SELMECZI KOVÁCS ATTILA

A SZÁNTÓFÖLDI TALAJMÜVELÉS
ESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSA
A KÁLI-MEDENCÉBEN

A Káli-medence hagyományos paraszti gaz
dálkodásában a szántóföldi
növénytermesztés
mértéke nem haladta meg az önellátás szintjét.
Ennek oka részben a gazdálkodási struktúrában,
részben természetföldrajzi adottságokban keres
hető. Ugyanis ezen a vidéken a szőlőművelés ját
szott meghatározó szerepet, amelynek az állat
tartást és a földművelést egyaránt alárendelték.
A nagyobb arányú istállózó marhatartás egyik
fontos szerepe a szőlő talajerő-utánpótlásának
biztosítása volt. A gabonaművelés terén pedig a
rozs elsődlegessége szintén a szőlő trágyaszük
ségletének kielégítését szolgálta, mivel ez a gabonanemű adott legtöbb szalmát, amit almozásra
használtak fel.
A gazdálkodás szempontjából nem hagyható
figyelmen kívül az a sajátosság sem, hogy a
Káli-medence falvainak határa nagyobb rész
ben renkívül köves és gyenge minőségű talajjal
rendelkezik. Ez a hátrányos természetföldrajzi
adottság nemcsak a termesztett növények szá
mát határolta be, hanem a művelésmódban, az
agrotechnikában is éreztette hatását. Több he
lyütt említették, hogy volt olyan része a határ
nak, ahol „csákánnyal szántottak", vagyis szán
tás közben csákánnyal feszegették fel a nagyobb
köveket, amiben az eke megakadt. A kiszántott
köböl felrakott halmok megszokott kísérői vol
tak az egyes parcelláknak. A köves és sovány
talaj tulajdonképpen a földművelés eszközkész
letét és a művelésmód munkaeljárásait, .is ala
csonyabb színvonalon tartotta. 1 Ehhez járul,
hogy az eszközkultúrában végbemenő újabb vál
tozások, a vaseszközök is megkésve és kisebb
arányban hódítottak teret. A századforduló után
ugyan már a vaseszközök használata jelentke
zett ezen a területen is, azonban csak a két világ
háború közötti időben rajzolódik ki a korszerűbb
eszközök alkalmazásával együtt járó agrotechni
kai változás. 2
A talajművelés legfontosabb eszköze, az eke a
századfordulón még általánosan a félvas eke tí
pusába sorolható konstrukciókkal rendelkezett. 3
A fagerendelyes ekék számos változata közül
legelterjedtebbnek a Vidacs-ekét mondták. 4 A
gyári készítésű félvas ekék mellett a helyi ko
vácsok által előállított, részben házilag szerkesz
tett eszközformákat is nagy számban használ
ták. A helyi nyelvi archaizáció ezt az eketípust
faeke terminológiával illette. 5 A század elején,
de feltehetően a múlt század végén is már egye
dül ez a szerkezeti alaptípus számított hagyomá
nyosnak; a legidősebbek emlékezetében sem

rémlett fel a teljesen fából készült ősi eszköz
forma, az igazi faeke.
A Káli-medence falvaiban az 1910-20-as évek
hozták azt a jelentős változást, amikor a gyári
vasekék kezdték átvenni a korábbi eszközök
helyét. 6 Természetesen először a legmódosabb
gazdák kezén fordultak meg az új szerszámok.
Eleinte a legtöbb faluban csak néhány nagy
gazda dolgozott vasekével, de az 1930-as évek
közepétől mindjobban elterjedtek a vasekék.
Elsőként a német gyárakból származó Sack-ekék
tűntek fel. Amint pl. Balatonhenyén említették,
itt az 1910-es években már voltak Sack-ekék
a nagygazdáknál, de a szegények még a harmin
cas években is faekével dolgoztak. Hamaro
san azonban az olcsóbb hazai vasekék hódítot
tak teret. Különösen a mosonmagyaróvári Küh
ne gépgyár 6-os, 7-es ekéi váltak népszerű
vé. 7 A visszaemlékezések szerint a két legmódo
sabb mindszentkállai gazda már 1906-ban hasz
nált vasekét, két év múlva pedig a harmadik
is vett Tapolcán a vaskereskedönél „nagy hetes
magyar Kühne ekét". 8 Kővágóörsön az 1936-38as években már számos parasztgazda Kühneekével művelte a földjét. Az egyik köveskáli
jobb módú gazda viszont csak 1938-ban vásárolt
először Kühne-ekét, noha a faluban 1928—30tól áttértek a vaseke használatára.
Az idősebbek ugyan jobban ragaszkodtak a
megszokott, hagyományos eszköztípushoz, azon
ban a fiatalabbak igyekeztek mielőbb szert tenni
a vasekére. Ennek érdekében olykor készakar
va eltörték a faekét, hogy kikényszerítsék a
vaseke megvásárolását. 9 A húszas évek végé
től azonban már a középgazdaságokban is egy
re inkább vasekét vásároltak, ha az előző esz
köz használhatatlanná vált. 1 0 A vasekét jobbára
a veszprémi, tapolcai vagy a balatonfüredi vá
sárokban illetve vaskereskedésekben szerezték
be. Emlékezet szerint 1923-ban egy Kühne-ekét
3 q búza árán lehetett megvenni (Szentbékkálla)."
A vasekék aránylag gyors elterjedését előse
gítette az a tapasztalat és kialakult vélemény,
hogy a vaseke jobb, mint a fagerendelyes eke,
könnyebb vele szántani. Ezen egybehangzó vé
leményt még azzal egészítették ki, hogy külö
nösen köves földben volt előnyös a vaseke, mert
ha ráment a köre, akkor sem dőlt ki a baráz
dából. A faeke viszont hamar kifordult, erősen
kellett fogni a szarvát. Amint Mindszentkállán
szemléletesen megfogalmazták, ,,a kűes főd nem
dobta annyira föl a vasekét. A faekét úgy ki725

dobta, hogy fél méterre is túrta a fődet". 12 Mi
vel a vaseke nehezebb volt, egyenletesebben
haladt a barázdában, nem kellett annyira le
nyomni, mint a faekét. Ezért is tartották jobb
nak a munkavégzésnél. 1 3
A vaseke általános vélemény szerint job
ban belement a földbe, szántóvasát mélyebbre
lehetett leereszteni. A mélyebb szántás eléré
séhez a vasekét megfelelően szabályozhatták.
A vaseke éppen súlyánál fogva eredményezte
az egyenletesebb és biztonságosabb szántást a
fagerendelyes ekével szemben, amire az volt a
panasz, hogy ,,az erős, köves talajban a faeke
nagyon rázott" (Köveskál). A vaseke ezen elő
nyös tulajdonsága viszont azt is lehetővé tette,
hogy ökrök helyett lovakkal végezzék a szán
tást, ami a munka gyorsaságát lényegesen meg
növelte. Általában kétszer annyi földet tudtak
lóval megszántani, mint ökörrel. A két eszköz
féleség egymáshoz viszonyitásánál pedig azt a
gyakorlatot sem lehet figyelmen kívül hagyni,
hogy a vasekét a sekélyebb szántáskor egy ló
val is eredményesen használhatták, míg a fél
vas ekével ezt meg sem kísérelték (1. ábra). A
fagerendelyes ekét többnyire két ökörrel húzat
ták, de a tehénfogat és a vegyes: ökör és te
hén együttes befogása sem ment ritkaságszámba.

1. ábra. Tavaszi szántás Kühne-ekével. Kékkút. Szerző
felv. 1983
Abb. 1. Frühjahrspflügen mit Kühne-Pflug. Kékkút
Aufnahme des Verfassers, 1983

A visszaemlékezések szerint az 1920-as évek
ben a vasekéket is jobbára ökrökkel vontatták,
tehenet csak szükségből fogtak vaseke elé, mert
azt tartották, hogy megerőltette az állatot. Ez
zel szemben a kisebb gazdák fagerendelyes ekéik
elé sok helyütt teheneket fogtak be. Ezért is
mondták Köveskálon, hogy ,,vaseke—vasmarha,
faeke—famarha". 1 4 Ez egyben arra is utalt, hogy
a vaseke erősebb művelést adott a földnek. A
vasekével legalább 5-10 cm-rel mélyebb szán
tást tudtak elérni, ez pedig a növénytermesztés
szempontjából sem elhanyagolható eredményt
hozott. 15 Noha ezen agrotechnikai változás kéz
zelfoghatóan nem mutatkozott meg a földmüve
lés eredményességében, azonban az új eszköz
típus általános elterjedése a jobb talajművelés
mellett a munkafolyamatot
biztonságosabbá,
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gyorsabbá tette, és megkönnyítette a munka
végzést.
A föld megmunkálásánál igyekeztek a három
szori szántást elvégezni, azonban gyakoribb
nak tűnik az ősziek alá végzett kétszeri szán
tás. 16 Az őszi szántásnál közvetlenül aratás után
végezték a tarrószántás,
buktatószántás
vagy
tarróbuktatás
néven említett első szántást. Ez
tulajdonképpen csak a föld felkarcolását jelen
tette. Gyakran még a kepék álltak kint a határ
ban, amikor az első szántást már el is végez
ték, abból a meggondolásból, hogy ne szárad
jon ki a talaj. Amikor a betakarítással végez
tek, a kepehelyeket is sikerre szántották, ép
pen csak a tetejét megforgatták (Balatonhenye).
A tarlóhántás mélysége arasznyi volt, a vas
ekével általában 12 cm mélyre hatoltak. Ha le
hetőség nyílott rá, két-három hét múlva követ
kezett a keve/ószánfás. Ez már mélyebb, húsz
cm körüli volt, és inkább a vasekék használata
idején terjedt el. Gyakori esetben azonban el
maradt ez a közbülső munka. Augusztus vé
gén, szeptember legelején kerítettek sort a vetőszántásra,
más néven mélyszántásra.
Valójá
ban ez volt a legmélyebb szántás, mert aki tö
rődött a földjével, igyekezett 30-35 cm mélyre
is leengedni a vasekét. A félvas ekéknél álta
lában 20-25 cm mélységet számítottak.
A szántás technikája szempontjából az összeszántást és a szétszántást
egyaránt alkalmazták,
azzal a gyakorlattal, hogy váltogatták az egy
mást követő alkalmaknál, így a talaj egyenle
tesebb maradt. 1 7 Legtöbb helyen vetésre inkább
összeszántottak, hogy a barázda a föld szélén
legyen. De előfordult az is, hogy egyazon al
kalommal váltották a szántásmódot. Amint pl.
Köveskálon mondták, „középen megkezdtem
összeszántani a dűlőt, amikor egyharmada meg
volt, két oldalát szántottam; máskor meg a két
szélit össze és a közepit szét, hogy csak egy
barázda volt, könnyebb volt rajta járni". 1 " A
szalagföldeket mindig hosszanti irányban szán
tották, de akinek széles, kvadrátos földje volt,
azt lehetett keresztbe is szántani. A szántás
technikáját az igavonó állat is befolyásolta,
mert amint említették, az ökrökkel könnyebben
lehetett a szétszántást végeztetni, mint az összeszántást, mert nehezebben fordultak meg. A ba
rázdában pedig mindig csak az egyik, erre a
pozícióra betanított ökör haladt. Ezért is volt
a jobb oldali ökörnek brázdás a neve. 1 9 A lo
vakkal viszont azonnal visszajöhettek a felszán
tott barázda mellett, azokkal az összeszántást is
könnyebben megvalósíthatták.
Az általánosan elterjedt gyakorlat szerint a
szántást közvetlenül a kézi vetés követte. Ez ha
gyományos munkaszervezési sorrendet jelen
tett, amit az idő szűkössége is diktált. Ugyanis
azt tartották, hogy ,,Kisasszonkor" (szeptem
ber 8-án) már sort kellett keríteni a vetésre,
mert különben nem lett jó a termés. Így az egy
mást követő munkafeladatok kevésbé tették le
hetővé a vetés előtti talajegyengetést. Noha
előfordult, hogy valaki a kézi vetés előtt fo
gasolt, ezt azonban túl precíz embernek tartot
ták. 20 A kézi vetés előtti fogasolás elhagyását
időhiánnyal és a szokás erejével indokolták. De
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2. ábra. Tavaszi árpa vetése kézzel. Kékkút. Szerző felv. 1983
Abb. 2. Frühjahrsaussaat der Gerste mit Hand. Kékkút Aufnahme des Verfassers, 1983
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olyan véleménnyel is lehetett találkozni, hogy
a szántásra közvetlenül vetett magot ,,jobban be
vette a föld", a rávetés mélyebbre került (Balatonhenye). Ez a gyakorlat mindmáig megőr
ződött. 1983-ban Kékkúton módomban állt ta
vaszi árpa kézi vetését megfigyelni, a vetőma
got á barázdára szórták (2. ábra).
A kézivetés egyértelműen férfimunkának mi
nősült, a nők nem is vállalkoztak ennek elvég
zésére. A gabonaneműt, különösen a búzát a
vetés előtt galiccal csávázták,
rezgalicoldattal
meglocsolták, hogy ne legyen üszögös. Úgy is
említették, hogy pácolták a vetnivalót. 2 1 A vetés
hez nagyméretű vászonlepedőt, vetőruhái,
ab
roszt kötöttek a nyakukba, olyan módon, hogy
jobb kezük felől nyílást hagytak rajta. A vető
ruhát más célra nem használták; ha nem volt rá
szükség, a padláson, kamrában tartották fel
akasztva. A vetőruhába egyszerre egy véka (2025 liter) vetőmag fért el. Nagyobb terület be
vetésekor a vetőt maghordozó asszony vagy gye
rek követte, aki a vetőmagos hordóból füles
faedénnyel, vékával cipelte a magot a vető
után. 22 A vető jobb kézzel szórta el a magot
minden lépésnél; amint mondták, két lábra, lé
pésre vetettek. Amikor jobb lábbal kiléptek,
jobbra; bal lábnál bal felé lendítették félkörív
ben a karjukat. Marokból vetettek, az ujjaik
között szórták el a magot. ,,Az ujja között ve
tett az ember, az ujjával széjjeszteni köll a ma
got" (Monoszló). 2 i A nagyobb kiterjedésű, szé
lesebb földön a szántás irányára merőlegesen
szórták el a vetőmagot, hogy jobban megtapad
jon a barázdák között. A keskeny földeken vi
szont a barázda irányát követték.
Az első világháború után az orosz fogságból
hazatért gazdák némelyike a mag elszórásának
azt az idegenben megismert módját kezdte al
kalmazni, hogy két lépés alatt hármat dobott:
jobbra, balra és középre. Ezt gyorsabb és jobb
munkatechnikának tekintették, mert pontosabban
beterítette a földet, ,,egymás mellé került a mag"
(Balatonhenye). Annak ellenére, hogy többen is
átvették ezt a vetési módot, mégsem vált széle
sebben elterjedt munkatechnikává.
A kézi vetéssel kapcsolatban még él annak
a szokásnak emléke, hogy a munka megkezdése
előtt a vető a nyelve alá tett egy szem búzát,
és úgy vetett. Egész idő alatt nem szólt semmit,
még ha kérdezték, akkor sem (Szentbékkálla). 24
Az eljárás hiedelemtartalma azonban már fele
désbe merült a visszaemlékezők tudatában.
A vetőgép meglehetősen lassan honosodott
meg ezen a vidéken. Ugyan némelyik faluban
az 1910-es évek közepétől megjelent egy-egy
nagygazda földjein, azonban a középbirtokosok
még a harmincas években is ragaszkodtak a
kézi vetéshez. A nagyobb terület bevetéséhez
többnyire egymástól kérték el a vetőgépet, a
kisebb parcellákon, egyenetlen, lejtős földön a
legutóbbi időkig kézzel vetettek. 2 5 Ezért is tar
tották azt, hogy kézzel gyorsabban ment a ve
tés (Monoszló). Azt azonban egyaránt elismer
ték, hogy a vetőgéphez kevesebb szem kellett,
egy hold föld bevetésénél legalább 20 kg ve
tőmagot takaríthattak meg. 2 6 A vetőgép haszná
latának másik előnyét a vetés egyenletességé
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ben látták, ugyanis a vetőgép csövei a magot
a talajfelszín eltéréseitől függetlenül egyforma
mélyre juttatták, a csoroszjája pedig betakarta
a magot. így a vetés biztonsága is jóval meg
haladta a kézi vetést, különösen a rögös föld
ben, ahol a nagy kupák, rögök miatt egyenet
lenül tudott kikelni a kézzel elszórt mag. Er
re "vonatkozóan mondták Monoszlón, hogy ,,a
vetőgép jobb volt, mert minden szemet a föld
be tett".
Az első vetőgépekre úgy emlékeznek, hogy
nehézkes szerkezetű, hengeres gépek voltak,
melyeket Németországból, Ausztriából hoztak.
Az 1920-as években viszont a hazai gyártmányú
kanalas vetőgépeket, a Kühne és a Budapesti
Gépgyár termékéit használták. A 13 soros ve
tőgépet kedvelték a legjobban, ennél nagyobb
gépet a szűk dűlöutak miatt nem is használhat
tak. A vetőgépek alkalmazását a kapásnövények,
elsősorban a kukorica nagyobb arányú termesz
tése segítette elő az 1930-as évek végétől, ami
kor a közepes parasztgazdaságokban is e g y r e
több helyen dolgoztak vele. 2 8
A vetögéphez ökör- vagy lófogatot egyaránt
alkalmaztak, bár a lovak gyorsaságuk miatt előnyösebbnek bizonyultak ennél a munkánál is.
A nagyobb gazdaságokban rendszerint lovakat
fogtak a vetőgép elé. A gépi vetés két embert
igényelt, egyik vezette a lovakat, a másik a
gép után ment és figyelte a vetőcsöveket. Ha
netán valamelyik eldugult, a gépet megállítot
ták, és a csövet kitisztították. A nagygazdák egy
szerre 2-3 géppel vetettek, amelyek egymás mel
lett haladtak.
A gépi vetés eleve egyenletesebb talaj felü
letet kívánt meg, amelyen könnyebben haladha
tott a gép és a vonóállat. Az eldolgozatlan ba
rázdákon, rögös szántáson a gépet nem lehe
tett megfelelően kihasználni, ezért a gépi vetés
előtt mindig elvégezték a fogasolást. Tehát a
gépi vetés azt a lényeges agrotechnikai válto
zást eredményezte a káli falvak földművelésé
ben, hogy a szántás utáni fogasolást általáno
san alkalmazott gyakorlattá tette, megváltoztat
va a hagyományos munkaszervezési formát. 29
Amint már szóba került, a tradicionális mun
katechnikáknál a kézi vetés után következett
a fogasolás. Ez a munkaforma a barázdák felü
letének kiegyenlítése és a rögtörés mellett a
vetőmag betakarásának feladatát is ellátta. A
gépi vetés esetében viszont a vetés utáni másod
szori fogasolás sokkal inkább a felszín további
egyengetését és porhanyósítását szolgálta, hi
szen a mag elhelyezéséről a vetőgép gondos
kodott. A különösen rögös, száraz talajon azon
ban a fogasolás kevés eredménnyel járt, ilyen
kor rákényszerültek a honttörésre.
Balta vagy
fejsze fokával verték szét a nagyobb rögöket
a szántás után, mielőtt a vetésre sor került. Kü
lönösen szárazság idején kellett végezni ezt a
fáradságos munkát, amikor a nagy hontok miatt
nem tudtak fogasolni. Szentbékkállán voltak,
akik a rakomán-(burgonya-)
és a lucernaföldet
rendszeresen a fejsze fokával végzett rögtörés
sel is igyekeztek még porhanyósabbá tenni. 3 0
Mindenütt törekedtek arra, hogy a vetőre
szántott föld ne száradjon ki, ezért a szántás

után közvetlenül elvégezték a kézi vetést, és
még aznap a fogasolásról is gondoskodtak. De
a vetőgépet alkalmazó nagyobb gazdák is úgy
szervezték meg a munkát, hogy egy-egy föld
darabon lehetőleg egyazon nap a szántástól a
második fogasolásig minden munkával elkészül
jenek. A kisebb gazdaságokban pl. délelőtt az
ökrökkel szántottak, tehénfogattal pedig fogasoltak, majd délután az ökröket a vetőgép elé fog
ták, aminek nyomában haladt a tehénfogatú mag
takaró borona (Szentbékkálla).
Az eszköz hagyományos formáját a trapéz ala
kú íaíogas képviseli, amely egységes alaptípus
ként ismeretes a Káli-medence falvaiban (3. áb
ra). A jellegzetes formájú eszköz hátsó része
háromszor olyan széles, mint az eleje. 31 A fakeretet bognárral készíttették el, amire a kovács
erősítette fel a 15-20 cm-es szögletes vasfoga
kat, valamint a fogatoláshoz szükséges vaskari
kákat és a rúd vagy tézsla csatlakoztatására
szolgáló horgot. Mivel a vasfogak a keretet több
sorban összekötő keresztfákra kerültek, az esz
köz sajátos alakja miatt a fogak elrendezése
meglehetősen egyenetlen. Tulajdonképpen a hát
só felület két széle nem biztosított megfelelő
talajegyengetést, mert itt jóval ritkábban, csak
egy sorban helyezkedtek el a fogak, szemben a
keret középső részével. Amint mondták, a fafogas csak egy helyen, középen nyomott (Balatonhenye).

3. ábra. Hagyományos szerkesztésű fafogas. Mindszentkálla. Szerző felv. 1982
Abb. 3. Traditionell hergestellter Holzrechen. Mindszentkálla Aufnahme des Verfassers, 1982
A fafogast két ökörrel vagy két lóval húzat
ták. Az eszköz meglehetősen nagy súlya miatt
kevésbé volt szükség a terhelésre. A rögösebb
talajokon azonban mindig ráálltak a fogasra, és
úgy hajtották a lovakat. Mivel az ökröket ve
zetni kellett, ilyen esetben köveket vagy nagy
hantokat raktak a fogasra. A nagyon rögös föl
dön a fafogast jobbnak tartották a vasnál, mert
erőteljesebben szétmarta a rögöket. Hátránya vi
szont abban mutatkozott meg, hogy hamar meg
torkollott, maga alá tömörítette a rögöt és meg
akadt. Ezért a nehéz fafogast mindig erős ök
rökkel vontatták és időnként a rákötött kötéllel

4. ábra. Egytagú vasfogas. Kékkút. Szerző felv. 1983
Abb. 4. Eingliedrige Eisenharke. Kékkút Aufnahme des
Verfassers, 1983
megemelték a hátsó részét, hogy kikerüljön alóla
a felhalmozódott föld.
Az első vasfogasok az 1910-es évektől jelen
tek meg a Káli-medencében. Amint többen is
említették, a vasekével együtt járt a vasfogas
használata. Bár az eszközhasználat és tipológiai
megoszlás az ekéhez viszonyítva megkésettségröl árulkodik. Az első vasfogasok formai szem
pontból alig különböztek a hagyományos esz
köztípustól (4. ábra). A század elején készített
ezen kovácsmunka méretében is hasonlóságot
mutat a fafogassal. 32 Fogainak száma és elrende
zése szintén megegyezik az alapmintával, sőt
súlya is megközelíti azt. A kisipari szinten elő
állított egytagú vasfogast a Káli-medence tele
pülésein mindenütt ismerték. Monoszlón úgy em
lékeztek meg róla, hogy a tapolcai vaskereske
dőnél vásárolták még az első világháború előt
ti években, és egészen az 1930-as évekig többen
is ilyen eszközt használtak a faluban. Tulajdon
ságai tekintetében azonosnak tartották a fafogassal; előnyéül szolgált viszont, hogy annál időt
állóbb és könnyebben beszerezhető volt. Ahogy
mondták, ,,a fafogas előbb tönkrement, a csapollása megrökkent, kitörött". 3 3
A fogasolás munkatechnikájában lényegesebb
változást tulajdonképpen csak a kéttagú eszköz
forma elterjedése eredményezett. A kétlevelű
vasfogasok a húszas évek elején kezdtek teret
hódítani. 34 Pl. Szentbékkállán 1922-23-ban vásá
roltak először a nagygazdák ikeríogast, míg Mo
noszlón 1924-re emlékeznek. Ez a gyári készí
tésű eszköztípus eleinte szögletes formával, jel
legzetesen Z alakú kiképzéssel rendelkezett (5.
ábra). Fogainak elrendezése lényegesen egyenle
tesebb, mint az előző típusoké. Az öt sorban egy
mást Z alakban követő 4—4 fog a két boronatag összekapcsolása révén 160 cm szélesen,
egyenlő sűrűségben helyezkedett el. 3ü
A kétlevelű vasfogast lényegesen előnyösebbnek tartották az egytagúnál, mert amint mond
ták, ,,a többtagú hozzáidomult a talaj felszíné
hez" (Balatonhenye), „jobban belelapult a ku
pákba, a brázda helibe" (Szentbékkálla), „meg
kereste a kupákat" (Mindszentkálla). A mozgé729

5. ábra. Kéttagú vasborona. Kékkút. Szerző felv. 1983
Abb. 5. Zweigliedrige Eisenegge. Kékkút Aufnahme
des Verfassers, 1983
konyább többtagú eszköz megfelelően követte a
talaj egyenetlenségeit, jobban megfeküdte a föl
det. Az egymás mellett haladó két boronatag
szélesebb felületet átfogott; szabályos távolságra
helyezett fogai révén pedig egyenletesebb mun
kát lehetett vele végezni. A fafogassal való öszszevetését a következőképpen fogalmazták meg:
„A kétlevelü vasfogas arányosabban dolgozott,
a fafogas közepe sűrű, a széle ritkább, többet
kellett menni vele, a fafogassal rá kellett járni
a nyomra, a vasfogassal mellette visszajöttek"
(Szentbékkálla)/'' A többtagú vasfogas teljes
szélességében kielégítő munkát végzett, míg a
fafogasnak valójában csak a közepe dolgozta
meg a földet.
Az 1920-as évek végétől a kétlevelü vasfogas
nak a mindmáig használatos S alakú változata
kezdett elterjedni, és az 1940-es évektől már ál
talában ezt a formájú eszközt használták. Az
újabb eszköztípus mérete és szerkezete szem
pontjából semmi lényeges eltérést nem mutat a
szögletes formától, legfeljebb annál valamivel
könnyebb és mozgékonyabb. Ezt szintén kéttagú
összeállításban használták. A fogas tagjait ol
dalt összekapcsolták, az elülső h o r g o k r a pedig
húzóíát vagy csatlakozóvasat kapcsoltak, ami
összetartotta a két levelet és biztosította a vonó
állatok befogását. Ehhez akasztották ökrök ese
tén a tézslát, lovaknál pedig a hámfát. A két
levelü fogas nagy előnyének tekintették, hogy
egy lóval is elvégezhették a munkát, szemben
a jóval nehezebb egytagú eszközformával, amely
megkívánta a páros igaerőt (6. ábra).
A kétlevelü vasfogas számottevő térhódítása
ellenére szórványosan az egytagú eszköz hasz
nálata is megőrződött, mert az erősebben rögös
szántásokra jobbnak tartották a nehezebb fogast
(Szentbékkálla). Ugyan a laza talajon is alkal
masnak bizonyult a faborona, azonban a ned
ves, agyagos földön a fafogas és a nehéz vas
fogas nem volt jó, mert ,,összetúrta a földet",
a kétlevelü viszont egyenletesen haladt rajta
(Monoszló). 37 A többtagú vasboronára nagy kö
veket raktak nehezéknek, ha a súlyát növelni
akarták.
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A magtakarásra szolgáló speciális vasborona
csak az 1940-es években került használatba a
nagyobb gazdaságokban. A 3-4 tagú könnyű vas
borona fogai sűrűbben helyezkedtek el. Az 1950es években a vetőgép után kapcsolva dolgoztak
vele, megtakarítva a külön igaerőt (Szentbék
kálla). 3 8
Az őszi szántáson a fogasolást még egy fon
tos talajmunka, a simítás követte. Ennek a mun
kaszakasznak kettős feladata volt: egyrészt meg
akadályozta a föld kiszáradását, másrészt alkal
masabbá tette a talajfelszínt a kaszáláshoz, nem
akadt a rögökbe a kaszapenge. A talajegyengetésnek többféle módját és eszközét alkalmazták.
Legősibbnek a boronálást
mondták, ami alatt
egyértelműen a tüskeborónával
végzett munkát
értették. A század elején még jóval elterjedtebb
nek mutatkozó speciális eszközt házilag állítot
ták elő tüskés kökény ágakból, amit keretbe fon
tak. 59 A sövény borona készítésének voltak spe
cialistái, többen viszont maguknak kötöttek csak
(Köveskál). A tövisboronát valójában a kevésbé
rögös talajon tudták eredményesen használni, az
őszi vetés után kővel megterhelve húzatták, hogy
jobban simítsa el a felszínt. Alkalmazásának
valódi formáját mégis a tavaszi vetések mag
takarása jelentette, ugyanis a tavaszi gabonanemüek rávetése után gyakran közvetlenül boronyáltak fogasolás helyett. 4 0 Főképpen az árpa
és a zab vetése után tartották előnyösnek a tövisborona használatát, mert ,,hígan maradt a föld
teteje, és sokáig megtartotta a talaj hüssességét" (Balatonhenye). 41
Ha nem tudtak tövisboronát kötni, vagy a föld
a fogasolás után is erősen rögös maradt, akkor
ódalaztak, vagyis a rövidszekér oldaldeszkájával
húzatták végig a földet. Noha a talajsimítás
szempontjából a tövisboronát jobbnak minősítet
ték, az 1920-as évektől az oldalazás jóval elter
jedtebb munkatechnikává lépett elő. A kocsi
oldal középrészére egyszerűen két karikát erő
sítettek, amihez lánccal csatlakoztatták a tézs
lát, ha ökröket használtak a munkához. A lovak
részére a szekéroldal karikáiba — a fogashoz

6. ábra. Fogasolás kéttagú vasboronával. Kékkút. Szer
ző felv. 1983
Abb. 6. Eggen mit zweigliedriger Eisenegge. Kékkút
Aufnahme des Verfassers, 1983

hasonlóan — vonófát, bokkót akasztottak, ame
lyen két kapocs volt a hámfák megtartására.
Az oldalazást rendszerint két állattal végezték,
mert a kb. 2,5 méter szélességet kitevő desz
ka húzatása nagy erőt igényelt. A kocsioldal
belső, sima felét fordították a föld felé. Súlyá
nak növelése végett megrakták kővel vagy gyöppel, nagyméretű füves hanttal, de általában ma
guk is ráálltak, különösen, ha lovakkal dolgoz
tak. A hajtó a gyeplővel tartotta meg magát. Az
ökörfogatnál ritkábban álltak az oldaldeszkára.
Ha ez előfordult, akkor a tézslához erősített kö
télbe kapaszkodtak. Amikor a szekéroldal vége
kezdte túrni a földet, leléptek róla (Monoszló).
A talaj elsimítására a kocsioldal helyett ki
mondottan erre a célra szolgáló deszkát is hasz
náltak. Sajátos módon ezt a speciális eszközt,
amely teljesen hasonlított a szekéroldalhoz, si
mítanak nevezték. 4 3 A deszkával végzett munkát
pedig következetesen simítózásnak
említették.
A simítódeszkát általában mindenki maga készí
tette el, és a kováccsal megvasaltatta (Köveskál). 44
Az oldalazást szintén a tavaszi vetésekkel
kapcsolatban tekintették fontos műveletnek, ami
nek elsődleges célját a talajnedvesség megőrzé
sében határozták meg. A tavaszi gabona és ta
karmány (árpa, zab) talajának elsimítását az ara
tás szempontjából is lényegesnek ítélték meg.
Ezzel szemben az őszi gabona, különösen a búza
földjét, többen csak könnyüboronával
(tövisboronával) vagy magtakaróval húzatták meg, és
nem oldalazták, abból a meggondolásból, hogy
ne legyen nagyon sima a föld felülete, mert kü
lönben a szél elhordta a havat a vetésről (Balatonhenye). 4 5
A deszkával, szekéroldallal végzett talajsimí
tás tulajdonképpen egy speciális talajegyengető
eszköz, a henger munkáját is pótolta. Az 1920as évektől ugyanis nemcsak a tövisborona rová
sára terjedt el az oldalazás, hanem a hengerezés munkatechnikájának kibontakozását is kor
látozta, mert a kisebb gazdaságok éppen ezen
egyszerű megoldás miatt nem igényelték a jóval

költségesebb henger beszerzését, alkalmazását.
Noha az első világháború utáni években csak
nem mindenütt felbukkant a henger a legmódosabb parasztgazdaságokban, a gazdák többsége
nem tekintette nélkülözhetetlen
eszköznek. 41 '
Eleinte 2-3 méter széles, egytagú hengert csinál
tattak a helyi bognárral, a harmincas években
inkább a háromtagú hengert részesítették előny
ben. Ezt a szállíthatóság és mozgékonyság szem
pontjából egyaránt jobbnak mondták. A henger
leveleit úgy kapcsolták össze, hogy hátul kettő,
elöl egy helyezkedett el. A henger elsősorban
a köves földön bizonyult alkalmas eszköznek,
mert jobban elnyomta a köveket, mint az oldal
deszka.
Noha a henger szerepköre szintén a fogasolás
utáni talajsimítás volt, használata inkább a ta
vaszi munkákhoz kapcsolódott. Elsősorban az
őszi vetés gondozásához vették igénybe, ami
kor ,,a fagy felszítta a vetéseket, a hengerrel
megtömték, hogy a gyökér szoruljon m e g " (Balatonhenye). 4 7 Ha a kora tavaszi fagyok után fel
engedett talaj felduzzadt, hengerezéssel nyomták
vissza a gyökérre a földet. Ehhez a kényes mun
kához legalkalmasabbnak a hengert tartották,
még a birkákkal való megjáratásnál,
töretésnél
is jobbnak mondták. 4 8 Ilyenkor azok is kölcsön
kérték a hengert, akik egyébként nem használ
ták. De arra is volt példa, hogy a hengerrel ren
delkező nagyobb gazda csak a felfagyott vetések
megtömésére
vette igénybe a hengert, egyéb
ként oldalazott (Szentbékkálla).
A Káli-medence parasztgazdaságaiban a talaj
művelés munkaformája tulajdonképpen a leg
utóbbi időkig megőrizte azt a hagyományos el
járásmódot, amit tömören így fogalmaztak meg
Salföldön: ,,a szántásra rávetett magot befogasolták a földbe és lesimították, hogy aratáskor
a kasza ne akadjon bele a kupákba". 4 9 A szá
zadforduló után végbemenő részleges eszközvál
tások — ha nem is változtatták meg ezt a ha
gyományos munkafolyamatot — észrevehető intenziválódást idéztek elő az agrotechnikában és
a paraszti munkaszervezésben.
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ATTILA SELMECZI KOVÁCS

DIE VERÄNDERUNG DER GERÄTE ZUR BODENBEARBEITUNG
IM KÁLER BECKEN
In der Bauernwirtschaft des Káler Beckens ver
breiteten sich die Eisengeräte im Vergleich zu den
Getreideanbaugebieten Transdanubiens mit einer Ver
spätung von einigen Jahrzehnten. Die Bevölkerung
der steiniges und mageres Land besitzenden Dörfer
produzierte die Kornfrüchte zur Selbstversorgung.
Trotzdem in den J a h r e n nach 1910 auf den Feldern
der reichen Bauern die Eisenpflüge (Typen Sack und
Kühne) erschienen, verbreitete sich das moderne Ge
rät in den kleineren Wirtschaften erst ab dem Ende
der dreißiger J a h r e . Der Eisenpflug ermöglichte eine
5-10 cm tiefere Bearbeitung als die älteren Halbei
senpflüge. Den stabilen Eisenpflug hielt man auf dem
steinigen Boden für vorteilhafter, da er nicht so leicht
aus der Ackerfurche herausstürzte wie der Halbeisen
pflug. Außerdem konnte er auch mit einem Pferd
benutzt werden, während der Halbeisenpflug von zwei
Ochsen gezogen wurde (Abb. 1).
Nach der traditionellen Arbeitstechnik wurde von
Hand direkt auf den frisch gepflügten Acker gesät
(Abb. 2). Die sich in den zwanziger Jahren verbrei
teten Sämaschinen hatten jene agrotechnische Verän
derung zur Folge, daß vor der Aussaat der Boden ge-

eggt wurde. Früher diente die Holzegge neben dem
Schollenbrechen auch zur Bedeckung des ausgesäten
Korns. Der traditionelle Gerätetyp hatte die Form
eines Trapezes (Abb. 3). Die sich vor dem I. Welt
krieg verbreitenden frühen Eiseneggen folgten der
Form des Holzgerätes (Abb. 4). Die zweigliedrigen
Eiseneggen, die eine p r o d u k t i v e r e Arbeit gewährlei
steten, breiteten sich ab der Mitte der zwanziger
Jahre aus. Diese besaßen am Anfang eine eckige Form
(Abb. 5), jedoch übernahm ab den dreißiger Jahren die
leichtere, eine gebogene Form besitztende Eisenegge
deren Platz. Dieser Gerätetyp konnte auch mit einem
Pferd entsprechend angewendet werden (Abb. 6).
Das ursprüngliche Gerät zur Ackerschlichtung, die
Stachelegge, wurde in den zwanziger Jahren in den
Hintergrund gedrängt. Dagegen bewahrte die zur
Ackerschlichtung benutzte Wagenleiter bis in die
letzte Zeit ihre Bedeutung und schränkte sogar die
Verbreitung der Ackerwalze ein. In den Dörfern konn
te man nur je 3-4 Ackerwalzen finden. Die teilweisen
Geräteablösungen zwischen den beiden Weltkriegen
halfen bei der Entwicklung der Agrotechnik in be
deutendem Maße.

