szűkítik legelőiket. Ez maga után vonja az istállózott állatte
nyésztést és tartást. 

Terményeik közül még mindig legjelentősebb a búza, melynek tetemes részét már el
adják, és a kukorica, melyből eladásra nem jut, állataik hizlalásánál hasznosítják. 

A földművelés technikai színvonala is a 19. század utolsó évtizedeiben emelkedik 
ugrásszerűen. Megjelennek a nagyparaszti birtokokon a mezőgazdasági gépek. Alkalmazá
sukban és használatukban a tótkomlósi gazdák a környék falvai között az élen járnak. 
A gépek nagymérvű alkalmazása a helyben foglalkoztatott munkáskezek nagyrészét is 
feleslegessé teszi. A község egyre növekvő agrárproletár rétege a századfordulótól kezdve 
már bandákba verődve vállal az ország minden részében a nagybirtokokon időszakos mező
gazdasági munkát. 

A két háború között — a harmincas évek búzadekonjunktúrájának a hatására — a kül
terjes búzatermelés rovására az ipari növények termelése — cukorrépa — lép előtérbe 
Határuk jobb minőségű földjeire elsőrendűen a cukorrépa, majd a szerződéses termelésben 
lekötött aprómagvak kerülnek. Ezek a munkaigényes növények a zsellérség egy részét a 
faluban juttatják munkaalkalomhoz, de még mindig több százra tehető az eljáró summás-
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munkások száma. A kukoricával bevetett terület szintén növekszik a büzavetések rová
sára. A sokféle kapásnövény termelése a ledolgozásnak és az uzsorának egész tárházát 
termelte ki. 

A földreform a bajokat nem tudta gyökeresen megoldani. A kiosztásra kerülő föld
terület a nincsteleneknek alig a felét juttatta földhöz. A földhözjuttatottak, az instrukció 
és nem ritkán a szakértelem hiányában, nem boldogultak, ezért fogadták örömmel a negy
venes évek vége felé a termelőszövetkezeti gazdálkodás lehetőségeit. A kollektív gazdálko
dás útjára térő parasztság gazdasági fejlődése Tótkomlóson sem volt zökkenőmentes. Prob
lémái az országos fejlődéssel járó nehézségeket mutatták. A sok próbálkozás és útkeresés 
meghozta a kívánt eredményt. 1958-ra a község földterületének 99%-át foglalták el a szö
vetkezetek, korszerű agrotechnikával és megállapodott tagsággal. 

A szövetkezetek gazdálkodása merőben eltér a hagyományos paraszti földműveléstől. 
Megindulásakor mind a termelés technikája, mind a termelt növényféleségek azonosak 
voltak a megelőzővel, a későbbiekben egyre inkább a piacos növények, s belterjes növény
termelési technika került előtérbe. Ennek egyik mutatója az öntözéses zöldségtermesztési 
terület és a korszerű gyümölcskertészet kialakulása. 

Korszerű gazdálkodásuknak bizonyságai az országos átlagot elérő, nem rtitkán azt 
meghaladó terméseredményeik és nem utolsósorban a tagságnak kifizetett magas munka
egységek. A kollektív gazdálkodás átalakította a termelés technikáját, előtérbe hozta a 
piacos növények termelését, és átalakította életmódjukat is. 
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Náčrt poľnohospodárskeho vývoja 
Slovenského Komlóša (1828—1959) 

MARIETTA BOROS 

Štúdia skúma asi stopäťdesiatročný vývoj poľnohospodárskej kultúry slovenského 
obyvateľstva osídleného v Slovenskom Komlóši (Békéšska župa) v prvej polovici 18. storočia. 
Prisťahovalci spočiatku pokračovali v pestovaní raži, ovsa a zemiakov, zvyčajných to 
plodín svojich pôvodných severných sídlisk macošsskejšieho podnebia a pôdy. Po krát
kom čase sa však naplno prispôsobili dolnozemským hospodársko-výrobným formám. 

V prvých desaťročiach skúmanej periódy hlavným zdrojom výživy bol aj pre nich 
chov dobytka. Tomu nasvedčujú údaje zo súpisu r. 1828, keď prevažná časť chotára bola 
označená ako lúka. 

Prechod k intenzívnej, tovarovej výrobe v poľnohospodárstve prebiehal v rámcoch 
salašníckeho hospodárenia. (Dolnozemské sálašníctvo nie je totožné so salašníctvom na 
Slovensku. Pozn. prekladateľa.) Predpoklady k tomu nechýbali ani v Slovenskom Kom
lóši; boli to: rozľahlý obecný chotár a pozemky vo večnom vlastníctve poddaných. Zinten
zívnenie hospodárenia naznačujú rozorané pastviská. Stajňový chov dobytka umožňuje 
zlepšovať a hnojiť pôdu. Hlavnými plodinami — z ktorých veľké množstvá idú do prvej 
svetovej vojny na predaj — sú pšenica a kukurica. Kukuricu využívajú Komlóšania vo 
vykrmovaní zvierat. 

V druhej polovici 19. storočia nastáva prudký vzostup vo výrobnej technike. Vroľníckych 
gazdovstvách sa zjavujú zvestovatelia modernej agrotechniky, poľnohospodárske stroje: 
sejačky, vejačky, triéry, ba ku koncu 19. storočia všeobecne sa rozšíria aj mláťačky. 

V období medzi dvoma svetovými vojnami poprednú úlohu v kapitalizácii poľnohos
podárstva hrajú priemyselné rastliny. Dvadsiate roky charakterizuje rapídny vzrast výroby 
cukrovej repy; boli roky, keď zaberala do 40% všetkej ornej pôdy. Po príklade mesta Makó 
vystupuje do popredia aj záhradnícke pestovanie cibule a cesnaku na oráčinách, súčasne 
vzrastá aj osevná plocha drobnozrnníkov. Pestovanie týchto rastlín vyžaduje veľa ručnej 
práce, preto Komlóšania zamestnávajú aj cudzie pracovné sily, alebo dávajú polia ,,čiast-
károm" na obrábanie. 

Takýto druh intenzívneho poľnohospodárstva — vzhľadom na vtedajšiu agrotechnickú 
úroveň — je neodmysliteľný od veľkého počtu agrárnych robotníkov. A skutočne, v obci 
bol vždy nadbytok voľných pracovných síl. V čase medzi dvoma vojnami agrárny prole
tariát tvoril 36,4% celého obyvateľstva. Nadbytočné pracovné sily nemohlo viazať ani po
merne vyspelé interzívne poľnohospodárstvo, ani náročnými rastlinami zvýšený dopyt 
po robotných rukách. Komlóšski bedári po prelome storočia grupujú sa ,,v bandách" 
a pracujú ako sezónni robotníci („šummáši") na repných poliach veľkostatkárov po celej 
krajine. 

Pozemková reforma po oslobodení krajind nestačila doriešiť všetky problémy. Bolo 
treba rozdeliť 3453 kat. jutár medzi 1567 bezzemkami. Majitelia pridelených parciel nás
ledkom nedostatku finančných prostriedkov a potrebného náradia vo zvýšenej miere 
boli vystavení úžere poťahom. Počiatky družstevného hospodárenia neboli ani v Sloven
skom Komlóši bez peripetií. Výroba v prvých rokoch ešte nepresahovala tradičné rámce 
neskoršie však nastúpila v komlóšskom poľnohospodárstve moderná agrotechnika. 
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Skizze über die landwirtschaftliche Entwicklung in 
Tótkomlós (1828—1959) 

MARIETTA BOROSS 

Die Studie untersucht die annähernd anderthalb Jahrhundert alte landwirtschaftliche 
Kultur der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Tótkomlós Komitat Békés) an
gesiedelten slowakischen Einwohner. Die Siedler, aus den nördlichen Gegenden mit un
günstigem Klima und mißlichen Bodenverhältnissen kommend, versuchten in den Anfangs
jahren mit der dort heimisch gewesenen Produktion von Roggen, Hafer und Kartoffeln 
fortzufahren. Nach einigen Jahren gaben sie diese Erzeugung vollkommen auf und paßten 
sich der am Alföld heimischen Wirtschaftsform an. 

Während der ersten Jahrzehnte der untersuchten Epoche bedeutete auch bei ihnen 
die Viehhaltung die Haupteinnahmsquelle. Dies beweisen auch Registrierungsangaben 
des Jahres 1828, die den größeren Teil der Gemeindegemarkung als Futterweiden verzeichnen. 

Die Landwirtschaft entwickelte sich erst im Rahmen der Vorwerke zur intensiven, 
warenproduzierenden Wirtschaft. In Tótkomlós waren die Vorbedingungen gegeben: 
die große Gemarkung der Gemeinde und der erbeigene Boden der Leibeigenen. Das Zeichen 
der Intensivwirtschaft ist die Umbrechung der Weiden. Die Einstallung ihres Viehs, die 
Düngung förderte die Aufbesserung des Bodens. Die Hauptfrüchte — von denen bis zum 
Ersten Weltkrieg auch bedeutende Mengen verkauft werden konnten — sind Weizen und 
Mais. Letzteren verwerteten sie bei der Mast ihres Viehs. 

Die Produktionstechnik steigt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sprunghaft 
an. Auf den Bauerngütern erscheinen die moderne Wirtschaft anzeigenden Landmaschinen: 
Anbaumaschinen, Windfegen, Trieurs; in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 
werden sogar Dreschmaschinen allgemein gebräuchlich. 

Im Agrokapitalismus zwischen den beiden Weltkriegen kam auch der Erzeugung ge
werblicher Nutzpflanzen eine große Rolle zu. In den zwanziger Jahren steigt die Kultur 
von Zuckerrüben rapid an, beansprucht in manchen Jahren bis an die 40% der Anbaufläche. 
Nach dem Beispiel von Makó rückte die Produktion von Zwiebeln und Knoblauch, ferner 
in zunehmendem Maß die Kleinsämereien von Gartenbau auf Ackerboden in den Vor
dergrund. Zur Kultur der arbeitsintensiven Pflanzen werden vorranglich Lohnarbeiter einge
setzt, doch häufig kommt auch die Abgabe des Bodens zum Anteilbau vor. 

Eine derartige intensive Bodenbewirtschaftung war — hinsichtlich der zeitgenössischen 
landwirtschaftlichen Technologie — nur mit einer großen Zahl landwirtschaftlicher Arbeiter 
durchführbar. Überflüssige Arbeitskräfte standen aber in der Gemeinschaft stets zur Ver
fügung. Zwischen den beiden Weltkriegen waren 36,4% der Einwohner Agrarproletarier. 
Die verhältnismäßige Intensivität des Ackerbaus, die Produktion der arbeitsintensiven 
Pflanzen konnte indessen die zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte nicht voll beschäftigen. 
Schon seit der Jahrhundertwende schlössen sie sich in Banden, die sich als landwirtschaft
liche Saisonarbeiter, „summások", bei Großgrundbesitzern für die Zuckerrübenkultur ver
dingten. 

Die Bodenreform nach der Befreiung löste nur in ziemlich geringem Ausmaß die Prob
leme. 3453 Katastraljoch sollten unter 1567 Besitzlosen aufgeteilt werden. Auf den den 
Familien zugeteilten kleinen Parzellen waren sie mangels entsprechenden Kapitals und 
nötiger Geräte außerordentlich dem Wucher an Zugkräften ausgesetzt. Das Umstellen 
auf eine Agrargenossenschaft ging auch in Tótkomlós nicht reibungslos vonstatten. Zu 
Beginn war die Produktion noch auf die traditionelle Basis aufgebaut, doch wurde diese 
in den letzten Jahren von der modernen Agrotechnik abgelöst. 
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A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 3 

Tótkomlós állattartása 
TÁBORI GYÖRGY 

Békés megye területe a török hódoltság után majdnem teljesen lakatlan volt. Bené
pesítésére magyar, szlovák, román és német telepeseket hoztak. Ilyen szlovákok által bete
lepített község Tótkomlós is. Komlós neve mint pusztáé egy 1451. évi oklevélben már 
megtalálható. Az 1564. évben 20 kapu után fizetett adót. Ezt követően Komlóst is hamaro
san, de legkésőbb az 1596. évben elérte a törökök által okozott végpusztulás, mint annyi 
más Békés megyei községet. 1648-ban csak mint pusztát emlegetik okleveleink. A török 
kiűzése után Komlós lakatlan pusztájának benépesítésére is sor került. A szentandrási ura
dalomba, melynek a komlósi puszta is része volt, tulajdonosa Rudnyánszky József 1740-
ben, hogy az újonnan szerzett területen olcsó munkaerőhöz jusson, az északi vármegyékből 
szlovák evangélikus vallású jobbágyokat telepített. De azok a már ott élő római katolikus 
jobbágyokkal nem egyeztek, állandó volt közöttük a torzsalkodás. Végül a földesúr belátta 
az új telepesek rossz helyzetét és 1746-ban áttelepítette őket a komlósi pusztára. A telepítés 
évétől a puszta neve Tótkomlós. Az új telepesek szerződéses viszonyban voltak földes
urukkal. Szolgáltatásaikat főleg pénzben és csak kis mértékben terményben rótták le. 
A török pusztítás határozta meg a tótkomlósiak foglalkozását. A falu határa, akárcsak 
más törökdúlta vidéken, itt is elhanyagolt, nagyobb arányú gabonatermesztésre alkalmat
lan volt. Különben is a rossz utakon terményeiket nehezen tudták volna piacra vinni. A meg
települt szlovákság gazdálkodása tipikus alföldi jellegű lett. A hangsúly az állattenyésztésen 
volt. Ezt elősegítette és lehetővé tette az elvadult községhatár, a falut körülvevő legelők és 
vizenyős rétek. Főleg heverő ökör, ló és juhtenyésztéssel foglalkoztak, félszilaj módra, 
így az állatokat könnyen el tudták hajtani Hódmezővásárhely, Gyula és Arad nagyfor
galmú állatvásáraira. Az állattenyésztést tehát a korabeli piacviszonyok is serkentették. 
Ezért érthető, hogy a falu körül legelőt hagytak, és csak azon túl törték fel az elvadult föl
det gabona alá. Egyedül a szőlőnek és a vászonöltözethez szükséges kenderföldnek hasítot
tak ki nagyobb területet a határból. A község határa igen kicsinek bizonyult, s nagy számú 
állataiknak nem tudtak elég legelőt biztosítani. Ezért kényszerültek bérbe venni a környező, 
de egy napi járóföldnyi távolságon túl nem eső kincstári és községi tulajdonban levő pusz
tákat: a székegyházi, a szentetornyai, a földvári, a pitvarosi és a kaszaperi pusztákat. 
A bérletek több-kevesebb megszakítással egészen a 19. század közepéig fennállottak és 
egy évszázadon keresztül biztosították a tótkomlósiak részére az állattartásból eredő hasz
not és megélhetést. A pusztákon tartották feles számban levő állataikat, az ökörcsordákat, 
a méneseket és a juhnyájakat. A határ képe írásos emlékek és térképek nyomán az alföldi 
kertestelepülések határhasználati rendjét mutatja. A határ a falu körüli bellegelőből és a 
távol levő bérelt küllegelőből tevődött össze. A 18. századi állattartásból eredő jólétüket 
így jellemzi a község monográfusa: „az állattenyésztés iránti érzésüket s hajlamot a komló-
siak nemcsak Szentandrásról, hanem még a Felföldről hozták magukkal s ide jőve eme 
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gazdag alföldi Kánaánba, amely nemcsak az embereknek, hanem az állatoknak is ele
gendő táplálékot nyújt, bő alkalmuk nyílt az állattenyésztés hasznothozó foglalkozását 
nagyobb mértékben űzni, s ők azt haszonnal is űzték eleitől fogva. A gazdálkodás ezen ágát 
a komlósiak egyre fejlesztették s már a múlt században annyira vitték, hogy csupán az 
állattenyésztés oly jövedelmi forrásul szolgált nekik, mely képes volt jóformán egymagában 
az összes kiadásokat, az élelmezést, ruházkodást, cselédség s adóból származó költségeiket 
fedezni... Az állattenyésztés azonban virágkorát akkor érte el, akkor állott a legmagasabb 
fokon, amikor a szentetornyai, a kaszaperi és székegyházi pusztákat jutányosán bérelték."1 

A 18—19. századi összeírások — a Dicalis Conscriptiók — is bizonyítják az állatte
nyésztés elsőbbségét a földműveléssel szemben és egyúttal tájékoztatást adnak az állat
állomány faji és azonbelül számszerű megoszlásáról. 

1773 1780 о 1800 1810 1823 

ökör 1009 662 265 336 510 658 
tehén 709 775 359 343 480 701 
borjú 1222 938 141 222 240 461 
ló 651 1074 671 848 993 1297 
csikó 362 109 22 50 27 86 
juh 1568 2677 1076 1112 1727 3302 
sertés 646 515 188 440 561 594 

Az 1850—60-as évek változást hoztak a falu gazdasági életében. Ezekben az években 
megszűnt a szentetornyai és a kaszaperi puszták bérlete. A falut körülvevő közlegelő nem 
tudta az előző helyekről kiszorult jószágot eltartani, így nagyrészük eladásra került. A kora
beli szemlélő így ír erről: ,,...miután a terhek évről-évre szaporodtak, kénytelenek voltak 
intenzívebb gazdálkodás után látni. A szentetornyai bérlet megszűntével a baromfitenyésztés 
egyszerre annyira megcsappant, hogy a földesgazdák e tekintetben jóformán csak annyira 
szorítkoztak, amennyi jószág a földnek megmíveléséhez okvetlenül szükséges volt. Azok a 
szép czímeres ökrök, azok a szép juhnyájak, melyek addig a komlósiaknak ezreket meg ez
reket hoztak be évente, csak emlékezetben maradtak meg..."2 Ez a gazdasági változás, amely 
a bérletek felszámolásával kezdődött, lassan átalakította az egész életmódot és a falu arcu
latát. 

Mivel a gazdasági helyzet a 19. század közepe óta kedvezett a gabonatermelésnek, 
azért 1856-ban a falut körülvevő nagykiterjedésű legelőt felparcellázták, feltörték nyomá
soknak, és ezzel áttértek a jobban jövedelmező gabonatermelésre. Miért következett be ez 
a változás? Helyesebb volna így tenni fel a kérdést, hogy miért volt szükség erre a válto
zásra? Azért, mert a lassan, de mégis fejlődő 19. századi Magyarországon már nem lehe
tett alapvető életforma az eddigi élet alapját adó félnomád állattenyésztés. Az előrelépés 
szükségszerű volt. Ez történt meg abban a rendelkezésben is, amely előírta, hogy: ,,a község 
körüli úgynevezett ak/ok, amelyek nemcsak háziállatok tanyáiul, hanem a szegényebb sorsú-
ak számára lakásul is szolgáltak, s melyek onnan vették nevüket, hogy kerítésük holmi dudvá-
ból állott, ez évben romboltattak szét és helyükön beltelkek jelöltettek ki s ott utcasorok 
keletkeztek."3 

A változás tehát megérződött a település arculatán is. A lebontott aklokkal (akovi) 
eltűnt egy életforma. Eltűnt és olyan gyorsan, hogy a mai kutató egyetlen adatközlőt sem 
talált, aki emlékezett volna rájuk. Csak a falu történetírója beszéli el, hogy milyenek voltak 
az aklok, és csak halvány emlékek alapján következtethetünk a bennük folyó életre. Hogy 
ilyen gyorsan elfelejtődtek, ahhoz hozzájárult a lakosság kétnyelvűségéből eredő fogalom-
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Tótkomlós belterületének térképe, 1855-ből. A számozott telkek az aklok helyét jelzik 
Марка intravilánu Slovenského Komlósa z r. 1855. Císlice ozacujú ohradené miesta 

pre dobytok („akovy") 
Karte des inneren Gebiets von Tótkomlós, 1855. Die Zahlen der Grundstücke zeigen 
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zavar. Ugyanis a régi aklok után érdeklődve az idős komlósi emberek akolnak (akov) 
nevezték az 1860-as évektől, a falu délnyugati és északkeleti részén azt a 10—15 holdnyi 
területet, ahol az 1—2 holdas parasztemberek a gabonájukat elcsépelték és tárolták kazlak
ban a szalmát, töreket és pelyvát. A régi állattartás körébe tartozó terminológiát most egy 
kizárólag mezőgazdasági fogalomra alkalmazták. De ezen a ponton nem állhatunk meg. 
A fogalomzavar, vagy a helytelen névátvitel nem biztos, hogy egyszerű tévedés. Sokkal 
mélyebb problémát is takarhat. Ha rekonstruáljuk és megvizsgáljuk a régi aklok funkció
ját, kiderülhet, hogy az országban oly nagyszámban fellelhető kertes települések aklaihoz, 
akóihoz, akloskertjeihez hasonló funkciót töltöttek be a komlósi régi aklok is. Mint isme
retes, az akiokban a nagy jószág élt, a falutól távolabb, mintegy gyűrűként elhelyezkedve. 
Ott az aklok területén folyt a mezőgazdasági munkák dandárja, a cséplés és betakarítás, 
és ott tárolták a jószág takarmányozásához szükséges gabonát, takarmányt. Ha ezt a régi 
tótkomlósi aklokról is elmondhatjuk, akkor már nem egyszerű névátvitellel, hanem a pa
raszti élet egy fontos mozzanatának továbbélésével van dolgunk. A név megmaradt, de 
elvesztette azt a funkciót, amelyet eredetileg jelölt. 

A falu történetírója, amikor az aklok lerombolásáról beszél, aklok alatt a telken levő 
építményt érti. Az egykori térképen (1. a térképvázlatot) viszont maguk a telkek vannak 
akioknak megjelölve. Mindkét objektumot azonos szóval jelölték és ezt a nevet őrizték 
meg, a már teljes mezőgazdasági funkciót betöltő szérűk jelölésére. A térképen feltüntetett 
és számokkal ellátott akioknak teleknagyságát nem ismerjük, de hozzávetőlegesen meg
állapíthatjuk, hogy körülbelül 100—150 négyszögölesek lehettek, mert 3—4 régi akolból 
lett egy új 300—400 négyszögöles házhely. „Ezen aklok folyószámmal is meg valának 
jelölve, amely folyószám kezdődött a község északnyugati részén, ahol a Szárazértől az 
orosházi útig 85 ilyen akol találtatott, 2 akol az orosházi és a pusztaföldvári út között volt, 
55 a pusztaföldvári és csabai út között, 5 a csabai és aradi út között, 71 a község keleti 
oldalán az aradi és mezőhegyesi út közötti részen volt, 1 a község déli részén levő gödör mel
lett, 12 pedig az említett gödör és az Ótemető közti részen volt. Összesen tehát 229 akol 
létezett."4 

Ezek az aklok félkörívben vették körül a falut. A leírásukból kiderül, hogy dudva kerí
tésük volt, és nemcsak háziállatok tanyáiul, hanem a szegényebb sorsúak számára lakásul 
is szolgáltak. Valószínű, hogy az akiokban csak ló és szarvasmarha volt, az aprójószág 
és disznó otthon volt a ház körül. A másik nagyon figyelemre méltó megjegyzés az, hogy 
lakásul szolgáltak. Az itt lakók életéről, társadalmi hovatartozásukról kevés adatunk van. 
A komlósi evangélikus egyház házassági anyakönyvében 1854-ben történt egyik bejegy
zéséből tudjuk, hogy egyes házasulok neve után lakhelyük aklos-пак van jelölve. Egy má
sik adat arról szól, hogy az aklosok jogállása nem volt egyenlő a faluban lakókéval. Tót
komlós község 1852. évi május 16-án kelt jegyzőkönyvében olvassuk: „...Kerecsen János, 
Ponyiczki Mátyás és Koreny János aklosok abbeli folyamodásuk, amelyben a kenderföldek 
használatábóli kizárásukat panaszolván a következőképpen végeztetett ... az úgynevezett 
aklosok kenderföldjeik használatábul kizárattak most éppen, midőn a földbecslési munká
latok befejeztetvén mindenkinek birtoka bevezettetik. Azon okok a következők lévén: 
az aklosok a volt földesuraság által is mindig úgy mint hazátlan zselléreknek tekintettek, 
s mint úrbéri szolgálatokat csak mint ilyenek tettek is, így kenderföldjük a törvény értelme 
szerint nem jár, mert azon aklosok a kenderföldeket csupán a lakosság többi része jó aka-
ratjábul használták eddig is, amennyiben a lakosság maga illetőségéből engedett által hasz
nálatra a nevezett aklosoknak egy bizonyos részt, mert ezen aklosok jelenleg is csupán 
közlegelőn épült viskókban laknak melyek többször bontattak s azoknak békessége birto
kában háborgattak, következőleg azok mint hazátlan zselléreknek tekintendők ... akiknek 
kenderföld nem jár."5 

Az akiokban tehát a lakosság legszegényebb rétege, a hazátlannak nevezett zsellérek 

261 



eltek, valószínűleg ők látták el a 229 akolban a jószág melletti teendőket és végezték el az 
akiokban folyó minden munkát. Hogy mennyiben függtek a falubeli gazdáktól vagy a 
földesuraktól, az itt nem derül ki, de a falubeliek azon jogától, hogy kenderföldet kapja
nak, meg voltak fosztva. 

Az akioknak nevezett telkeken a jószágok befogadására emelt épület, melyet szintén 
akolnak neveztek, megközelítőleg istálló nagyságú lehetett. Vesszőfonatú falának szár
nyas ajtaját szőlővenyigéből vagy fűzvesszőből font gúzs (veraj) tartotta. Kívülről a fal 
tövére hányták a trágyát, amiből idővel 1—1,5 méter magas fal lett, télen az tartotta a me
leget. A fonatos falra 4—5 szarufát tettek, de minél vékonyabbat, mert a fonott fal nem bírta 
a nehéz tetőzetet. A szarufákat a Szárazérből vágott náddal borították. Ez a kezdetleges 

Tótkomlósi pásztorok a 19. század elején. (A kép eredetije a Néprajzi 
Múzeumban, R 6455 sz. alatt.) 

Komlósski pastieri na zaciatku XIX. storocia. Pôvodina v Národopis-
nom múzeu zn. R 6455 

Hirten aus Tótkomlós, Anfang des 19. Jahrhunderts. Das Originalfoto 
im Ethnographischen Museum unter Nr. : R 6455 
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építmény jó védelmet nyújtott a benne meghúzódó jószágnak. Arról, hogy az akiokban 
tüzeltek volna, írásos emlék nem szól, de abból a tényből, hogy az aklosok családjaikkal 
együtt ott éltek, következtethetünk, hogy tüzeltek is bennük. Innen, az aklokból hajtották 
ki a jószágot a bellegelőre, és tartották kint egész nyáron, télen pedig az itt elcsépelt és el
raktározott szálastakarmányon teleltették ki. Mindebből megállapíthatjuk, hogy Tótkom
lós kertes település volt, szűk beltelkekkel, a falut körülvevő kicsi bellegelővel, a jószág 
szállásául szolgáló aklokkal és nagy, bérelt, távoli legelőkkel. 

A régi határnevek elárulják, hogy milyen jószágot legeltettek a falut körülvevő közlege
lőn a 18. és a 19. század fordulóján. A következő határneveket ismerjük a Felvégi legelőn: 
Tehéncsordajárás, Bikací, sejk, Malacos. Az utóbbi név a Székegyházi pusztán is megtalál
ható.6 Az 1850-es évek elejéről tudjuk, hogy a község mind a Felvégi, mind az Alvégi lege
lőre gulyásokat (kravjar), kanászokat (kanásh) és malacosdkaX fogadott fel.7 

A bérletek megszűnése után a szentetornyai pusztáról az ökörcsordát és a tinógulyát 
a község által részletekben megvásárolt kaszaperi legelőre vitték. Az 1872. évben a gulyást 
már a kaszaperi gulyához fogadták fel.8 A ménest a községgel határos székegyházi pusztára 
— Kiskomlósra — hajtották. A csikóst már az 1856. évben oda fogadták.9 Bár egy kisebb 
számú ménes 1875-től Kaszaperen is volt, mert a gulyás abban az évben lovakat is őrzött,10 

és még az 1930-as évek táján is legelt pár öreg ló az ökrök, tinók és üszők között. 
A legelők megszűnésével és szántónak való feltörésével Tótkomlóson is megindult a 

parasztság nagyarányú rétegződése, egyrészt a kisszámú gazdagparasztság irányába, más
részt a nagylétszámú, de kicsi földdel és kevés állattal rendelkező parasztság, vagy éppen a 
nincstelen zsellérek rétege felé. 

Karám és fedeles állás, üszők részére Kaszaperen 1957-ben 
Provizórna stajna a vybeh pre jalovice v Kaszapere v r. 1957 
Pferch und gedeckter Stand für Färsen in Kaszapere, 1957 
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A falut körülvevő közlegelő megszűnte nagy csapás volt az amúgy is erősen gyengülő 
állattartásra. „Ahol előbb a gulyás és juhászbojtár furulyájának és a nyáj andalító kolomp-
jának hangját az alkonyi szellő hordta szét a tájon, most már az eke után ballagó szántóvető 
füttye és állandó társának, a pacsirtának kedves éneke hangzott. Komlós határából, az 
utakat kivéve, nem maradt egy talpalatnyi föld sem felszántatlan, bevetetlen. A tizedrész
nyire leapadt gulyák, ménesek a Kaszaperen vett birtok egyrészére, vagy pedig a Székegy
házi puszta legelőnek fenntartott részére szorítkoztak. Az így leolvadt marhaállomány az 
1861—62. évben pusztító marhavész következtében még kisebbre apadt le, annyira, hogy 
azok a gazdák, akiknek 4 ökre és egy-két tehene volt, nagygazda számba mentek. Erre 
következett még az 1863. évi nagy aszály és ínség,..."11 Ezek a csapások a végét jelentették 
az egy évszázadnál tovább tartó virágzó állattartásnak. 

A falut körülvevő közlegelő felosztása és az aklok lerombolása után a megmaradt 
jószág a 650 holdas kaszaperi és az ezer holdnyi kiskomlósi pusztára szorult. A kaszaperi 
legelőn amely kicsi területe miatt pusztának már nem volt mondható, 1 holdra két lábas
jószág legeltetése volt megengedve, de a legelő jobb kihasználása miatt 400 darabnál többet 
sohasem engedtek rá. A 19. század végéig főleg ökröket és tinókat tartottak Kaszaperen, 
az időjárástól függően májustól novemberig, mert a ki- és behajtás rendjét egyedül az idő
járás szabályozta. A 19—20. század fordulójától, amikor az ökrök tartása a községben na
gyon megcsappant, a három évesnél nem idősebb tinók között megfért a még meglevő 20— 
30 ökör, de már üszőket és meddő teheneket is hajtottak oda, közöttük 3—4 bikával. Az 
ökröket a nyári mezőgazdasági munkák idején a gazdák hazahajtották, de a pásztorokat 

Gulyások kunyhója Kaszaperen 1957-ben 
Koliba kraviarov v Kaszapere v r. 1957 

Hütte von Rinderhirten in Kaszapere, 1957 
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úgy fogadták, hogy a hordás alatt is kötelesek legeltetni. Mivel a hordási időben kevés ökör 
maradt Kaszaperen, a csordások egymásközt megegyeztek, hogy csak egy maradt az álla
tokkal, a többi aratási munkát vállal. A tinóknak, majd később az üszőknek karám, állás, 
(akov) készült éjszakára. A karám körülbelül 100 méter átmérőjű, fakorláttal körülvett 
tér volt. A fakorlát mentén belülről a föld le volt mélyítve 1 méter mélyre, és ezt a földet a 
korlát másik oldalán gátnak emelték. így megakadályozták, hogy a jószág kiugorjon a 
karambol. Az üszők karámjának végébe az 1900-as évek elején egy fedeles állást is építettek, 
amelytől 50 lépésnyire volt a gulyások kunyhója (gunhó). Kaszaperre is került ménes, de 
az igen kevés számú lehetett, mert az is a gulyás gondjaira volt bízva, de ottani tartása az 
1900-as évek elején megszűnt. 

A székegyházi pusztának Kiskomlós nevű része az a terület, ahová a legelő 1856. évi 
felosztása után az állatállomány zöme, a nagyobbszámú ménes, a tehéncsorda és a konda 
került. Az üszőket a faluba vagy a tanyára vitték. A lovakat a múlt század 60—70-es évei
től kezdve többnyire a tanyán, kisebb mennyiségben a falubeli istállókban tartották. A kis-
komlósi ménes 250—300 lóból állt. Mihelyt az idő kimelegedett, kihajtották azt, s ahogy 
az öregek mondják od Dúra do Mihala, vagyis április végétől október végéig volt a legelőn. 

Delelő tehenek és üszők Kaszaperen 1957-ben 
Poludnajsí odpocinok kráv a jalovíc v Kaszapere v r. 1957 

Mittagsruhe von Kühen und Färsen in Kaszapere, 1957 

A ménesnek a kaszaperi karámhoz hasonló állása yolt, de akkora, körülbelül 200 méter 
átmérőjű. Ott legeltek a csikók és azok a hámoslovak, melyek az év nagy részében munká
ba nem kellettek, de hordáshoz és nyomtatáshoz mindig haza hajtották azokat. Ez volt az 
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úgynevezett szelíd (prostí) ménesük. 12 Az 1900-as években még 150—200 ló legelt -Kis 
komlóson, 1930-ban már csak 70—80 volt a gulya mellett. 

A tehéncsorda, mely Kiskomlóson legelt és legel még ma is, 1880-ban 1000—1200 da
rabból állt. 1956-ban már csak 150 fejőstehén járt ki. A csordások korán reggel, utcáról
utcára menve terelték össze a teheneket — szarutülkeiket (trúba) fújva — és hajtották a 
marhát a legelőre. 

Hajtóeszközük a karikás ostor (karikás) volt. Részei : a nyél (porisko), a fül (ucho), 
a telek (zveske vagy karícka) a nyak (nak), a sallangok (solange), az ostorderék (remená 
zinka), a tőcsapó (rudas), a szíjcsapó (capó), a sugár (sugár). 

A karikást a pásztorok maguk készítették. Cseresznyefa a legjobb nyélnek való, mert 
nem töri fel a kezet. A derék bélelése kenderkötél, amit 6—8 hasított szíjjal fontak körül. 

Az a jó karikás ostor, amelyiknek dereka kígyófonatosanfíwgtfrá//,) van fonva. A nyél
nek való cseresznyefát a csordások a kiskomlósi legelőtől alig 2 kilométer távolságra levő 
szőlőskertekből (vihice) lopták, ahová kora hajnalban mentek, hogy ne találkozzanak a 
gazdákkal. Volt olyan csordás, aki már előre megalkudott a szőlőcsősszel, hogy melyik fa 
fiatal hajtását hagyja meg, mert a karikásnyélhez a két éves hajtás volt a legjobb. Rosza 
Pál mesélte, hogy 1923-ban egy kétéves hajtásért fél liter pálinkát adott a csősznek. 

A tehénpásztorokat, a csordásokat (kravjar) a község elöljárósága, a községi gazda 
javaslatára fogadta fel, de a tulajdonosok fizették. Idejük május első hetétől november 
első hetéig, a hideg beálltáig tartott. Idejük kitelte után még kötelesek voltak felváltva a 

Karám Kiskomlóson 
Ohrada pre dobytok v KiskomlóSi 

Pferch in Kiskomlós 
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községi bikák gondozása miatt Kiskomlóson éjszakázni, amiért külön fizetést kaptak. A Fel
végi legelő megléte idejében, a múlt század közepéig, a községnek még külön borjúpásztora 
is volt, aki addig legeltette a borjúkat, amíg az idő melege engedte, nagyjából október végéig. 
A borjúpásztorokra vonatkozóan egyetlen adatot találtunk: 1854-ben Magna Pál volt a fel
végi borjúpásztor, akinek fizetése jószágonként 1 garas, minden második után egy kenyér 
és minden negyedik után 1 véka búza volt. 

A községi csürhe és malackonda is előbb a Felvégi és az Alvégi legelőn legelt, és 1856 
után került Kiskomlósra. A kocák ott fialtak a maguk túrta gödrökben. A kanászok a nyári 
zivatarok alkalmával arra ügyeltek, amikor a gödrök hirtelen megteltek esővízzel, hogy a 
kismalacok bele ne fulladjanak a pocsolyákba. Olyankor a kanászok kidobálták a kicsiket 
a vízzel megtelt gödrökből. 

Abban az időben a kanászokra a községi kanászgazda ügyelt (e tisztség az 1880-as évek
ben szűnt meg), aki hetenként egyszer-kétszer kiment a legelő csürhéhez és ellenőrizte 
nincs-e hiány, egészségesek-e a községi kanok, van-e szaporulat. Évi fizetése fél lánc kuko
ricaföld és 5 darab öreg sertés ingyenes legeltetése volt. 

Kút a kiskomlósi legelőn 
Studna na kiskomlósskom pastvisku 

Brunnen auf der Weide von Kiskomlós 

A fenti adatok már a változás állapotát mutatják, amikor a megmaradt jószázállomány 
a távoli pusztákról a falu körüli szűk legelükre került. Nézzük meg, milyen területeken je
lentkezik ez a változás? Az állattenyésztésről a terménygazdálkodásra való áttérés jelentő
sen megváltoztatta az állattenyésztés egész arculatát. Figyelemmel kísérhetjük az állat
állomány csökkenését és ugyanakkor összetételének módosulását. Az utóbbi a tenyész-
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Karikás ostor 
Pastiersky bic zvany „karikás" 

Hetzpeitsche 

Akol szarvasmarhák részére, kisparaszti gazdaságban 
'Akov" pre hovädzi dobytok v maloromíckom gazdovstve 

Hürde für Rinder bei einem Kleinbauern 
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növendék és hízóállatok javára történik az igás állatokkal szemben.13 A változás másik 
figyelemre méltó momentuma az állatfajták kicserélődése. Ugyanis a régi, ndegtartasra 
alkalmas fajtákat felváltották az értékesebb, de kényesebb fajtákkal. Az új fajták elterjedé
sével és meghonosodásával átalakultak a jószágtartás épületei, megváltozott az állatok 
gondozása és mindennapi ellátása is.14 

Az új gazdasági ág, a gabonatermesztés szoros kapcsolatban van az állattenyésztéssel. 
Nem egyszerű kiegészítői egymásnak, hanem kölcsönösen meghatározzák egymást. A ter
mények az emberi szükségletek kielégítésével és az állatállomány ellátásával értékesülnek, 
a föld megmunkálásához viszont igásállatra, a föld termőerejének biztosítására pedig állati 
trágyára van szükség.15 A megváltozott piacviszonyok egyre nagyobb gabonafelhozatalt 
vártak. A paraszti gazdálkodás célja az lett, hogy ezeken a piacokon minél több gabonát és 
terményt értékesíthessen. Ezt azonban csak korszerű és alapos agrotechnikai műveléssel le
hetett elérni. Ahhoz, hogy minél jobban megművelhessék a földet, sok, jó erőben levő és 
bármikor munkába állítható jószágra volt szükség. Természetesen a félszilaj tartás nem elégí
tette ki ezeket a követelményeket, ezért a gazdák áttértek a mindezt biztosító belterjes, ís-

Szín szarvasmarhák részére, kisparaszti gazdaságban 
Provizórna stajna pre hovädzi dobytok v malorol'níckom gazdovstve 

Schuppen für Rinder bei einem Kleinbauern 

tállós állattartásra. Addig maga az állat volt az érték, most már a munkája is, amellyel 
a parasztember megkönnyítette a szántást, a vetést, az aratást és más nehéz paraszti mun
kát. A jószág, mint érték, természetesen nem szűnt meg, sőt értékében emelkedett, mert 
munkájában segítőtársa lett az embernek. 
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Az istállós tartással újra fellendült a jószágtartás. Jófajta és eladásra alkalmas állatai
kat a piacokon értékesítették, az értük kapott pénzből a most első számú „kedvencet" 
a földet gyarapították, vagy egyéb javakat szereztek. Ezek után vizsgáljuk meg Tótkomlós 
belterjes állattartását! 

A lótartás 

A ló a legbecsesebb, a gazdaságban a legértékesebb állat, a paraszti életben a legfonto
sabb segítőtársa az embernek. Sok gazdának a parasztszekéren kívül, volt még egy kisebb, 
sárgára festett kocsija, amely elé mindig szép, fiatal lovakat fogtak. Azok voltak a gazda 
büszkeségei, és jelentették a módot, a rangot. 

Néhány gazda eladásra is nevelt lovakat, ilyen volt Karkus János, akit az egész falu 
Karkus apókának nevezett. Honvédségnek, külföldi lófelvásárlóknak, vidéki birtokosok
nak adta el lovait, főleg méneket, továbbtenyésztés céljára. Rosszabb lovak eladásával, 
kupeckedéssel csak a cigányok foglalkoztak. 

Kivétel volt Horváth Mihály cigány lókupec, aki az első világháború előtt és alatt 
Bécs lóvásárait is megjárta, a komlósi gazdáktól vett szép lovakkal. 

A 19. század második felében, amikor lassan a lóerő az ökörállományt kezdte háttérbe 
szorítani, még nem sok gondot fordítottak a fajok kiválasztására. Nagyobbrészt kistermetű 
parlagi lovaik voltak. Pedig jó lovak tenyésztésére is lett volna alkalmuk, mert a mezőhe-

Szín szarvasmarhák részére, kisparaszti gazdaságban 
Provizó rna stajna pre hovädzi dobytok v maloroTníckom gazdovstve 

Schuppen für Ringen bei einem Kleinbauern 

270 



gyesi állami ménesbirtok határos volt a községgel, ahol az Alföld talajviszonyainak meg
felelő tájfajtákat, a nóniuszt és a furiozót tenyésztették. A gazdák szerették a kistermetű 
parasztlovakat. Az 1860—80-as években a vállalkozó és haszonleső gazdák gyakran elmen
tek Erdélybe, fiatal lovakat vásárolni. Egy-egy gazda 6—8 darabot is haza hajtott. Kicsapta 
a ménesbe, és egy-két év múlva haszonnal adta el Hódmezővásárhely, Gyula, Arad állat
vásárain. Fuvarba is jók voltak az erdélyi lovak. Több fuvaros összefogva Temesvárig, 
Szolnokig és Nagyváradig is elment velük. Amikor az állam felhívta a gazdák figyelmét a 
tájfajták tenyésztésére, a 80—90-es években Tótkomlóson is lassan megindult az ajánlott 
tenyésztés. Az állam 1905-ben méntelepet létesített a községben, ahol 7 mezőhegyesi mén 
állomásozott. A méntelepet gyakran keresték fel a lótartó gazdák kancáik fedeztetése cél
jából, de az 1930-as évekig magáncsődörökkel is fedeztettek a községben. 

A munkába befogott lovakat a múlt század 60—70-es éveitől kezdve többnyire a tanyán, 
kisebb részben a háznál tartották. A kintievők a tanya körüli legelőn legeltek. A tarlót nem 
törték fel mindjárt aratás után, ami esős időben különösen jó legelőt adott, mert sok vad
muhar nőtt rajta. Korán reggel benyűgözték (zaputnali) a lovakat és délelőtt 9—10 óráig 
hagyták legelni. Ha nem volt munka, kint hagyták a lovakat késő estig is a tarlón. A tarlón 
való legeltetés másik fajtája az éjszakai legeltetés volt. Este, a munka végeztével, a gazda 

Tanya körül legelő tehenek 
Na pasi okoló sálasa 

Vorwerk mit weidenden Kühen 

fiai és a béresek felültek a lovakra és kimentek velük a tarlókra vagy az uradalmi földekre. 
Ide hajtották ki lovaikat a fuvarosok (konikári) is. A gazdafiak számára az éjszaki legeltetés 
a gazdálkodásban való előrelépést jelentette. Ezeken az éjszakákon játszották a vitri mi rit' 
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játékot is. Amikor a lovak megcsendesültek, azokat egy kisebb legényre bízták a többi 
8—10 legény pedig két-három közelebbi tanyán hosszú kötelekkel megkötözte az istállóban 
alvó legényeket és magával hurcolta árkon-bokron át. Karikásaikkal biztatták őket és oda
odasóztak nekik. Közben hangosan kiabálták: vitri mi rit! vitri mi rif! Saját lovaikhoz érve 
feloldották őket, és a titokban kilopott pálinkából fájdalomdíjul nagyokat húzattak velük 

A legények a csillagok állásából ismerték az idő múlását, borús időben pedig a lovak 
ganezasanak számából tudták az időt, mert a lovak lassan haladva legeltek emésztésük is 
egyenletes volt. Lábaikra vas- és kötélbéklyót tettek, hogy ne mehessenek messzire és ne 
hajthassak el őket. A legények az éjszakát felváltva alvással és virrasztással töltötték el 
Kora hajnalban nagy kurjongatások közepette hajtották vissza a lovakat a tanyákba vagy 
a faluba, ahol munkába álltak velük. 

Ez a legeltetési mód előnyös volt a fuvarosoknak is, mert a tarlón semmi legeltetési 
dijat nem fizettek, s ezt igyekeztek is kihasználni. A gazdák jóakaratúlag el is nézték de 
bajos is lett volna megakadályozni. Az éjjeli legeltetés az első világháború idején szűnt meg 

A 19—20. század fordulóján egy 10—15 holdas gazdának mindig volt 2—3 lova Na
gyobb gazdának 8 - 1 4 is. A lovakat télen istállóban, nyáron a kisgazdák nyári jászolhoz 
kötve, nagygazdak az akolban, a szabad ég alatt tartották. Gondozásuk mindig az istállóban 
történt, amelynek egyik végében állt a jászol (jasle), a másik végében a szénatartó (seninec) 
es a béres agya (posfielka). Tisztán tartásukra nagy gondot fordítottak. Napjában kétszer 
reggel és délután megalmoztak. Az alomból a száraz szalmát kirázták, s az ott maradt 
A nedveset vasvillával (vidl'i) félrehányták és talicskán (fúrik vagy taliga) a trágyadombra 
vittek. A száraz alomra friss szalmát terítettek, megágyaztak (poprávali) a jószágnak 

Tanyán fák alá kikötött tehenek 
Kravy uviazané о ström na sálasi 

Unter Bäumen angebundene Kühe am Vorwerk 
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A gazda valahányszor bement az istállóba, mindig igazított egy keveset az almon, és volt 
egy-egy szava az állatokhoz. Almozáskor történt a ló testének ápolása is. Először'szalma-
csutakkal (cutak) jól lecsutakolták, majd vakarával (cesadlo) végigvakarták, hogy a por 
és a kihulló szőr lejöjjön róla. Utána a szőrét fényesre kefélték, végül egy szűrdarabbal 
(humenka) letörölték. Némelyik ló bőre nem állta az erős vakarót, az ilyet koksz darabbal 
vakarták. 

A húgylé elvezetésére a hidlás (podmostina) szolgált. A lovak hátsó lába alatt egy 
20—30 cm mély és 30—40 cm széles árok húzódott, amely deszkával volt befedve. A húgylé 
az almon keresztül a fedődeszkák közein lecsurgott az árokba. Az árok a falon keresztül 
egy nyíláson át, a szabadba vezetett, és abban folyt ki a szennyvíz a trágyadombhoz. 

Az istállóban volt a lószerszám helye, ott álltak a tisztítóeszközök továbbá a vasvilla 
a lapát. A béres ruhái is, kisgazdánál a falbavert facövekre akasztva, nagygazdánál a széna
tartó gerendájába vert vasszegre téve. A falra felakasztott kicsi polcon, vagy a vakablakban 
tartottak az állatok gyógyításához nélkülözhetetlen orvosságokat: ott állt a nyürothadás 
ellen a nyúlháj, a pata és a csűd felpállásának gyógyítására egy fazékban fokhagyma és só 
híg keveréke, amivel lemosták a beteg testrészt és utána kékkőporral behintették. A nyári 
jászolhoz kikötött lovak gondozásával kevesebbet törődtek, pedig ott jobban szenvedtek 
a legyek bántalmazásától, mint az istállóban. 

A tanyán tartott lónak nem volt elég a tanya körüli legelés, hogy jó erőben legyen 
Táplálásáról másképpen is gondoskodni kellett. Mivel a község határában, de a tanyák kö
rül sem voltak legelők és rétek, ahol nagyobb mennyiségű széna termett volna ezért a ta-

ШШКЩ^'Ш 
.... 

Borjú palókával 
Tela s „klincami" 
Kalb mit palóka 
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karmányt minden lótartónak magának kellett megtermelnie, szálas és szemes takarmány 
formájában. Az árpaszalma (jacmenovo seno) és a zabszalma (ovoz) volt a legjobb takar
mány, a búzaszalma (slama) már gyengébb. Rozsot keveset termeltek takarmánynak, mu
hart és lucernát (det'elina) is csak kis mértékben, a jószág eleségének megjavítása végett. 
A törek (zrapke) és a pelyva (pleva) takarmányrépával (répa) keverve a pác (miesa-
nina) a ló egyik legfontosabb tápláléka. A pácot ősszel tökkel, télen takarmányrépával, 
nyáron szecskázott lucernával adták, amit mindig az előző napon készítettek el, hogy meg
fülledjen, úgy kissé savanykás ízt kapott. Hátaskosárban (chrptoví kos) vitték a jászolhoz. 
Abrakul zabot vagy kukoricát, külön vagy vegyítve, kukoricadarát répával, vagy tökkel 
keverve adtak. 

A ló napi háromszori etetésének mindig azonos időben kellett történnie, különben 
az étvágya elromlott — mondta Paulik János gazda. A reggeli etetés kora hajnalban négy
kor kezdődött. Pácot, abrakot (obrok), utána szénát (seno) vagy kukoricaszárat (kukuríca) 
kapott, fél hatkor megitattak. Etetés közben tisztították és almoztak alája. Utána pihent 
a jószág. A déli etetés ideje 11 órakor kezdődött. Az eleség ugyanaz, ami reggel volt. Az es
teli etetés 6—8 óra között történt, olyankor nem adtak pácot, csak abrakot és szénát. 
Éjjelre egy-másfél kéve kukoricaszárat vagy két-három villára való árpaszalmát dobtak 
eléje a jászolba, ahol a jászol fölött saroglya (rebrík) volt, ott abba. 

A nyári takarmányozás annyiban tért el a télitől, hogy sem pácot, sem kukoricaszárat 
nem adtak, hanem levágott kalászosokat zölden vagy széna formájában. A tavaszi árpát és 
zabot zölden vagy szárazon (szénának nevezik) adták a ló elé, sokszor lucernával megjavítva. 

Tanyai sertésól góré alatt, 15 darab hízó részére 
Chliev pod hambárom na sálasi pre í 5 krmnikov 

Kobe am Vorwerk unterhalb der Maisscheune, für 15 Mastschweine 

274 



A lovat sokoldalúan dolgoztatták. Amíg szekér elé ökröket, a kocsi elé mindig lovat 
fogtak. A mezőgazdaságban szántáshoz, boronáláshoz, henger és vetőgép elé fogva, kuko-
ricatöltögetéshez, a szárazmalmok idejében a malom hajtásához fogták be. Amelyik gazdá
nak a lovai nem értek rá, vagy sajnálta azokat a malom keringőjébe befogni, fuvarosoktól 
bérelt 2 krajcárért egy párat. A lóval való nyomtatás is általános volt. Búzát a századfordu
lóig, árpát az 1920-as évekig nyomtattak lovakkal. Az ágyasba két lovat fogtak egymás 
mellé, legfeljebb 4 járt körbe-körbe, a hajtó az ágyas közepén állva hajtott. Naponta két 
ágyast nyomtattak el. A szérűn való nyomtatás októberben kezdődött és január közepéig, 
végéig tartott. 

A ló hámba való betanítása könnyen ment. Másfél-kétéves korában anyja mellé kötöt
ték hám nélkül. Pár hónap múlva már hámot tettek rá és üres kocsit húzattak vele, az öreg 
ló mellett. Indítószavak: nete és no. Szántásnál irányításukra vegyesen használtak magyar 

Tanyai sertésól, 20—25 darab hízó részére 
Chliev na sálasi pre 20—25 krmnikov 

Kobe am Vorwerk, für 20—25 Mastschweine 

és szlovák szavakat: jobbra (odseba), balra (ksebe), hátra (neide vagy cruk). Szántásnál 
a bal oldali a ksebník, a jobb oldali a brázník, amelyik a barázdában jár. 

Párosításnál lehetőleg úgy fedeztettek, hogy az elles ideje tavaszra essen, mert így az 
anyaállat a nyári munkában már teljes erejével részt tudott venni. 
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A ló ivar és korszerinti megnevezése: 

kanca к о bol a 
vemhes kanca zrebník 
csikó 1 éves korig zriebe 
2 éves csikó lanstiak 
csődörcsikó 4 éves korig: zrebec 
kancacsikó 4 éves ] korig: kobóvka 
csődör ceider 
herélt, vagy paripa herilt, paripa 

Nemükön és korukon kívül színük szerint is megkülönböztették, ami nagyon szegényes, 
inkább a magyarból átvett megjelöléssel történt : fehér (bíeli), fekete (cierni), szürke (sirka 
vagy sivka), deres (deres), fakó (fakó), pej (pejko vagy cervení), sötétpej (cierni pejko), 
világospej (vidnípejko), meggypej (visnoví), sárga (sárgo), almásderes (jablcistí), vasderes 
(deres). Színfoltjaik után megkülönböztették: a csillagosat és szárcsát, a tűzöttet, a lámpás
orrút és a keselyt. A nagyon erőslábú ló a congálovi. Ha akár a ló vagy a szarvasmarha el
vetélt (vihod'í) a magzatot, ha már a szőre kifejlődött megnyúzták és tarisznyát készítettek 
a bőréből. Ha nem életrevalót hozott a világra, mondták, hogy tarisznyát ellett (kapseVu 
ozrebila). A sovány és gyenge lóra a koporsó (truhla) megnevezés járta. 

Tanyai sertésól, 2—3 darab hízó részére 
Chliev na sálasi pre 2—3 krmniky 

Kobe am Vorwerk, für 2—3 Matsschweine 
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A lónevek többnyire a magyarból lettek átvéve, aminek a magyarázata az, hogy Tót« 
komlós magyar nyelvű községekkel volt körülvéve. A magyar gazdáktól vásárolt lovak neve
it sem változtatták meg, de gyakran szlovák utóhangot ragasztottak hozzája. Például a 
kesejből keso lett. 
Lónevek csődörre és paripára: Betyár, Bátor, Bandi, Csillag, Egzo, Ferke, Füri, Maci, 
Madár, Keso, Kígyó, Vaszij, Vidor, Zula, Cirusz. Kancára: Ancsa, Cica, Csillag, Dáma, 
Dajka, Egza, Fecske, Lina, Lujza, Birza, Sárga, Sárgo, Vilma. 

Kisebb gazdának, ha csak egy pár lova volt, azt a falubeli háza istállójában tartotta, 
hogy mindig szem előtt legyen. Ilyen esetben mindig a gazda vagy a család férfitagjai gon
dozták. Nagyobb, 15—20 holdas gazdaság megműveléséhez 3—4 lóra volt szükség. A 
nagygazdáknál 15—16 ló sem ment ritkaságszámba. Náluk legnagyobbrészt a tanyán vagy 
ha több helyen volt a föld és több tanyaépületük volt, úgy azokon megosztva tartották, 
béresek gondozására bízva. 

A 19. század 50—60-as éveiben a nagygazdáknál a béreseken kívül még lovászok is 
voltak,16 akiket a hajtólovak gondozására fogadtak fel (tulajdonképpen béresek voltak). 

A község maga is gazdálkodott, sok lova volt. A községházán az istállóban mindig 
állt 6 ló, községi előfogatolásra és tűzrendészetre készen. A község lovait és a tulajdonában 
levő csődöröket a fogadott béresek gondozták. A község földjeit munkáló béresek közül 
hárman a faluban laktak és a rájuk bízott lovak ugyancsak a községi istállóban voltak 
elhelyezve. A többi béres a községi tanyán kapott lakást és gondozta az ott kint levő álla
tokat.17 

Háznál levő sertésól, 10—12 darab hízó részére 
Chliev pre 10—12 krmnikov pri dome 

Kobe beim Wohnhaus, für 10—12 Mastschweine 

277 



A lovakat nem minden gazda patkoltatta a múlt században, s a tanyán levők még a 
legutóbbi időben sem voltak megvasalva. A tanyákon maguk a gazdák is patkoltak, kicsi 
kézi fújtatóval élesztgetve a tüzet. A faluba gyakran bejáró lovaknak első lábára verettek 
csak patkót a kovácsokkal az utóbbi időben. A tél folyamán erősen megnőtt körmöket 
harapófogóval csípték le. 

Némelyik ló kocsiba befogva hirtelen megállt, csökönyös lett (zatne sa), ilyenkor hosszú 
pányvára kötve körbe hajtották, addig, amíg erősen megizzadt, utána kocsiba fogva már 
indított és húzott. 

A lovakat nagypénteken a Szárazérben megfürösztötték, hogy nyáron ne repedezzen 
a bőrük (ze by sa ne pukov v leié). 

A szarvasmarha tartása. 

Az előzőekből kitűnik, hogy a ló igen becses volt a komlósiak szemében, azonban 
házuk tájáról és főleg a mezőgazdasági munkában a szarvasmarhát sem nélkülözhették. 
A 18. és 19. századi összeírásokból látható, hogy főleg igásökreik voltak szép számmal, több 
mint hámoslovuk, de ez az állapot a jelzett időben az egész magyar mezőgazdaságra jel
lemző volt, így nem szorul bővebb magyarázatra Tótkomlós esetében sem. 

Ahogyan fogyott a legelő a község határa körül és azon belül, úgy csappant lassan az 
igásökrök száma is. 1860 után a belterjes gazdálkodás kezdetével emelkedést mutat a pa
raszti gazdaságokban a fejőstehenek száma. 

Süldők árusítása kocsiról a hetipiacon 
Predaj bravcov z voza na trznici 

Verkauf von Frischlingen vom Wagen am Wochenmarkt 
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Amiga 18. században még hizlalásra is tartottak ökröket, a 19. században már csak 
igavonásra. Számuk még mindig több mint az igáslovaké, de egyre apad. Az utolsó nagyobb 
tartási időszak az első világháború ideje, amikor lóhiány miatt a gazdák ismét kénytelenek 
voltak ökröket vásárolni, hogy földjeiket megművelhessék. 

A 20. század elejéig kizárólag a magyar fehér szarvasmarhát tartották, ma már csak a 
pirostarkát tartják. A múlt században 5—6 ökre is volt egy-egy gazdának. A 19. század 
derekán olyan béresek is voltak, akik 6—8 ökörrel álltak el szolgálni. Ez esetben a cseléd 
a maga állataival dolgozott, de a gazda takarmányán volt a jószág. Az ökröket tartó bé
resek hamarosan vagyont szereztek és a század végére a község leggazdagabb parasztjai 
lettek. Ilyen volt az egyik Francziszti és Korim család, akik 1880 táján 20—25 hold földet 
is szereztek ily módon és a cselédsorból a gazdák közé emelkedtek. Ezekről a családokról 
mondották az öreg béresek, Pipis András és Stirbicz János, hogy emberségesebbek voltak, 
mint a többi gazda, mert maguk is a béressorból kerültek ki. 

A múltban az állattartó gazdák szívesen neveltek fiatal tinókat, mert egy-két évi tar
tás után haszonnal értékesítették azokat. Gyula és Arad vásáraira mentek rúgottborjúkat 
vásárolni. Némelyik gazda 20—25-öt is vásárolt, 8—15 forintjával darabját. Hazahajtásuk 
után a kaszaperi legelőre kerültek, majd feljavulásuk után Orosházán, Vásárhelyen vagy 
Makón adták el nagy haszonnal. 

Az 1880—90-es évek között, Hódmezővásárhely határában, a Melinda pusztán, mely 
határos volt a községgel, harminc tótkomlósi gazda 550 hold szántót bérelt. Legelő is volt 
rajta, ahol fejős, meddő, növendékmarhát és néhány ökröt legeltettek. Nagy szalmakaz-

Malacok árusítása kocsiról a hetipiacon 
Predaj prasiat z voza na trznici 

Verkauf von Ferkeln vom Wagen am Wochenmarkt 
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lakat raktak, háromszög alakban, és azok között telelt ki a jószág. Télen szénával etettek, 
amit helyben kaszáltak. Az érdekelt családok férfitagjai közül négyen-öten mentek ki a jó
szágot őrizni, hetenkénti váltással. 

Kaszaperen az ökröket és tinókat, majd utóbb a teheneket és üszőket a gulyások őrizték. 
Azokat az üszőket, melyek elérték a tejelés idejét, a gulyások 2—3 naponként megfejték. 
A tejből gomolyát és erőstúrót készítettek, amit feleségeik árultak a tótkomlósi hetipiacon. 
Amikor az üszők úgy kifejlődtek, hogy szükségessé vált a napi fejesük, akkor vagy a falu
ba kerültek be, vagy a tanyára vitték azokat. A háznál levők a kiskomlósi legelőre jártak 
legelni naponta, ahol a csordások (kraviar) ügyeltek rájuk. A tanyán volt a nagyobb állo
mány. Részben a tágabb hely miatt, másrészt ott jobb gondozási és takarmányozási lehe
tősége volt a gazdáknak. A kifejt tejet másnaponként — kantákban — hordták haza. 

A tanyán tartott szarvasmarha-állomány télen istállóban volt, mely mindig melegebb 
mint a lóistálló. Nyáron az akolban (akov) egész napon át, sokszor éjszakára is, vagy a 
szín (ciena) alatt voltak. A szín szalmával, kukoricaszárral, a második világháború után 
leginkább cseréppel fedett lapos, oldalfalak nélküli épület. Négy faágasra helyezett gerenda 
tartja a tetejét. A tanyaépület körüli füvön legeltek és legeltetnek még ma is, vagy a szérűs
kert fáihoz kikötve, hosszú kötélen, hogy a füvet távolabbról is lelegelhessék. 

A háznál a takarmányozásukra kevés gondot fordítottak, mert hacsak tehették, a 
csordára hajtották ki. A reggeli fejesnél csak egy kéve kukoricaszárat, vagy egy kéve mis-
linget dobtak elébe, hogy jól állja a fejést, úgy is megy na Kiskomlós sa pást, mondta Karasz 

Hízó árusítása a hetipiacon kalodában 
Predaj krmnika z „kalody" na trznici 

Verkauf des eingeblockten Mastschweins am Wochenmarkt 
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Erka néni. Este már csepegő tőggyel jött haza a legelőről, és az esteli fejés alatt újra csak 
szárat vagy mislmget kapott. Fejés után pedig egy szakajtó korpás vagdalt tököt öntöttek 
elébe, a jászolba. Tanyán is csak kétszer etettek, a táplálék kint is kukoricaszár, másodrendű 
széna és kevés kukoricadara. A reggeli etetés 5—7 óra között történt, kukoricadarát (dara), 
kukoricaszárat (kukuríca), csuhéjt (sust'a), vagy felszecskázott csalarnádét tökkel vagy 
kevés herével keverve kapott. A második etetés estefelé 3—5 óra között történt. Utána a 
kútnál itattak vályúból, erős hidegben bent az istállóban vödörből. Búzaszalma, lencse, 
és borsó szalmája ínséges takarmány, de ha az volt a gazdaságban, mindig a szarvasmarhá
val etették fel. Az etetés vége felé fejtek, mindig bent az istállóban, ami az asszonyok dolga 
volt. 

A tinót 4 éves korában törték be a járomba (lámali do jármo). Először csak üresen 
tették rá a jármot egy-két hétre, hogy megszokja és hogy megvastagodjon a nyakán a bőr. 
Két-három heti szoktatás után a tézsla végére nehezéket, rendesen fatönköt akasztottak 
és azt húzatták. Majd az öreg ökrök mögé, négyesbe, szekérbe fogták (voli z me zaprihali). 
Munkában az ökrök kitartóak, de a delet megérezték és nehezen maradtak a barázdában. 
Járomban a baloldali a hajsás, a jobboldali а С ás. A jól betanított ökörpár nyomon követte 
az embert. Indításuk: d'ü-hé, megállításuk: hő-ő-ő. Jobbra fordításuk: cále hajs és a neve 
kiáltásával, balra fordításuk cála és a baloldali neve kiáltásával történt. Hajtáshoz hosszú-
nyelű ökörhajtó ostort használtak, melynek részei : a másfél méteres nyél (porisko) korona
akácból, a telek (zveske), az ugyancsak másfél méteres derék (Unka) kötélből, az 1—1,2 
méteres csapó (surovec) nyersszíjból és végén a sugár (sugár). 

Lovak nyári jászol mellett, termelőszövetkezetben 
Kone pri letnych jasliach v druzstve 

Pferde an der Sommerkrippe in der Produktionsgenossenschaft 
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A szarvasmarha elnevezése neme és kora szerint: 

Színek szerint tehénnél és üszőnél: 

tehén krava 
vemhestehén íevná 
üsző jalovicka 
bika biko 
növendékbika bicko 
tinó junec 
ökör vol 

fehér bielá 
vörös risk a 
fakó faka 
tarka tarkává 
szőke sivá vagy s'wavá 

Szarvállások közül a kajlaszarvún (kajlává) kívül mást nem ismertek. A borjú szopá-
sának meggátlására, helyi kovácsok készítette és vasszegekkel kivert, palókát (palóka vagy 
klince) használtak. 

Csikók karámban, termelőszövetkezetben 
Zriebatá vo vybehu v druzstve 

Fohlen im Kamp der Produktionsgenossenschaft 
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A tótkomlósiak a legutóbbi időkig csak a legszükségesebb esetben hívtak állator
vost a beteg jószághoz, maguk igyekeztek meggyógyítani. Amennyiben a gyógyítás nem járt 
sikerrel, akkor is szívesebben fordultak olyan emberhez, aki gyógyító hírében állott. Ilyen 
volt Tótkomlóson a Nagy utcai Pipis család több nemzedéke. Az állat betegségét gyakran 
boszorkány rontásának tulajdonították. Sokat meséltek a fekete macska képében megje
lenő boszorkányról, ami elvitte a tehenek hasznát, elapasztotta a tehenek tejét. Malya apóka 
mesélte, hogy nekik még a köcsögeiket is összetörte a bosorka, amiket az édesanyja kitett 
a köcsögtartóra. A megrontott tehenüket Krucsjak Györgyhöz vitték, aki vissza tudta 
csinálni a rontást. Körbefüstölte a tehenet, attól gyógyult meg, „az ánti világban bizony 
gyakori volt az ilyen dolog" — toldotta hozzá Malya néni. Rontani inkább öreg asszony 
(mast'ickárka porobí), helyrehozni (odrobí) férfiember tudott. 

„A kisebb sebészeti gyógyításokat magunk is megcsináltuk az apámmal", mondta 
Bencsik Márton. Bicska, (bicak) zsineg (motúz) és tű (ihla) kellett hozzá. A gyógyítás 
mellett fontos az élősdiek irtása. Féreg ellen a ráolvasás (zacitania) a leghatásosabb eljá
rás. A ráolvasás kézrátétellel történt. Napfelkelte előtt kilencből hibátlanul kell visszafele 
olvasni és azt három napon keresztül megismételni. A harmadik nap reggelére kihullik a 
féreg. Ha közben a nap felkel, a ráolvasást nem lehet folytatni, elölről kell kezdeni a műve
letet. Nyílt sebre is ráolvastak, hogy gyorsabban összeforrjon a seb. A csikó és a borjú 
nyakára piros szalagot kötöttek szemverés ellen. A tetves állatot három napon át, szappa
nos vízzel (luzini) mosták, majd avas szalonnával és higanyos zsírral kenték. A különféle 
daganatokat gőzölték (parili.) A rüh (srab) és más bőrbetegségek ellen kocsikenőccsel 
dörzsölték be a jószágot. Csonttörést ritkán gyógyítottak, mert az hosszadalmas lett volna. 

Szarvasmarhák karámban, termelőszövetkezetben 
Hovadzí dobytok vo vybehu v druzstve 

Rinder im Kamp der Produktionsgenossenschaft 
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Ilyen baj esetén az állatot inkább levágták, vagy eladták a mészárosnak. Belső gyulladás 
kiszívására tályoggyökeret (tálok) alkalmaztak, amit a jószág szutyakjába, vagy a bőre 
alá fűztek. A szemfájós lónak és szarvasmarhának nádszálon keresztül, porcukrot szórtak 
a szemébe. A csődöröket és a bikákat másfél éves korukban herélték, mindig nagypénte
ken. Több gazda együtt végezte jószágai herélését, valamelyik tanyán összegyűlve, a szalma
kazlak tövében. A kanok herélését is maguk végezték, de a kocák miskárolását az 1920-as 
évek körül legtöbbször az Orosházáról eljáró Horváth testvérekre bízták. 

A sertéstartás 

A 19. századi községi összeírásokban bőven találni adatokat a sertéstartásról. A la
kosság legnagyobb része csak házi szükségletének megfelelő számú sertést tartott, de egyes 
gazdák sokkal többet is, hogy azokat ősszel hízóba fogják, és a szalonnát a Felföldről 
lejáró vasas tótoknak eladhassák, s jövedelmüket ezáltal is gyarapítsák. A húst családjukkal 
és cselédségükkel fogyasztották el, a szalonna pedig eladásra került.18 A nyári munka ide
jében nagygazdáknál, minden felnőtt férfiemberre egy fél sertés húsát és szalonnáját számí
tották fogyasztásra. 

A felvidékről jövő kereskedők jól megfizették a szalonna árát. A 19. század második 
felében a kereslet egyre nőtt, mázsájáért 1880 táján öt koronát is adott bát'a Jankó hornjak, 
aki mindig 10 és 20 koronás aranyakkal fizetett, a ma már 79 éves Lehoczky Mátyás bácsi 
apjának. Eleinte kocsin jöttek a kereskedők, és a felvásárlás után a helybeli fuvarosokkal 

Növendékjószág karámban, termelőszövetkezetben 
Mlady dolytok vo vybehu v druzstve 

Jungvieh im Kamp der Produktionsgenossenschaft 
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szállították az árut Szolnokra. Azonban a vasút megindulása után a fuvarosok már nem 
kellettek, és a 2—3 vagonnyi szalonna fuvarozásától elestek. A sertéstartás egyre naeyobb 
arányokat öltött: amíg 1800-ban 440 sertés volt a faluban, 1884-ben ez a szám majdnem 
megtízszereződött, 4192 darab volt. A 19. század végéig kizárólag csak a szalontai fajtát 
ismerték. Ez a fajta legelt az Alvégi és a Felvégi legelőn nagy kondákban, a közlegelő fel
osztása után Kiskomlóson. Szőre fehér-vadas-szürke, fejét sohasem tartotta lefelé, úgy 
ment mint a farkas, füle kajla, előreálló hegyes, bőre vastag volt. Nem volt szapora. Álta
lában 4—5-öt malacozott. Hízásra nem volt alkalmas, olyan erdőségi fajta volt. 

Az 1890-es évek elején Arad vidékéről fecskehasú fajtát hoztak a községbe. Malac
korában csíkos, a kifejlett állat hasa alja fehér, háta szürkésfekete, szőre göndör, mint a 
magyar mangalicáé. Hízásra bevált és szerették, annak ellenére, hogy nem volt nagy testű. 
Ha 150 kilósra meghízott, akkor odavágott afelé szalonnának, ahogy Korim János említette. 

Az 1895—96-os évben öt gazdacsalád: Lehoczkyék, Karkusék, Hovorkáék, Karaszék 
és Mótyovszkiék Makóról hozták az első magyar fehér mangalica kocákat a községbe, kö
rülbelül 30 darabot, melyek 9—10 hónaposak voltak. Testalkatuk zömök, alacsony, vaskos, 
rövidlábú, kurta orrú, szőrük bodor, göndör, sárgásfehér. Fülük szemüket eltakarta 

Tenyészkanok a Viharsarok termelőszövetkezet tanyáján 
Plemenné kance na majeri druzstva Viharsarok 

Zuchteber am Vorwerk der Viharsarok-Produktionsgenossenschaft 

farkuk karikára álló. Zsírosabb mint a szalontai, a betegség nem fogja annyira. Ha mégis 
beteg lett, egyedüli orvossága a tályoggyökér volt. A tályoggyökeret a Felvidékről a mai 
Szlovákia területéről jött vándorkereskedők hozták magukkal és árusították. Minden gazda 
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kamrájában ott lógott összekötve a gerendán. Az 1930-as években már csak a rokkant 
Marci bácsi árulta Tótkomlóson a hetipiacon, a templom sarkánál és a disznópiacon. A ser
téspestis és az orbánc csak az 1905-ös évek óta bántotta a mangalicát. Ez a fajta pár év alatt 
teljesen kiszorította a szalontait, és fecskehasú is csak mutatóban maradt a községben, 
főleg a szegénységnél, mert kisebb termete miatt hizlalásához kevesebb takarmány kellett. 
A nyugati hússertéseket 1910—1912 táján kezdték a környező vásárokból hozni a községbe. 

Az utóbbi évtizedekben már nem volt Komlóson olyan ház, ahol ne tartottak volna 
sertést, gyakran több darabot is. Akinek módja volt rá, a tanyán tartotta. Némely gazdá
nak egész falkája volt, 20—25 darab. A tanya körüli gyepen, a szérűn, vagy a tarlón legel
tették. Egyes gazdáknál a malacok részére egy kicsi területet zabbal vagy árpával vetettek 
be. A legeltetés a reggeli és a délelőtti órákban történt. Fogadott kanász vagy a családból 
egy gyerek vigyázott rájuk, aki egyúttal a libákat is őrizte. 

Naponta kétszer etettek. A kút mellett állt egy nagy hordó, tele vízzel, amit a nap heve 
meglangyosított. Abba májustól kezdve, hetenként kétszer, szerdán és szombaton, 2—3 szakaj
tó korpát és árpát töltöttek, ami megsavanyodott. Ebből a savanykás ivásból adtak inni a 
sertéseknek, valahányszor behajtották a tanyába. A déli melegben lehetőleg a hűvösön 

Hízók a Viharsarok termelőszövetkezet tanyáján 
Krmniky na majeri druzstva Viharsarok 

Mastschweine am Vorwerk der Viharsarok-Produktionsgenossenschaft 

pihentek az állatok. Szemestakarmányt nem etettek velük hízóba fogásukig. Télen szecská
zott herét kaptak, forrázva vagy főzve, amit kukoricával vagy korpával kevertek. Kemen
cében 20—30 literes fazékban főzték a keveréket, 1 sertésre 1 litert számítva. Az istállóban 
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történt a keverés és a forró eleség hűtése, amiből lopva a tanyai kutyák is jóllaktak. A mindig 
éhes kanászgyerek is abban a forró moslékban főzte meg a tyúk alól szerzett tojást, de elfo
gyasztani csak a gazda szemétől távol, biztos helyen lehetett. Hízóbafogáskor az erőslábút, 
a jóevőt választották ki, a selejtet eladták. A 7—8 hónapos süldőket a gyepről augusztus 
20-án (na Stefana) fogták be. Eleinte 6 hétig még kijártak egy kicsit legelni, még jó volt 
nekik a „zöld". De akkor ivósat már nem kaptak, hanem a korpa és árpadara egy-egy arányú 
keveréket, jó hígan, hogy bendősödjenek (zebi sa rosprechali). Ha volt még a gazdának 
avas kukoricája, abból reggel és este áztatva is adtak. Amikor beérett az új kukorica, csö
vesen adták, amíg meg nem unták. Márton nap után, november közepétől már csak kuko
ricadarával etették és hogy a gyomruk ne égjen, árpadarát kevertek közé. 

A mangalicák befogásukkor 35—40 kilósak voltak. Rendszerint a góré alatt volt ré
szükre ól építve (pod hambár sa ut'jahali, tam bolo im opravenvo), amely alatt kifutó, sok 
esetben kitéglázott szín is volt. A szín végében egy csekély gödörben sukknyi víz állt, abban 
fürödtek a hízók. A fenyőfa deszkából készült vályúban pedig mindig ivóvíz állott előttük. 

Hizlalási idejük újévig tartott, de sokszor már Luca-napkor vágtak pár darabot a javá
ból. A többit december végén és januárban vágták le. Az egy éven felüliek 160—170 kiló
sakra híztak, szalonnájuk 70—80 kiló, néha 15 centi vastag is lett. A szalonna egy részét 
meghagyták, másrészét zsírnak sütötték ki. A háj nagyrészét kocsitengelyek kenésére hasz
nálták, még az 1880-as években is. A kutyák mindig a kocsik alatt ültek és nyalogatták a 
hájat a tengelyről. A sertéshizlalás a két világháború közötti időben nagyon jelentős kere
seti forrása lett a tótkomlósiaknak. 

Hízók a Viharsarok termelőszövetkezet tanyáján 
Krmniky na majeri druzstva Viharsarok 

Mastschweine am Vorwerk der Viharsarok-Produktionsgenossenschaft 
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Általában két kanásza volt a községnek, akik a csürhét naponta hajtották a kiskomlósi 
legelőre. Kanásznak legtöbbször sokgyermekes szegényember szegődött el, s fiúgyermekei 
is segítettek apjuknak. A kanászság lenézett, nem megbecsült foglalkozás volt. 

A csürhe kihajtásának rendje is megváltozott a századforduló óta. Télen is kihajtották 
a nagyobb süldőket és a fiatlan kocákat. A nyári kihajtás reggel 6 -kor, a téli 7—8 óra kö
zött kezdődött. A kanászok és gyerekei a falu keleti, déli és északi utcáiban szétszéledve, 
nagy szarutülköket fújva, jelezték a kihajtás kezdetét. A disznókat fél-háromnegyed óra 
alatt tülkölték össze a főtérre. Onnan egyszerre hajíották a jószágot a három kilométerre 
levő csürhejárásra. Elől egy kanász ment, a többiek a csürhe mögött a fekete pulikkal. 
A kutyák szőre mindig rövidre volt nyírva és a nyakukban szíjon pergő csüngött. A kihajtás 
óriási zenebonával: egymásnak felelgető tülökszóval, karikás ostorok pattogtatásával, 
kutyacsaholással, röfögéssel, visítással és a kanászok nyel nyel hangos biztatásával történt. 
A sertéseket naplemente előtt hajtották vissza a faluba. Behajtáskor két kanász ment a 
csürhe élén, a többi mögötte és a karikással meg a pulikkal visszatartották az előretörő, 
vagy buzdították az elmaradó disznókat. így egytömegben, lépésben érkezett a csürhe a 
falu közepére. Itt a számadókanász a keresztúton megállt, szembefordult a csürhével és 

a szerteágazó utcákba irányította a jószágot. Amelyik nem jó útra tért, azt ostorral terelték 
a helyes irányba. A disznók hangos röfögéssel csörtettek az utcán hazafelé, majd ledöntve 
lábukról a szembejövő embereket. 
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A kanászok bérének beszedése az 1920-as évektől havonta történt. Lovaskocsival in
dultak el házról-házra, a kanászbérért. Az egyik kanász és a másiknak a felesége ment együtt, 
mivel mindketten nem jöhettek el a csürhe mellől. A házba mindig a férfi ment be, és ő hozta 
ki a járandóságot, amit a háziasszony adott át s, amin aztán megosztoztak. Húsvétkor 
és pünkösdkor a gazdák hibaj Palo! hibaj Palo! lenéző megszólítással egy-egy pohár pálin
kát adtak a kanásznak. Ebben az időben volt kanász a bát'a Bezjak. A gúnynevet csípőfica
mos járásáról kapta. Vele történt meg, hogy sokszor társára hagyta a csürhét, mert délben 
elment az unokáját etetni. Hová megy apóka? — kérdezték. Tájd'em zuvaf (megyek rágni), 
válaszolta. A háromhónapos unokáját az általa megrágott szalonnával etette. 

A két világháború között a sertéskereskedelem teljesen a sertéskupecek kezébe ke
rült, akik felhajtóik (cenzár) révén szedték össze hetenként a szükséges mennyiséget. A ta
vaszi és őszi hónapokban heti 5—6 vagon hízott sertést is elszállítottak a községből. 

A mai időben a lakosság többsége a hetipiacokon vásárolja meg a hizlaláshoz szüksé
ges malacokat vagy süldőket. 

A juhtartás 

A tótkomlósiak a juhtenyésztést mindaddig folytatták, amíg a bérelt pusztáik meg
voltak. Ezerszámra tartottak juhot a falu körüli közlegelőn és a szentetornyai pusztán. 
A falu lakossága „leginkább is marhatartásból és gyapjú eladásból élt".19 „Ezen juhtenyész
tés oly kiterjedésű volt, hogy jóformán csak az, amit évenként a gyapjúból bevettek, elég 
volt nekik a máskülönben is csekély igényűeknek nemcsak ruházkodásra, hanem a cseléd
ség bérének és az adónak fedezésére is."20 

A 19. század második feléig kizárólag a magyar pödröttszarvú fehér rackát (cákóka) 
tanyésztették. A század vége felé megjelent a cigája juh. Az első világháború után pedig a 
merinói teljesen kiszorította az előbbi két fajtát. „A juhtenyésztésnél többnyire a finom, 
selyemgyapjas, némelyek azonban az edzettebb természetű hosszúgyapjas fajtát tenyésztet
ték".21 

A virágzó juhtenyésztésre a mai komlósiak már nem emlékeznek. Egyedül a 79 éves 
Lehoczky Mátyás emlegette, hogy a községben a mai főtéren álltak az esztrengák (strunga) 
és ott álltak a gyapjúraktárak is. írott források is bizonyítják a nagyarányú juhtenyésztést : 
,,A gyapjút senkinek nem volt szabad eladni, hanem közösen adta el a község. Amikor 
az ideje közeledett, a templom előtt kihirdették, hogy akkor vagy akkor lesz a juhnyírás. 
Erre az időre minden gazda lenyíratta a juhait és a gyapjút a közös raktárakba vitte be. 
Ehhez a raktárhoz, amely a mostani presbiteri épület és a lelkészi iroda helyén állott, szín 
is volt csatolva, ahol a gyapjú megmázsáltatván, nagy gyapjúzsákokba gyömöszöltetett 
össze. Amikor már az összes gyapjú együtt volt, a felső vidékről jövő vevők, különösen a 
micsinyeiek nagy társzekereken vitték azt el, szép összegű pénzt hagyva itten érte. A pénzt 
ezután a község osztotta szét, kinek-kinek annyit, amennyi gyapjút hozott volt be."22 

Egy nagyobb gazdának, például a gazdag Stirbicz családnak 1849—50-ben 134 darab
ból álló nyája volt, fogadott juhász őrizte, de ugyanabban az évben a juhászon kívül még 
egy strungást is felfogadtak, akinek a feladata a tej feldolgozása volt.23 A 19. században 
még közös legeltetés folyt: „A legeltetés úgy történt, hogy a gazdák többen összeálltak és 
juhászt fogadtak maguknak, itthon a fejősbirkákat, a bérelt pusztákon pedig az ürüket, 
kosokat és toklyókat külön-külön nyájakban legeltették."24 Gyakran fogadtak fel erdélyi 
románokat juhásznak, mert tudták, hogy értenek a juhok kezeléséhez. A juhászokat október 
26-án Demeter napján fogadták fel. Ekkor az egy juhászt felfogadó gazdák nagy lakomát 
csaptak, és ezen a napon adtak számot a juhászok a rájuk bízott nyájról. De még Demeter 
nap után is addig legeltették a nyájat, amíg a hó el nem lepte a mezőt. A juhászok fejtek, 
ami „akként eszközöltetett, hogy egy-egy gazdánál a juhok számához képest egy-két vagy 
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három napon át fejték a nyájat a gazdák részére, a hét valamelyik napján pedig a fejés a 
juhászé volt."25 A pusztákról télen hazahajtották a nyájakat és a faluban vagy a tanyákon 
helyezték el. Emlékezés szerint Tótkomlóson is volt birkásól teleltetésre. egy Kiskomlóson 
a disznóállás mellett, a másik pedig a nyomásföldön, a Csabai út mentén, a szélmalmoknál. 
Amikor a tél beköszöntött, a gazda a tanyán cselédeivel gondozta a juhait. A felfogadott 
juhász azonban köteles volt hetenként más és más gazdánál átvizsgálni a juhokat és ha rüh 
vette be magát a nyájba, akkor azt megtisztítani. 

A gyapjú értékesítésén kívül a juhok eladásával is foglalkoztak a komlósiak. Ez szin
tén együttesen történt. A vevők nem a községbe, hanem a pusztára mentek, ahol a nyáj 
legelt. Ott a pusztahadnagynál jelentették be szándékukat, aki azonnal értesítette a falut 
a vevők érkezéséről, mire a faluból a kocsik áradata indult a pusztára, mintha országos 
vásárra mentek volna a gazdák. Kint alkudtak meg a vásárlókkal, akik a pusztáról hajtot
ták el a megvásárolt juhokat. Gajdács szerint a 19. század közepéig a juhászat képezte a 
komlósiak legfőbb jövedelmi forrását. 

A múlt század 30-as évei után a juhtartás annyira megcsappant, hogy a tanyákon alig 
volt 25—30 darab juh. Azt a néhány darabot azért tartották, hogy a családot elláthassák 
hússal és bőrruhákkal. Birkabőrből került ki a bőrnadrág (irchovance), a ködmön (ko-
zuch), a suba (bunda), a bekecs (bekes) és a kucsma (capka). 

Tavasszal a gyulai vagy az aradi vásáron, erdélyi oláhoktól vettek fiatal bárányokat, 
szükséglet szerint 15—20 darabot. Azokhoz már nem kellett juhászt fogadni, kanászgyerek
kel vagy hibásemberrel őriztették a disznók között. A juhhodályok is hamarosan lebontásra 
kerültek, emlékük alig maradt fenn, de ha a tanya mellett egy kis darabon a búza erősebb 
növésű, színe sötétebb a többinél, mindjárt mondják, hogy ott volt a juhhodály (tam stála 
strunga). 

A múlt század második felében a kevés számú juhot nyírás előtt közösen mosták a 
Szárazérben, a községháza mögött. A parton kétoldalt emberek álltak, kétágú botokkal, 
hogy az idő előtt kikapaszkodó juhokat visszanyomják, a vízbe. Mire az úsztató végére 
értek, gyapjúk megtisztult, jöhettek a fogadott birkanyírók. 

Az 1930-as években egy-egy tanyán már csak 2—3 juhot tartottak, amelyeket névnap
kor, lakodalomkor fogyasztottak el. A kevésszámú bőrt a helybeli szűcsöknél értékesítették, 
a gyapjút pedig lópokrócnak szőtték meg az asszonyok. 

A kollektív állattartás 

A község 1949-ben lépett a szocialista nagyüzemi gazdálkodás útjára. Az első tervezés, 
az egyénileg dolgozó parasztok meggyőzése, a közös munkára való szoktatás és nevelés 
nagy gonddal és erőfeszítéssel járt. A termelőszövetkezeti tagságnak, évek során kitartó 
munkával sikerült az állattenyésztés terén is kimagasló eredményeket elérni, miután meg
győzték a nagyüzemi gazdálkodással szemben még kételkedő egyéni gazdákat arról, hogy 
egyedüli helyes és eredményes gazdálkodási mód az állattenyésztésen belül is a belterjes 
nagyüzemi állattartás. 

Az egyéni gazdák nem adták el lóállományukat, hanem magukkal vitték a termelő
szövetkezetbe, növelve a közös vagyont. Bár a gépesítés előrehaladott, a termelőszövetkeze
tekben a szállításnál és a vontatásnál nagyobbrészt még mindig lovat használtak, a gazdál
kodás egyes ágaiban még most is nélkülözhetetlenek. Gondozóik a lóápolók, hajtóik a 
kocsisok vagy fogatosok. 

Etetésükre és ápolásukra nagy gondot fordítanak. Nyáron reggel 3 órakor, télen 4 
órakor kezdődik az etetés és három óra hosszat is eltart. Ezalatt az idő alatt ápolásuk is 
megtörténik úgy, ahogyan az egyéni gazdaságaik idejében is tették. Etetés után a fogatosok 
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befognak és munkába mennek. A lovak elhajtása után a lóápolók az istállók takarításával, 
az esti és másnapi eleség elkészítésével foglalkoznak. Délben a munkahelyen történik az 
etetés, a fogatosok szálastakarmányt visznek magukkal és azt a kocsikról etetik fel. A déli 
etetés egy-másfél óráig tart. Az esti etetés hét órakor kezdődik vagy amikor a munkából 
megjönnek. A csikók ellátása is ugyanabban az időben történik, amikor a lovaké. 

Az igáslovak éjjelre istállóban, nyáron szabadban a nyári jászol mellett vannak. A csi
kók a meleg idő beálltával május 15-től augusztus végéig a karámban vannak, éjjel — 
nappal szabadon, de a karám mellett áll egy kicsi istálló, hogy esős időben fedél alatt lehes
senek. A község három termelőszövetkezetének csikói az utóbbi években nyáron a kiskom-
lósi legelőn vannak, ahol a körülbelül 60 darabból álló kicsi ménes szeptember végéig legel. 

A fejőstehenek gondozása is korán reggel, három órakor kezdődik, bent az istállóban. 
Egy tehenész 10—12 darab fejőstehenet gondoz. Ápolásuk és takarmányozásuk hajnaltól 
reggel hétig tart, ezalatt : almoznak, takarmányoznak és etetnek. Közben 4 órakor kezdődik 
a fejés, ami után folytatódik az etetés. A leápolást vakaróval és kefével végzik, végül 
marokba fogott szalmacsomóval lecsutakolnak. 

A reggeli munka befejezése után a karámba hajtják ki a fejősöket, a tehenészek pedig 
kitakarítják az istállót. A délelőtt folyamán a két soros tehenész elkészíti az esteli és a más
napi eleséget. Délután 5 és 6 óra között történik a napi második etetés. Ezt követi az esti 
fejés. A fejőstehenek nyáron egész nap a karámban vannak, télen csak délután kettőig. 
A növendék és hízómarha almozása, ápolása és etetése valamivel később történik, mint a 
fejősöké. Jobb minőségű takarmányt kapnak a fejősök. Etetés után 8 óra tájban a növendék-

Sertésfiaztató a Viharsarok termelőszövetkezet tanyáján 
Chliev prasníc na majeri druzstva Viharsarok 

Schweinebucht am Vorwerk der Viharsarok-Produktionsgenossenschaft 
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marhákat is a karámba hajtják, míg a hízómarha egész napon át az istállóban marad. 
Esti etetésük abban az időben történik, mint a fejősteheneké. 

A jobb és egészségesebb fejlődés céljából a borjúk 10 napos koruktól 5 hónapos korukig 
itatásos borjúnevelőben vannak. Reggel 5 óra után, amikor a nagyobbakat már megetették 
a tehenészek, a kicsikkel teljes tejet — fölözetlen tejet — itatnak. Az etetés után a karámban 
vannak délután három óráig. A termelőszövetkezetek szarvasmarha állománya az utóbbi 
években erősen felszaporodott, és jó súlyállapotban van. 

A sertéstenyésztés is jó jövedelmet biztosít a termelőszövetkezetnek. A fehérszőrű 
hússertések tenyésztésén van a hangsúly, de mangalicát is tartanak. 

A Viharsarok Termelőszövetkezetnek még mangalica tenyészkanjai is vannak. A te-
nyészkocák nevelésére különösen nagy gondot fordítanak. A kocaszálláson vannak az üre
sek és az egyhónapos vemhesek, ahol ötvenes falkában történik etetésük, naponta kétszer. 
Nyáron a reggeli és a késő délutáni órákban másfél-két órát legelnek, télen csak a déli órák
ban járatják őket. A két-három hónapos vemhességi kortól napjában háromszor etetnek, 
de a jártatásuk azonos az előbbiekével. Nyári legeltetéskor a délelőtti behajtás után langyos 
vízzel megitatják a kocákat. Fialás előtt 10 nappal egyenként a fiaztatóba kerülnek, az 
úgynevezett kutricába. Ebben az időben már csak tízesével, közösen kapják az eleséget. 

A kismalacok hat hetes korukig anyjuk alatt vannak és szopnak. Választás után 70 
napos korukig süldők. Etetésük napjában háromszor történik és éppen úgy járatják azokat 
is, mint az anyakocákat. Napközben a süldőszálláson vannak becsukva, egy ólban 50—60 
darab is elfér. Hetven napos koruk elmúltával válogatják szét, hogy melyik felel meg apa
vagy anyaállatnak és melyik kerül a hízóba, ahová csak az 50 kilón felüliek s a megfelelők. 

A sertésfiaztató belseje kutricákkal 
Chliev prasníc zvnútra s cárkami 
Innenansicht der Abferkelbuchten 
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A nem megfelelőket eladják. A hízókat napjában kétszer etetik, nyáron reggel 6, télen 7 óra
kor, délután fél 6 és 7 óra között. Az etetés 1 óra hosszat tart, ötvenes falkában. Etetés után 
a sertésgondozók kitakarítják az ólakat és a következő etetéshez készítik elő a takarmányt, 
nagy kádakban bekeverik. Hideg időben az etetés előtt felmelegítik az eleséget. A hizlalás 
6 hónapig tart, de ezen idő alatt nem híznak meg teljesen, csak jó húshízókká válnak. A 120 
kiló elérése után eladásra a vágóba kerülnek. 

A termelőszövetkezetek állatállományuk részére a szükséges istállókat, ólakat, ház
iatokat legnagyobbrészt saját erejükből építik. Szervezkedésük kezdetén az egyes tanyákon 
levő tágasabb istállókat használták fel leszállásnak és tehénszállásnak mindaddig, amíg a 
gazdaság központjában vagy az egyes üzemegységekben át nem alakították, ki nem bőví
tették az arra alkalmas épületeket, vagy amíg újakat nem építettek. A legegyszerűbb és nem 
sok költséggel járó építkezés az átalakítás volt. A Viharsarok Termelőszövetkezet tulajdo
nában voltak a régi községi tanya ló- és tehénistállói, valamint a sertéstartásra megfelelő 
ólak. Ezekben a létesítményekben a nagyüzemi állattenyésztés minden jó módszerét igye
keztek alkalmazni, ami annál is inkább jó eredményeket adott, mert a legtöbb munkafolya
matot gépi erővel igyekeztek megoldani. 

Az adatokból kitűnik, hogy a tótkomlósiaknál, megtelepülésük első száz évében az 
extenzív állattartás volt túlsúlyban a földműveléssel szemben. A szlovák parasztság korábbi 
hazájából nem hozott magával fejlett agrotechnikát.26 Az állattenyésztéssel kapcsolatos 
szókincsük többségét az alföldi magyarságtól vették át, mert egyrészük elsődleges megtele
pedése valószínűleg Pest megye északi része volt, a 18. század első évtizedeiben, akárcsak 
a Békéscsabát megülő szlovákoknak is,27 másodlagos megtelepedésük, 1740—1746 között, 
pedig Békésszentandrás volt.28 Feltevésünket az állattartás szókincsének átvételéről az is 
alátámasztja, hogy amint a békéscsabai szlovák megtelepülök fiaikat — a 18. században — 
a magyar nyelv elsajátítására a magyar lakosú Orosházára, Békésre és Dobozra küldték,29 

ugyanazon céllal a tótkomlósi fiatalokat hódmezővásárhelyi gazdákhoz adták szolgálni, 
ahol a rájuk ragadt magyar nyelven belül az állattartás szókincsét is elsajátították. 

A források nem szólnak arról, hogy a megtelepülő szlovákok állatokat hoztak maguk
kal. Bizonyára nem hoztak, mert legnagyobb részük szökött jobbágy volt.30 Békés megyé
ben, illetve Tótkomlóson jutottak földhöz és állatokhoz, és a helyi viszonyokhoz alkalmaz
kodva, a szomszédos magyarságtól sajátították el nagyrészben az állattartás és nevelés 
tudományát. Erre enged következtetni a tótkomlósiaknál használt, az állattartásra vonat
kozó több magyar fogalom és kifejezés, ami a közeli Vásárhelyi-pusztán is honos.31 

A gazdaságot, a vagyont mindig a számosjószág — a ló és a szarvasmarha —jelentette 
a tótkomlósiaknál is, de nem szabad megfeledkezni sertéstartásukról, és különösen nem a 
19. század elején már meglevő és viruló juhtenyésztésükről sem, mely utóbbi gazdasági ág, 
annak idején egyik fő jövedelmi és megélhetési forrásukat képezte és megalapozója lett a 
19. század elején kezdődő, majd a század végén a maga teljességében kiviruló népművésze
tüknek. 
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és Rimóvszki Mihály fizetése ugyanaz volt, de a bikák melletti éjjelezésért tehenenként 1 garast 
és két tehén után 1 kenyeret kaptak. — 1895-ben Povázsai János gulyásgazda fizetése: fél lánc 
kukoricaföld és 1 öreg jószág ingyenes legeltetése. — 1901-ben Krsjak György és (fia volt a csordás. 
Fizetésük egy évre: egy darab után 50 fillér, 7 liter búza, egy hétre fél kenyér és egy-egy tehén in
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után 3 ezüst garas és 1 porcia búza, egy hétre 6 kenyér, de od Mihala do Dúra a bérnek csak a fele 
volt esedékes. — 1852-ben Bencsik Márton a Felvégen, István András az Alvégen malacos. Fize
tésük: 3 darab után 2 krajcár, 12 darab után 1 véka búza, hetenként 6 darab után 1 kenyér. 

8 Uo., Lóvczi Pál ökörcsordás bére 1852-ben: 3 darab után 1,50 forint és 1 véka búza, heten
ként 6 kenyér, 2 ló ingyenes legeltetése. — A szentetornyai pusztán 1871-ben Krsjak Mihály ökör
csordás bére: egy öreg után 30 krajcár, 2 fiatal után 30 krajcár, egy öreg után 18 zajdle búza és ua. 
két fiatal után is, fél kenyér egy öreg jószág után, de két fiatal után is csak fél kenyeret kapott heten
ként. — Kaszaperen 1852-ben Szurmák Pál volt a községi gulyás, akinek fizetése: egy öreg után 8 
garas, egy fiatal után 4 garas, 7 kenyér egy hétre, évi két pár csizma és 1 éven aluli borjú ingyenes 
legeltetése. — 1876-ban Krsjak György volt felfogadva gulyásnak és csikósnak. Béke: egy öreg 
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teles volt megtéríteni. — 1890-ben Rózsa Márton csikós bére: egy darab után 30 krajcár, 7—7 
liter búza és árpa, minden darab után hetenként fél kenyér és a hozzávaló hüvelyes, azonkívül 
2 öreg ló ingyenes legeltetése. — 1893-ban Kiskomlóson ifj. Povázsai János a kraviar és csikós
gazda, akinek fizetése fél lánc kukoricaföld és 2 darab számos legeltetése. — 1922-ben a Klement 
testvérek bére: darabonként 4 korona, 7—7 liter búza és árpa, hetenként darabja után 4 kg kenyér 
és 25 dkg szalonna. Tartoztak két nyergeslovat tartani, melyeknek legeltetése ingyenes volt. 
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1 tehén ingyenes legeltetése a tanya körüli gyepen, május 1-től szeptember 30-ig, 1 süldő, 1 lánc 
föld, 2 darab bárány, 15 darab tyúk és 15 darab kacsa tartása. Állataikat maguk nem, csak kanásszal 
legeltethették, ennek költségeire 10—10 koronát kaptak. 

18 Gajdács, 238. 
19 Uo. 236. 
20 Uo. 236. 
21 Uo. 236. 
22 Uo. 236. 
23 A Stirbicz család gazdasági naplójából. 
24 Gajdács, 236. 
25 Uo. 236—237. 
26 Fügedi E., Békéscsaba újratelepítése. Békési Élet. 1969/1. 61. 
27 Uo. 56—65. 
28 Gajdács, 25. 
29 Békéscsaba. Történelmi és kulturális monográfia. Főszerk. : Korniss G., Békéscsaba. 1930. 

133—134. 
30 Fügedi, i. m. 
31 Nagy Gy., Paraszti állattartás a Vásárhelyi-pusztán. Budapest. 1968. 

Dobytkárstvo v Slovenskom Komlóši 
GYÔRGY TÁBORÍ 

Počas protitureckých bojov v XVI—XVII. storočí Békéšska župa natoľko vyľudnela, 
že po vyhnaní Turkov v prvej polovici XVIII. storočia zemepáni tohto kraja podnikajú 
veľké presídľovacie akcie s cieľom zaobstarať si dostatok pracovných síl. Tak došlo i k 
znovuosídleniu Slovenského Komlóša v r. 1746, keď zemepán Jozef Rudnyánszky zavolal 
slovenských poddaných z Horniakov. Osádzajúci sa slovenskí kontraktualisti živili sa hlavne 
extenzívnym chovom dobytka. Keďže obecný chotár bol malý a v ňom pasienkov bolo 
ešte menej, Komlóšania si prenajímali pastviská susedných dedín — vzdialených nanajvýš 
na deň chôdze —, kde sa vypásali ich stáda koni, kráv a oviec. Primerane ich vtedajším náro
kom, takýto chov im zaisťoval dobré príjmy. 

No pre potreby poľných prác chovajú zvieratá aj v dedine. Do polovice XIX. storočia 
v prestávkach poľných prác väčšinu domáceho statku umiestňujú v košiaroch („akovoch") 
okolo dediny. 

Následkom rozmachu poľnohospodárskeho rozvoja v prvej polovici XIX. storočia 
aj Komlóšania začali prechádzať na obrábanie pôdy, lebo vplyvom veľkých celokrajinských 
premien stratili väčšinu svojich prenájmov v cudzích chotároch, ba aj domáce pastviská 
boli poväčšine rozorané. V takýchto pomeroch v polovici XIX. storočia stav dobytka citeľne 
klesol. Zvyšky z niekdajšieho bohatstva dobytka museli Komlóšania umiestniť buď na 
obecnom pasienku, alebo v stajniach pri domoch — lebo v r. 1854 zbúrali aj košiare — 
alebo na novovzniklých sálašoch. Po tomto obrate možno hovoriť už len o intenzívnom 
chove dobytka, čiže o dobytkárstve primeranom a prispôsobenom potrebám obrábania 
pôdy. 

Kone ustajňovali zväčša na „sálašoch". Často ich vyháňali na strniská, ale ich pásli 
často aj v noci. Koni, postrádateľných okolo sálašov a pášucich sa ešte v stáde, pre ktoré 
útočišťom boli už len kaszaperské a kiškomlóšske pasienky, stále ubúdalo, neskoršie — 
okolo r. 1930 — ostalo ich len niekoľko kusov, ktoré sa pásli roztratené medzi juncami a 
jalovicami. 

Komlóšsky gazda dal si veľa záležať na svojich koňoch. Kôň bol symbolom bohatstva 
a hodnosti. Preto sa jeho kŕmeniu a opatere venovali veľmi starostlivo. Poniektorí chovali 
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kone aj na predaj. Na prelome storočia nové mezóhegyešské plemená začínajú zatlačovať 
do pozadia dovtedy chované stepné kone malého vzrastu. — Kone nakŕmili trikrát denne 
vždy v tých istých hodinách. Krm sa vyrábal a pripravoval doma. Gazda veľmi starostlivo 
navykal kone na chomút. Mená pre ne preberal z maďarčiny. O ich liečenie sa obyčajne 
postaral sám. 

Počnúc od polovice XIX. storočia ubúda v Komlóši aj dovtedy početných kravských 
čried a dovtedy chované uhorské biele plemeno postupne vystriedajú strakaté sorty zo 
západu. Črieda pozostalých bielych volov a jalovíc, navtedy už len pár stovák, pasie sa 
v kasaperskom a kiškomlóšskom chotári od jari do jesene pod strážou pastierov. Dojnice 
sa chovajú poväčšine na sálašoch, a ktoré pre mlieko stajnia v dedine, tie každodenne vy
háňajú na kiškomlóšske pastvisko. — Pri dome ustajňovaný hovädzí dobytok kŕmia 
dvakrát denne. V zime sú kravy v stajni, v lete ich držia pod holým nebom v ohradách alebo 
uviazané o letné jasle či o strom, kde sa statok môže aj napásť. 

Chov ošípaných sa do 90-ych rokov minulého storočia zakladal na salontianskom ple
mene (podľa mesta Nagyszalonta), ktoré však ustúpilo plemenu tzv. „fecskehasú" (lasto
vičie brucho) a až po prelome storočí bolo úplne zatisnuté uhorskou mangulicou. 

Výkrm vhodných bravcov začal sa 20. augusta. Mnohí gazdovia kŕmili bravy aj vyše 
domácich potrieb, lebo slanina mala dobrý odbyt. Skupovali ju slovenskí podomoví obchod
níci so železným tovarom z Horniakov. Ošípané kŕmili tiež len dvakrát denne. 

Chov oviec bol na prelome XVIII. a XIX. storočia ešte veľmi rozsiahly. Spoločný 
predaj vlny zaisťoval Komlóšanom značné príjmy. — Do služby najímali najmä rumunských 
valachov. Niektorí starci pamätajú sa ešte aj na niekdajšie strungy (esztrenga). Rozoraním 
pastvísk chov oviec natoľko upadol, že v 1930-ych rokoch chovali na sálašoch po dva-tri 
kusy už len preto, aby na sviatočnom stole nechýbala ani baranina. 

Prechod k socialistickému veľkopodnikovému hospodáreniu nešiel ani v Slovenskom 
Komlóši bez úrazov. No krátko po založení družstiev rozmohol sa aj chov zvierat napriek 
nedostatku chovných priestorov. Sprvu využívali staré stajne a chlievy. Tendencia k mo
dernizácii chovu sa prejavila nielen v mechanizácii prípravy krmu, ale i v tom, že stavebnícke 
brigády družstiev začali budovať nové, moderné chovné priestory z vlastných zdrojov. 

Viehhaltung in Tótkomlós 
GYÖRGY TÁBORI 

Als Folge der Türkenkriege im 16—17. Jahrhundert war das Komitat Békés derart 
entvölkert, daß die Gutsherrn des Landstrichs, nach Vertreibung der Türken, eine groß
zügige Besiedlung betrieben, um die menschlichen Arbeitskräfte zu ersetzen. So wird auch 
das Gebiet von Tótkomlós 1746 von Gutsbesitzer József Rudnyánszky mit Slowaken aus 
dem Oberland wieder besiedelt. Die Hauptbeschäftigung der vertraglich angesiedelten 
slowakischen Leibeigenen ist die extensive Viehhaltung. Da die Gemeindegemarkung klein 
ist, und innerhalb dieser der Weidegrund für ihr Vieh noch geringer, pachten sie — die 
einen Tagesmarsch nicht entfernter gelegenen — Weiden der Nachbargemeinden, wo ihre 
Pferde-, Rinder- und Schafherden weiden können. Aus der Viehhaltung genießen sie einen 
ihren Ansprüchen entsprechenden guten Verdienst. 

Das für den Gang der landwirtschaftlichen Arbeiten nötige Vieh hielten sie im Dorf, 
das bis Mitte des 19. Jahrhunderts größtenteils während des Pausierens der Arbeiten in 
den um das Dorf angelegten Hürden (ung. akol) untergebracht war. 
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Mit dem Einsetzen der Entwicklung in der Landwirtschaft in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts, wenden sich auch die Tótkomlóser diesem Kulturzweig zu, denn als 
Folge der das ganze Land berührenden Umwälzung, verlieren sie den Großteil ihrer Pach
tungen auf fremden Gemarkungen, sogar der größte Teil der am Dorf gelegenen sog. inneren 
Weide fällt dem Pflug zum Opfer. Unter diesen Umständen nahm Mitte des 19. Jahrhun
derts der Viehbestand stark ab. Das verbliebene Vieh wird auf der neu entstandenen Gemein
deweide, in den Ställen des Dorfs — da die Hürden 1854 auch abgerissen wurden —, 
oder in den in Entwicklung befindlichen Vorwerken untergebracht. Des weiteren können 
wir nur mehr von einer Viehhaltung sprechen, die für eine intensive Wirtschaft nötig ist. 

Die Pferde wurden eher auf den Vorwerken gehalten. Häufig war das Weiden auf 
Stoppelfeldern, auch zur Nachtzeit gebräuchlich. Die Stückzahl des auf die Weiden von 
Kaszaper und Kiskomlós verdrängten Gestüts nahm ständig ab, später — in den dreißiger 
Jahren des Jahrhunderts — weideten die wenigen Pferde, die bei den Arbeiten am Vorwerk 
entbehrlich waren, mit dem Jungvieh. 

Für den Bauern von Tótkomlós war das Pferd sein Um und Auf. Dieses kündete seinen 
Reichtum, gab ihm Rang. Seiner Aufzucht ließ man große Sorgfalt angedeihen. Es gab 
Bauern, die Pferde auch zum Verkauf züchteten. Die klein gewachsenen Bauernpferde 
wurden zur Jahrhundertwende langsam von der Mezöhegyeser-Rasse verdrängt. — Das 
tägliche dreimalige Füttern erfolgte immer zur gleichen Zeit. Das Futter erzeugten und 
bereiteten sie selbst. Dem Einbrechen in den Strang wurde große Bedeutung beigemessen. 
Die Pferdenamen übernahmen die Tótkomlóser Slowaken dem Ungarischen. Die Heilung 
der Tiere besorgten sie eher selbst. 

Auch die großen Rinderherden beginnen sich von Mitte des 19. Jahrhunderts zu verrin
gern, und die bis dahin gezüchtete ungarische weiße Rasse wird vom westeuropäischen. 
Scheckvieh abgelöst. Ihr verbliebener Bestand von einigen hundert Stück Jungvieh und 
Ochsen weidet, vom Frühjahr bis zum Herbst, unter Aufsicht von Hirten (ung. gulyás), 
teils in Kaszaper und teils in Kiskomlós. Der größere Teil der Melkkühe befindet sich auf 
den Vorwerken, jene aber, die wegen ihrem Milchertrag im Dorf gehalten werden, treibt 
man täglich auf die Weide von Kiskomlós. — Die in Stallungen gehaltenen Rinder werden 
täglich zweimal gefüttert. Im Winter werden sie im Stall, im Sommer indes unter freiem 
Himmel in Hürden gehalten, weiden angebunden an die Sommerkrippe oder an einen Baum 
des Vorwerks. 

Bis zu den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde hier die Szalontaer 
Schweinerasse gezüchtet, die zur Jahrhundertwende das ungarische Mangalica-Schwein 
vollkommen verdrängte. 

Die geeigneten Frischlinge wurden am 20. August in Mast genommen. Viele Bauern 
mästeten auch mehr Schweine als der Bedarf ihrer Familie erforderte, denn durch den Ver
kauf des überflüssigen Specks vermehrte sich ihr Einkommen. Die aus dem Oberland kom
menden Wanderhändler (ung. vasas tót) kauften diesen auf. — Auch die Schweine wurden 
nur zweimal täglich gefüttert. 

Die Schafzucht war zur Wende des 18—19. Jahrhunderts sehr entwickelt. Durch den 
gemeinsamen Verkauf der Schurwolle konnten sie sich einen beträchtlichen Verdienst sichern 
— Zumeist wurden rumänische Schafhirten angeworben. Einige ältere Leute können sich 
noch an die Pferche (ung. esztrenga) erinnern. Mit dem Auflassen der Weiden verringerte 
sich auch die Schafzucht derart, daß in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts auf den 
einzelnen Vorwerken nur deshalb 2—3 Stück gehalten wurden, um an größeren Festen der 
Familie auch andres Fleisch an der Tafel vorsetzen zu können. 

Das Umstellen der Wirtschaft auf einen sozialistischen Großbetrieb ging auch in Tót
komlós nicht reibungslos vonstatten. Nach Konstitution der Produktionsgenossenschaften 
nahm auch bald die Viehzucht ihren Aufschwung, wobei nicht einmal die Unterbringungsmög-
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lichkeiten günstig waren. Es mußten die alten und unzeitgemäßen Stallungen und Koben 
in Anspruch genommen werden. Die Bestrebunden zur modernen Haltung wurden nicht 
allein vo der Mechanisierung der Fütterung vorangetrieben, sondern auch von den Baubri
gaden der Produktionsgenossenschaften, die aus eigenen Kräften mit dem Bau von geeig
neten Stallungen und Koben für die Viehhaltung begannen. 
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