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IbŐBJÓ 
As országos néprajzi 4a nyelvjárási gyűjtőpályázatok 

keretében 1962 óta rendszeresen meghirdetett mérvei nép
rajzi ée honismereti pályázatok eredményeként értékes té
magyűjtések és dolgosatok kerültek a Jósa András Múzeum 
adattárába. Ismeretes, hogy a "Honismereti kutatások Sza
bolcs-Szatmárban" első kötetét 1975-ben jelentettük meg 
abból a célból,hogy egyrészt a díjnyertes pályamunkákat a 
kutatók számára hozzáférhetővé tegyük» másrészt, hogy a 
publikálás lehetőségével az önkéntes gyűjtőket további 
eikerea munkára buzdítsuk. Sbben a sorban ezideig kilenc, 
többnyire többszerzős kötetet jelentettünk meg. 

A jelenlegi kőtetunkkel.úgy érezzük, új szakaszhoz 
érkeztünk al! Bz * kötet egy szerzőnek} Balogh László ön
kéntes néprajzi és nyelvjárási gyűjtőnek pályamunkáit 
tartalmazza. Jónéhány régi önkéntes gyűjtő ma már képzett 
kutató, s közülük nem egy képes arra, hogy hasznos, pub
likálásra ératt, kötetre való anyagot tagyen a tudomány 
asztalára. Biztosak vagyunk abban,hogy Balogh László kol
legánkat rövideaen mások is követik! 

Balogh Láazló 1966-ban tűnt fel a "Földrajzi névadás 
SzamoBszegen" c. pályamunkájával, melyet 1969-ben "A ken
der földolgozása Szamosszegen", majd 1970-ben "A szilva 
termesztése és földolgozása Szamoeszegen"c. munkák követ
tek. Mindhárom Debrecenben készült, Ssamosazegről szólt, 
és mindhárom megyei éa országos II. díjat nyert. Az első 
dolgozat, átdolgozott formában "A földrajzi nevek struk
túrája" /nyelvtudományi Közlemények 1970. 95-124/, a har
madik pedig változatlan címmel a "Honismereti kutatások" 
alső kötetében /Nyíregyháza, 1975. 1-32./ jelent meg. 

Balogh Láazló 1971-ben már Bobodról küldte be "A sza
mosszegi kenyér* c. munkáját, a kötetünk második tanulmeV 
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nyát, melyet 1975-ben a "Falunevettetők*, 1979*-ben pedig 
"A szamosszegi temetés hagyományai" c . pályamunkák követ
tek. Az utóbbi, mely akkor megyei I . d í ja t és országos 
I I I . d í jat nyert, képezi most kötetünk harmadik tanulmá
nyét . E kötetünk e l só tanulmánya /A hagyományos búzater
mesztés Szamosszegen/ a szerző hosszas adatgyűjtő és f e l 
dolgozó munkájának eredményeként s z ü l e t e t t meg,melyet Ba
logh László - szerkesztőségünk kérésére - pályázató« k í 
vül , e kötet számára k é s z í t e t t e l . 

Balogh Lászlónsk köszönhető az i s , hogy a rohodl á l 
talános iskola honismereti szakköre 1972 éta rendszeresen 
részt vesz az i f júsági pályázatokon, s irindenkor kitűnő 
eredménnyel. A "Rohodi állatnevén" cimu gyűjtésük, mely 
megyei és országos I I I . d í jat nyert, a "Honismereti kuta
tások . . ." IV. kötetében /1977. 96-122. / Jelent meg. 

Balogh László 1931-ben szü l e t e t t Debrecenben, de /IC 
napos korátó l ! / Szamosszegen nett f e l . Joggal ezt tartja 
szülőfalujának. Falujának és népének szeretete «rinden 1-
rásából sugárzik.Az elemi i s k o l á i t izamcsszegen, a közép
i sko lá i t Mátészalkán és Debrecenben végezte . Az egyetemi 
évei t i s az utóbbi városban t ö l t ö t t e e l , ahol , a Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Bölcsészkarán 1955-ben magyar nyelv 
és irodalom- szakos tanári diplomát s z e r z e t t . Je lenleg , 
1970-től Rohodon t a n í t . Nyelvészettel Bérezi Géza, najd 
Kálmán Béla professzorok bíztatására kezdett foglalkozni . 
Kár egyetemi hallgató korában részt vet t az "ÚJ Magyar 
Téjszótár" gyűjtő, cédulázó és el lenőrző munkájában. Ki
sebb szünet /és némi mellőzés, csalódás/ után Sebestyéa 
Árpád,ugyancsak debreceni professzor a 60-as évek közepén 
vonta be Balogh Lászlót a ragadványnevek,állatnevek,föld
rajzi nevek kutatásába,a ozebolcs-Szatmár megyei fö ldraj 
z i névanyag gyűjtésének munkájába. Balogh László ezen a 
területen , tanári munkája me l l e t t , mind a mai napig aktív 
és eredményes munkát végez. Reméljük,hogy tanulmányaival, 
dolgozataival a Jövőben i s ta lálkozni fogunk. 

Erdész Sándor 
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A BAGIOMiJiYOS BUZAIBBMBSZIJS 3ZAM0S32EQBS 

Bar»gates 

Dolgozatom anyagát, adatalt szamosszegi idős em
berektől és aaazonyoktól gyűjtöttem. Hozzá kell azonban 
tennem ehhes azt, hogy élete» első tie napját klTéva e-
géaz gyermek és ifjúkoromat abban a faluban éltem le, 
Tégecre a paraszt gyerekek és fiatalok mesei munkáját, 
így a leírtak nam csupán agy gyűjtött néprajai téma fel-
dolgosáaát jelenti asámoarm, hanem gyakorlati élményanya
got, visszaemlékezést, tapasztalatot. 

Feljegyzéseimet az 1950-es évek elején kezdtem, 
még egyetemi hallgat6 koromban, a azóta folytattam mos
tanáig. Anyagomat többször leellenőriztem, kiegészítet
tem, hogy dolgozatomat ne egyedi kuriózumokra, hanem az 
általánoa tényekre építhessem. Kikérdezett adatközlőim 
a következők voltak: 

1. özv. Lőrincz Pálné, az. 1677» 
2. id. Varga Sándor, az. 1882. 
3. fiaxtha Dianes Jóssefné, ez. 1684. 
4. id. Puskás Gusztáv, az. 1897. 
5. id. Puskás Bartalan, sz. 1899. 
6. Lőrincz Bartalan, az. 1901. 
7. Orosz József, sz. 1913* 
8. if j. Taraja Sándor, sz. 1916. 
9. ifj. Varga Sándorné, sz. 1920. 

10. Lőrincz György, sz. 1926. 
11» Szabó Jánoe, az. 1930. 
12. ifj» Puskás Gusztáv, sz. 1932. 
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1, Szántáa. vetés, növényápolás 
KI mint Tet, úgy arat, tartja a Szamosszegen la 

jól ismert közmondás. Valóban, a Tatest megelőző talaj 
éa vetómag előkészítés és a kikelt Tetés gondozása szab
ja «eg, milyen lesz az aratás. 

Á vetésforgó kifejezést nem nagyon emlegették 
adatközlóim. A Tatest megelőző talajelőkészítí munkájuk 
mégis arra utal, hogy a gyakorlatban ezt alkalmazták. £s 

abban nyilvánult meg, hogy a búzát lehetőleg- olyan föld
be Tetették, amelyikben kapásnövény /burgonya, kukori
ca, stb./ termett az előző évben. így a talajelőkéazítée 
ideje szeptember vége, október eleje volt, minthogy előbb 
le kellett takarítani róla a termést. Bizony, sokszor si
etni kellett a szántással, hogy a korán jelentkező őszi 
fagy ne legyen akadálya a vetésnek. Hogy mindig kapásnö
vény után igyekeztek búzát vetni, azt elaősorban azzal 
indokolták., hogy kaazáanövény után nagyon elgyomosodna, 
dudvás lenne a vetés, de olykor azt is hozzáfűzték ma
gyarázatukhoz, hogy nem is teremne úgy a búza kaszások 
után, mint például kolompár, vagy tengeri után. 

Á szamosszegi gazdák búzavetésének területét 
általában a birtok nagysága szabta meg. A vagyonosabb 
gazdák birtokuknak negyedrészét szokták általában búzá
val bevetni, a kevesebb földdel rendelkezők pedig h — e > 
dát, falét Tetették be, úgy hogy elegendő kenyémekvalóu 
teremjen a családnak. 

A kapáanöTénytől betakarított területen méj-
szántást nem volt szokás Tegezni. Ilyen szántást csak 
akkor Tegeztek, ha kaazáanÖTény után Toltak kénytelenek 
búzát vetni. Búza alá trágyázni sem szoktak, minthogy 
akkor a dudTa nagyon férérte vóun a vetést. így a terüle-
tet közvetlenül Tetés alá szántották. Hogy milyen igavo-
4. 



nóval és milyen eszközökkei végezték ezt a munkát, az a 
gazdák vagyoni helyzetétől függött. Á szegényebbek te
hénfogattal dolgoztak, főként a szürke magyarfajtát tar
tották, a tarka tehén csak az 1930-as években kezdett 
terjedni a faluban, de akkor Is Inkább tejtermelésre. A 
vagyonosabbak a század elejétől lovakat tartottak igavo
nás céljára, azelőtt pedig magyarfajta ökröket. A község 
néhány uradalmában Is lő és ökörfogat dívott, de itt már 
korábban megtalálható volt a tarkafajta is, sőt, került 
egy-két pár bivaly is. 

A szántás eszköze, szerszáma, az eke többféle 
volt. Az első világháborúig általános volt a faeke /va
gyis a fagerendelves eke/, Ezután azonban a több föld
del rendelkező gazdák fokozatosan áttértek a vaseke 
használatára. A harmincas évekre már minden tehetősebb 
gazda vasekével szántott. A szegényebbek viszont nemcsak 
a második világháború alatt, hanem még a felszabadulás 
utáni egy-két évben is a faeket használták. Mint érdekes
séget említem, hogy a község egyik zsidó uradalmában már 
1910 körül szántottak traktorral is az állatvontatású 
eke mellett. A harmincas évek elején, Sarkadi Antal hely
beli cséplőgéptulajdonos kezdeményezésére, terjedni kez
dett a traktorral való bérszántás is a vagyonosabbak kö
rében. Érdekes azonban, hogy csak tallóuszántás-t vagy 
őszi mélyszántást végeztettek így, vetés alá való szán
tást sohasem. 

A gőzgéppel való szántásnak már csak halvány 
emléke maradt fenn. Csak egy adatközlő mesélt erről,kuri
ózumként mégis leirom a hallottakat. Adatközlőim szerint a 
századforduló táján gőzgéppel is szántottak a falu egyik 
uradalmában. A megoldás, ahogy Szamosszegen mondják,a tü-
sesgép beállítás» volt. As egyik gőzgép drótkötél segít-
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»ágéval elhusta as ekét, a másik ugyanígy visszahúzta, 
"valami esigarendeeer - adatközlő* ne« tudta hitelérdem-
legman •Imagyarázni, hogy milyen - tattá lehetővé, hogy 
a gőzgépet csak ritkán kellett más helyre beállítani.• 

Bűzavetéa alá mindig hátára szántottak a aaa* 
moeezegi gazdák, hogy a vetés közepén ne legyen barázda. 
Ha ssáras 6aa volt, a Tatest közvetlenül a •aántáa után 
elvégezték, hogy a mag ne a klaaáxadt földbe kerüljön, 
nedves ősz esetén asonban Tárhattak is a vetésééi agy-kát 
napot. 

A asántást aindig a beranállás köretté, ds est 
közvetlenül s retés előtt végesték. Ennek eszköze volt a 
berena. Két fajtáját ismerik a ezamoeezegiek. A harmincas 
érákig Tagyoni helyzettől fUggatlenül a faberena volt a 
használat ós. Ezután viszont a nagy- és Jtözépblrtokoeok 
kezdték vásárolni a három lsralú Tsssberenát. 1 fabsranát 
helybeli kerékgyártők és kovácsok készítették, a vasebe -
róna gyári kéesítmény volt. Regjegyzendő azonban, hogy a 
eeegényebbek a legutóbbi időkig a faberenát haasnálták* 
Sokaknak nág na is negvan a birtokukban, k boronál ás 
célja nemcsak a: talaj porhanyítása és egyengetése volt, 
hanem kési vetés ssstén a vetés sgysnlstssségét is bizto
sította aszal, hogy a nag nan a barázda nyoaokban, hansm 
a sűrűbb közű borona nyomokban talált makházat. Ezért 
történhetett meg, hogy a nem nagyon rögös földbs boroná-
lás nélkül is vetettek vetőgéppel, ds késssl soha. 

Busát kétfélét ismertek a aaamoasssgisk, ezért 
a talajelőkéssftő munka a vetőmag fajtájának megfelelően 
két évszakhoz kapcsolódhatott. Általában as őszi vstés 
volt a szokásos, ilyenkor vetették az óttszl búzát. de 
szükség ssstén, ha as őszi vstés nam sikerült, vagy a ko-
6. 



n i fagy miatt ne« tudtak vetni, illetve a szegényeknek 
nem került ki idejében a vetőmag, akkor a tavaszi vetés
sel le megpróbálkoztak, ilyenkor tavazbnsát vetettek. Ha 
«ár előre számoltak a tavaszi vetésre, akkor annak föld
jén ősszel mélyszántást végeztek, és tavasszal újra szán
tottak vetés alá. A tavaszi vetést azonban mellőzte a 
szamosszegi gazda, ha csak tehette, minthogy azt tartot
ták a tavaszbúzától, hogy keveset terem, és alacsony a 
siker tartalma, nem lehet belőle jő kenyeret sütni. 

ás itt ismertetett talajelőkészítő munkát a va
gyoni helyzettől függően különböző dolgozók végezték. Az 
uradalmakban voltak lefogattál rendelkező kocsisok, ökör»-
vagy bivalyfogatos béresek, illetve gépész, akik ezeket 

A «V 

a munkákat elvégezték.A vagyonosabb falusi gazda már egy
két szóugát tartott, akinek az állatok gondozása mellett 
a fogatos munkák elvégzése, tehát a szántás is feladata 
volt JL középbirtokosok viszont maguk végezték a szántást« 
de segítségnek mindig ott volt vele egyik vagy másik haxv 
«adossa. A kisgazdák is maguk végezték a szántást a csa
lád besegítésével. A tehénfogatos szántás esetén ugyanis 
mindig szükség volt egy nagyobbacska gyerekre, aki a ba
rázdában menve, vezette a jószágot. Persze, ha jól össze
szokott és idősebb jószág volt az igavonó, akkor csak ad
dig volt szükség a jószágot vezető gyerekre,amig febaráz-
dőtak. Sajátos egyezség volt a földek feles használata
kor. A birtokos ilyenkor csak a földet adta és a vetőmag 
felét, s minden munkát a vállalkozónak, a felesnek kel
lett elvégeznie,tehát a vetés alá való szántást ia. Ilyen
kor természetesen a munkásé volt a termés fele. 

A talaj előkészítése után következett a vetés* 
Sem kerülhetett azonban akármilyen mag a földbe. A vető-
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magot la mindig gondoaan előkészitették a vetéshez. I 
munka - korszak éa vagyoni helyzettől függően - aée-máe 
Tolt.A század elejéig még minden gazda»utána pedig csak a 
szegényebbek, rostával tisztították kézileg a vetőmagot.A 
kézi rosta a n5k ezerasáma volt. Attól függően,hogy meny
nyi mag kellett a réteshez,már egy-két héttel előbb kezd
ték a rostálláat az asszonyok,eladólányok. Különböző szö
vetű rostákkal dolgoztak. Klőbb nagyobb lyukú, aztán ki
sebb lyukú rostát használtak. Az előbbivel a búzától a na
gyobb szemetet választották el a magtól, az utóbbival pa
dig az apróbbakat. Rostálás után meg la szelelték a ma
got, hogy a pehelyazerú szeméttől la tiszta legyen. A va
gyonosabb gazdáknak ezt a munkát a falam- illetve harma
dos munkamainak az asszonyai végezték el, külön díjazás 
nélkül, csupán étkeztetést kaptak a munkavégzés idejére. 
A századforduló tájától azonban a vagyonosabbak különbö
ző tisztító szerszámokat vásároltak, mint a szóuróumalom. 
triJóür.atb.Bzaket a kézi üzemeltetésű eszközöket már nem 

" r 
a nők kezelték, hanem a férfiak,de azok la a feles,illet
ve harmados munkásokból kerültek ki. 

A megtisztított magot vetés előtt csávázták. Ss 
az eljárás gombamentesítés volt, amit kékkúvel. azaz réz-
szulfittál végeztek. Nagy teknőkbe tették a búzát, ráön-
tötték az 1-2 %-os rézgálicoldatot, és alaposan eikavar-
gatták benne. A csávában egy nap éa egy éjszaka állott a 
vetőmag. Voltak olyanok, akik ezután ponyvákra teregetve 
kiszárították,de sokan a csávázás utáni nap mar ázom ned
vesen vetették Is. 

Adatközlőim szerint a vetőmag mértékegység« a 
véka volt. Minden négyszáz négyszögöl területre egy véka 
búzát számítottak vetőmagnak.Sz azt jelentett«, hogy 1200 
négyszögöléé területű magyar hóud vagy klahóud három véka 
8. 



vetőmagot Igenjeit, az 1600 négyszögöles kataszteri hóud 
vagy natyhóud pedig négy véka vetőmagot. Ebből a gyakor
latból alakult ki a területmértékként ismeretes egy vékás 
fóüd. két vékás fóüd stb. kifejezés is, ami azt jelentet
te, hogy annyiszor 400 négyszögöl terület, ahány véka bú
sa kell bele vetőmagnak. 

A búza vetését kétféleképpen végezték, fiégebben 
általános volt a kézi vetés, ami a szegényebbek körében a 
legutóbbi időkig járatos volt .A kézi vetést mindig a gaz
da végezte, vagy legalább is irányított«.. Elöregedett em
bereknél a legény fiú vetett, de az apa ott volt vele ta
nácsot adni,irányítani a munkában. A vagyonosabbak munká
saik közUl kiválogatták a legügyesebbeket,és azokkal vet
tettek, de a gazda is ott vetett velük. A búsa vetését 
rendes körülmények között nők nem végezték. Háborús idő
szakban azonban, amikor a férfiak nem voltak otthon, bi
zony gyakran a nők is nyakukba akasztották a vetőzsákot, 
a a nagyapa irányítása mellett elvégezték a vetést. 

A kézi vetést mindig elboronált földön végez
ték. Erre azért volt szükség,hogy a búza ne a nagy távol
ságra levő barázdanyomokban találjon makházxa. hanem a 
súrvebb boronanyomokban. 

A kézi vetés szakértelmet igényelt. A vetést 
végző személy a magyarzsák egyik csúcsába tyúktojásnyi 
nagyságú krumplit kötött, és ezt a sarkát összekötötte a 
zsák szájának azzal a szélével, amelyikhez a zsákmadzag 
volt varrva. Az így karikába között zsákba aztán egy véka 
búzát öntött, a zsákot a nyakába akasztotta úgy,hogy as a 
jobb vállon és a bal hóna alatt volt,szájával jobbkéz fe
lől. A búza Így a mellén feküdt a vető embernek.Jobb kéz
zel félmarik búzát kivett a zsákból és jobbról - balra i-
rányban minden lépésnél kétszer szórt.Balról-jobbra soha-
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sas végzett szórást. A jobb marékban levő búza a kinyúj
tott mutató- éa középeőujJon csúszva hagyja el a vető em
ber kezét, úgy, hogy e két ujj fölött a hüvelykujj ia 
nyújtva van. Ilyen kéztartással érik el,hogy a mag egyen
letes szélességben terül el a földön. A szórási sáv szé
lessége annyi, mint aratáskor a levágott rend szélessége. 
Megjegyzendő még, hogy a lépéeenkénti kétszeri szórásnak 
sajátossága, hogy előbb távolabbra, aztán közelebore szór 
a vető ember. Ha több személy végzi a vetést, akkor annyi 
sávban indulnak csatárláncszsrűen a vetéssel,ahány a vető 
személy. Segítségre itt is szükség van annyiban, hogy a 
kiürült zsákot, fel kell tölteni újra. Ennek könnyítését 
szolgálja az, hogy a zsákokban levő vatőmagot nam a föld 
végén rakják le egy csomóban, hanem végig a barázdában 
egyenletes távolságra. így nem kell sokat járkálni a kiü
rült zsák feltöltéséért. 

Vetés után azonnal boronáltak. Ezt a munkát mak-
takaróu berenállás néven emlegetik. Célja az,hogy a boro-
nanyomokban magházat talált búzaszemeket betakarják. 
Ilyenkor nem is az általában használt boronát szokták al
kalmazni, hanem az apróbb fogú és könnyebb magtakaróu be-
renát. Az 1930-as évek táján azonban ezt a boronát is 
felváltotta a gyárilag készített háromlevelű vazsberena. 
Néhány adatközlőm még azt is megemlítette, hogy a század
fordulóig a magtakaró boronálás után szokás volt tövizs-
berenát is használni, a talaj porhanyltáaa céljából. ízt 
mindig a borona után kötötték. 

A búza vetésének másik módja a vetőgéppel való 
vetés. A vagyonosabbaknál és az uradalmakban ez a vetési 
mód már a század elején dívott, mlg a legszegényebbek kö
rében még a legutóbbi időkben is ritkán volt tapasztal
ható. Ez a vetési mód a kosépparasztok körében a 30-as é-
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vekben lett általános. Ennek oka nem csak az volt, hogy a 
drága vetőgépet a szegény gazda nem tudta megfizetni, ha
nem az is, hogy nem is tudta gazdaságosan kihasználni,sőt 
vág egy harmadik ok is fennállt:Szamosszegen a vetőgép e-
lé csak lovat szoktak fogni,a szegénynek pedig tehén volt 
az Igavonója. Ezt a szokást még az uradalmak is betartot
ták, a vetőgépes vetést mindig a lófogatos kocsis, és so
hasem az ökörfogatos béres végezte. Valahogy szamosszegi 
mentalitás volt, kimosolyogni a tehénfogatos vetőgépet. 
Ennek ellenére adatközlőim mégis tudtak egy-két példát 
mondani arra, hogy összetársulva szegényebb gazdák is 
megvásárolták a vetőgépet, és tehénfogattal vetettek ve
le. 

A vetőgéppel történő vetéshez már több emberre 
volt szükség. Egy személy - általában a gazda - hajtotta 
a lovat és tartotta a vetőgép szarvát.hogy az mindig nyo
mon mennyen. Ha nagyon rögös, kemény földbe vetettek, ak
kor a gép másik szarvát is tartani kellett. Ezt a felada
tot mindig férfi látta el. Volt azonban szükség egy har
madik személyre is, aki a gép mögött ment és ellenőrizte, 
hogy nincs-e eldugulás. Különösen akkor volt erre nagyon 
szükség, ha puha, tapadős vagy éppen sáros volt a föld. 
Ilyenkor az isztlkével tisztogatni is kellett a gép csö
veit. Ezt a munkát már nőre is rábízták. 

Gépi vetés esetén a munka befejező szakasza a 
d'dllőü vetés volt, ami azt jelentette,hogy a föld két vé
gén keresztben is fordultak egyet-kettőt a géppel. Ennek 
célja az volt, hogy a fordulások egyenetlenségeit helyre
hozzák. Gépi vetés után nemigen szoktak boronálni, hisz a 
gép csöve a földbe és nem a felszínre helyezte a magot. 

A búzavetéssel a gazdának ősszel és télen nem 
sok dolga volt. Jő időjárás esetén a vetés dús növése ká
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ros lehetett, mert csak sáz9ba nóütt tavasszál,a mire ki
lökte a fei.lét. megbukott. Bzért szokás volt kéa5 ősszel 
as Ilyen vetést megjáratni a juhokkal, hogy ritkább le
gyen. Szamosszegen azonban erre csak kivételéé esetekben 
kerülhetett sor, minthogy a község emberemlékeset óta nem 
foglalkozott juhtenyésztéssel. Az uradalmak meg tudták 
csinálni ezt úgy, hogy a birtokos urak nyírségi birtokai
ról egy-két hétre lehajtották a birkanyájat. Behány módo
sabb gazda is boldogult úgy,hogy nyírségi ismerőseit, ro
konait kérte fel, hogy járassa meg birkáival m vetést. A 
gazdák nagyobb része azonban csak aszal tudott segíteni 
magán,hogy a vetőmagot caínyjávai szórta vetéskor, nehogy 
az túl sűrű legyen. 

A száraz, hosszú őszök egerei és pocokjai, va
lamint a téli száras fagyok ellen nem volt védekezési le
hetőség, de az eljegesedett hóréteg feltörésével már pró
bálták a vetés lefulladását, klfülésjt. klpállását mega
kadályozni. A tavaszi olvadáskor is kapára volt szükség, 
hogy a felgyülemlett vizet a laposabb fekvésű részekről 
levezessék, nehogy kipálljon, elpusztuljon s vetés a vis 
alatt. 

Kora tavasssal, mikor a búzavetés földje már 
felssikkadt, meglehetősen sok tennivalója volt a gazdának 
a vetéssel. Ha télen száraz vagy volt,a búzavetés nagyobb 
levelei elfagytak, elszáradtak,s meg kellett tisztogatni, 
mert a szárazlevél korhadása fertőzi is a vetést, de ara
táskor is bajt okoz, mert megtapad s kasza élin, nehezíti 
az aratást. Szén boronálással segített a azamoassegi gaz
da. Azzal az apró fogú, könnyű boronával, amit maktaka-
róubarena néven emleget, megboronálta a vetést, az össze
húzott száraz kaparékot pedig vagy a barázdába dobálta, 
vagy, ha ideje megengedte, kihordta a dűlő végére, s ott 
12. 



elégett«. 
Ha előző évben tengeri termett a földben, a ku

koricaszár főidben maradt töve, a csaták. szinte lehetet
lenné tett« a búza kaszálását,meg az ilyen csatakok alatt 
a hangya is megfészkelt, pusztította a vetést, de a han
gyaboly fészke, a honcsok is akadálya volt az aratásnak. 
Ezért fontos tavaszi munka volt a búzaföldeken a csata-
kolág. Ezt az egész család végezte a gyerekekkel együtt, 
vagyonosabbaknál a harmados vagy feles családja. Rajvo
nalban álltak keresztben a búzaföldön, s azokat a csata
kokat, amelyeket az eke nem takart el vagy a borona fel
színre hozott, végig a két barázdába dobálták. Ennek a 
csatáknak gyakorlati haszna is volt, főleg a szegényebbek 
körében. A barázdába dobált csatakokról a gyerekek lever
ték a földet úgy, hogy két csatakot egymáshoz ütögettek. 
As Így megtisztított caatakot aztán hazaszállították, s 
főképp nyáron, de gyakran télen is, tüzelőnek használták. 
Míg szokás volt üstben, katlanon lekvárt főzni, még a va
gyonosabbak is ezt használták a clberézéshez fűtőanyag
ként. 

Másik nagyon fontos ápolási munka volt április-
májusban a búza gyomtalanítása,a búzatisztítás.Ez a gyom
talanítás csak néhány gyomnövényfélére vonatkozott: tö-
viss, konköM. ragadóu vagy a ritkábban jelentkező fojóufü 
illetve bornyuvirág kipusztítására került sor. A töviss 
kivételével minden más gyomot kézzel téptek ki, de ennek 
a szúrós aszatnak a pusztítását sajátos szerszámmal,a bu-
zatlsztitóu-val végezték. 

A búzatisztító egy seprűnyél vastagságú és 
hosszúságú bot végébe erősített,véső alakúra formált éles 
vágó «asköz vagy régebben kaszahegy volt. Ezzel az asza-
tot & föld színe alatt néhány centiméterrel elvágták, s 
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ott is hagyták. A búzatisztító nyelét általában olyas a« 
káo- vagy tölgyfa gallyból készítették, amelyik kétágú 
volt. Egyik ágát levágták tőben, a másikat oeghagyták «gy 
arasznyira, s -így az, mint a kaazakocce. jó kézbefekvő 
nyelet alkotott.A vésőszerű kést a helybeli kovács készí
tette, ha viszont a kés kaszahegyből készUlt, maga a gaz
da csinálta meg. 

A búzatisztítás mindig társasmunka volt. A sze
gényebbek körében a család tagjaihoz a rokonok, barátok, 
jószomszédok csatlakoztak. Szert a segítségért nem járt 
fizetés, csupán kölcsönösen visszamentek segíteni. A mun
kások étkeztetéséről ilyenkor mindig a gazda gondosko
dott. Reggel, a férfiak kis pálinkája után, szalonnasü
tés következett; délben kétfogásos ebédet vitt utánuk a 
mezőre a gazdasszony, a vacsora pedig otthon történt a 
gazda házánál. 

A vagyonosabb gazdák búzájának a tisztítása is 
csoportosan történt, de itt már nem a gazdának való segí
teni akarás gyújtotta össze a csoportot, hanem az a tra
dicionális kötelesség, hogy ezt a munkát a gazda jelenlé
tében ugyan, de a harmados vagy feles munkásoknak kellett 
elvégezni díjtalanul. Az étkeztetést ekkor is a gazda in
tézte. 

Az uradalmak búzatisztítása is csoportos volt, 
de ez már a munka harmadik változatát mutatja. Ez már dí
jazott munka volt, napszámot fizettek érte. A napszám ko
ronként változott ugyan, de három sajátos kategóriája vé
gig megmaradt: a férfiak kaptak legnagyobb napszámot, a 
nők közepeset, a gyerekek pedig legkevesebbet. Az 1920-as 
években a férfiak például 70-80 fillért, a nők 50-60 fil
lért, a gyerekek pedig 40 fillért kaptak búsatisztításért 
a Klein-féle uradalomban egy napra. A szaaoeszegi uradal-
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mak a kapásnövényt általában harmados vagy feles munká
soknak adták ki részes megművelésre, s így az a gyakor
lat, hogy a búzatisztításra el kell mennie a munkásnak, 
itt ie megvolt, de nem ingyen, hanem napszámért. Élelem
ről természetesen itt mindenki maga gondoskodott. Vagy 
szárazkosztot vitt a tarisznyában, vagy a feleség ebédet 
vitt a mezőre a munkásnak. 

5 csoportos munka a csatakolás munkájához hason
lóan történik. A munkások csatárláncszerűen, keresztben 
állnak fel a búzaföldön,kb. egy méter sávot fölfogva vég
zik munkájukat. Ahogy adatközlőim elmondták, itt alkalom 
volt a népi hagyományok kicserélésére, továbbadására, 
minthogy három nemzedék dolgozott egyszerre együtt.A mun
kát tréfálkozással, nótázással fűszerezték, de alkalmat 
adott a találós kérdések és a mesék mondására is.Ezentúl, 
különösen az uradalmakban végzett búzatisztítás, lehető
séget nyújtott a fiatalok ismerkedésére, összemelegedésé-
re. As ilyen uradalmi búzatisztítás nem egyszer lakodal
mat eredményezett. 

A búxatisztítás után a gazdának aratásig már nem 
volt munkája a vetéssel. Legfeljebb egyszer - kétszer 
elment megnézni, hogyan fejlődik, érik-e már a vetés. 

2. A» aratás 

A hagyományos aratást Szamosszegen vijasszéréeben 
levő búzával kezdték. A szalma és kalász ilyenkor már 
eárgascőke, a szem teljesen fejlett, még körömmel ketté 
vágható, de már nem tejes. Túlérni két ok miatt nem hagy
ták Szamosszegen a búzavetést: a szamosszegi gazdák sze
rint a Tiaszérésben levágott búza a kereszt-ben utóuérés-

_____ ______ __ 
••1 válik acélossá, magas siker tartalmúvá, de a túlérett 
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búzánál aratáskor a szemveszteség la sok, mert a nagy me-
légben pereg a búzászen. 

Az aratás a régi parasztemberek legfontosabb, 
legnehezebb, de a legszebb munkája Is rolt, mert az élet. 
a búza adta egész évre a nélkülözhetetlen kenyeret. így 
mondták ezt a szamosszegi adatközlőim Is. Brr« a szép és 
fontos munkára gondosan és előre fel kellett készülnie 
nemcsak a gazdának, hanem a gazdasszonynak is. az előbbi
nek a szükséges szerszámokat kellett rendbe tennie, az 
utóbbinak pedig a megfelelő aratóuruhá-ról kellett gon
doskodnia. Ho, meg aztán a szegényebbek körében nagy elő
készítési gond rolt az aratási időszak élelem ellátásának 
zavartalan biztosítása is. 

Adatközlőim a saját gyakorlatukból a eallóu-val 
való aratásra már nem szolgálhattak adatokat, de egyik
másik idősebb kisgyerekkorából még emlékezett rá. Hogy 
Szamosszegen ebben a században sarlóval arattak volna,ar
ra csak néhány kivételes példa került, Az első világhábo
rú idején fordult elő egy-két esetben, hogy a háborúban 
levő férj kaszálni nem tudó felesége az egy holdnyi búzá
ját sarlóval vágta le. Az alkalmazott sarlófajta itt a 
kaszasallőu néven ismert változat volt, a másik, clgán-
s&llóu néven emlegetett fajtát ismerték ugyan, de nem 
használták aratáshoz. Özvegy Lőrincz Pálné, nagykort meg
élt adatközlőm /1968-ban halt meg 93 éves korában/ emlé
kezete szerint viszont a múlt században ez utóbbi volt az 
általános használatú sarló a gyakrabban jelentkező aar -
lós aratásban. 

A századfordulótól az aratás legfontosabb esz
köze a gyárilag készített kasza volt Szamosszegen. A ka
szának három főrészét különíti el a szamosszegi ember: a 
fémből való kaszapenge. a fából való kaszanyél és a ke't
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tó"t összeerŐeítŐ fémből készült örü. Magát a pengét Is 
részekre osztják: kaszahegy, kaszapereme és a kaszanyak 
•agy kagzaköpü. A kaszapereme nem biztos, hogy megfelel 
úgy, ahogy gyártották. Előfordul, hogy a kasza nagynak 
ill, ilyenkor a penge és a nyak szögét a kováccsal haj
lítás által kisebbítik. Ha viszont kicsinek áll a kasza, 
akkor est a szöget nagyobbítani kell. Takarmánynövények 
kaszálásakor fontos, hogy a kasza sarka ne hagyjon magas 
tarlót. Fütűnek áll a kasza, mondja ilyenkor a szamossze
gi ember. Aratáskor az ilyen kaszaállás nem felel meg, a 
így hajlítással azon is változtatni kell. Kost is kasza
perem és a kaszanyak szögét változtatják, kisebbítik, de 
nem vízszintes, hanem függőleges síkban, ügyelni kell ar
ra is, hogy szabályos tartással a kaszahegye ne menjen a 
földbe. Bzen a gazda már maga segít azzal, hogy a kasza 
hegyét kissé fölfalé hajlítja. 

A kaszanyél is több részből áll: nyél.kiskoccs, 
natvkoccs. A kiakoccs derékszögben kimunkált rész a nyél 
elején. Gyakorlati jelentősége Szamosszegen nem sok, mert 
s ssamosssegl ember ritkán használja, inkább előtte vagy 
mögötte fogja a kasza nyelét. Akkor szokás használni, ha 
nagyon alacsony tarlót akarnak vágni. A kiskoccs fogásá
val ugyanis a kasza sarka lejjebb ereszkedik, s tarló így 
alacsonyabb less. A natvkoccs ívelt kimunkálású rész a 
kaszanyél közepe táján. Kaszáláskor mindig ezt fogja jobb 
kezében a kaszás. 

Az örü vagy kaszaörü egy olyan fémkarika, amelyik 
egyik oldalán ellaposodik. Ennél is keményfából ké
szített ékek segítségével erősítik a kaszát a nyélhez. Az 
örünek van egy olyan változata is, amit kóucsosörü néven 
emlegetnek. Ennek a közepén csavarmenetben egy csavar ta
lálható, amit egy kulcs, kaszakóucs. segítségével lehet 
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csararni. Itt a csavar rászorítása rögzíti a kaszapengét 
a kaszanyélhez, külön faékekre nincs szükség. 

Ha a szerszámot el5készítő gazda mindezekkel 
számolt is, még mindig nincs rendben szerszámmal. Íratás
kor a búzát ugyanis nem rendre vágják, hanem rávágják a 
lábonálló búzára, hogy a marokszedóü könnyebben szedhesse 
kévébe. Ez a rávágás pedig csak akkor lehetséges, ha csa
pott van a kaszán, ami a levágott búzát az álló búzához 
fekteti. A csapott egy ostornyél vastagságú, ívben meghaj
ló, kétágú vessző, leginkább verezsgyürü. Az egyágú vége 
a kaszanyél nagykőccsanak a tövéhez van dróttal erósitve, 
a kétágú vége pedig zsineggel kifeszítve meróleges irány
ban a kaszanyakhoz van kötve. 

1 gyárból kikerült kasza éle vastag, azt kala
pálni kell már új korában, de aratáskor naponként kétszer 
is. A kasza élesítésének is megvannak a sajátos eszközei, 
amit egy háziszőttes vászonból készült hurkostarisznyá
ban, a fentéres tarisznya-ban, tartanak. Az élesítőeszkö-
zők a következők: ülóü. ülóutóüke. kaszakalapács, fenté-
res és kaszakú. Az ülóü gyárilag készített kemény acél, 
amire a kaszapengét helyezve, a kaszakalapáccsal azt vé
konyra kalapálják, kiverik. Az ülőtőke hengeralakú, 25-30 
cm. hosszú keményfa, leginkább szilfa, aminek az alsó vé
ge hegyesre van kiképezve. Rendeltetése az, hogy ebbe e-
rősítik az üllőt,hegyes végével pedig a földbe szúrják, s 
így lehetőséget nyújt a kasza kalapálására a mezőn is. A 
fentéres régebben tehénszarvból, újabban horgonyozott le
mezből készült tok, amibe vizet öntve a kaszakövet tart
ják,egy horog segítségével nadrágszíjukra akasztják a ka
szások. 

Ha rendbe is tette kassáját a gondos gazda a-
ratás előtt,előkészítő munkájával még mindig nines késs , 
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mert egyéb szerszáma is ran az aratásnak. A szamosszegi 
ember a tarlón elhullott kalászokat sem hagyta elveszni, 
összekaparta. Ennek eszköze a gereblye. Ez a nagyméretű, 
villásnyelű gereblye fából készült, 8 így a fogai kitör -
nettek. Ezt is javítani kellett a gazdának. Ha fúrni-fa-
ragni tudó volt, akkor maga javította, az ügyetlen kezű 
pedig vagy mesterhez vitte, vagy egy hozzáértő komájával 
javíttatta meg. 

A szerszámok előkészítése és javítása után a 
gazda a kamorában nézett szét.Ha nem volt elegendő liszt, 
menni kellett őröltetni a malomba, mert aratás közben 
ilyesmivel nem lehetett bíbelődni. De az is előfordult a 
szegényebbeknél, hogy ekkorra már Őröltetni való búza sem 
volt. Ilyenkor valamelyik módosabb gazdától kellett köl
csönkérni újbúzára. Ez azt jelentette, hogy cséplés után 
mázsánként 20-30 kilogrammal többet kellett visszaadni. 
0« mindent el kellett követni, hogy aratásra elegendő ke
nyér legyen. 

Nem kevesebb gondja volt az előkészítéssel a 
gazdassconynak sem az aratóuruha miatt. A kaszával lévő 
aratócsoport teljes létszáma Szamosszegen mindig három fő 
volt: a kaszás, a kévekötőü és a marokszedőü. Ha ke
rült a családban nagyobbacska gyerek, akár fiú akár lány, 
kévekötelhányóu-nak szokás volt még befogni. A kaszásnak 
külön ruha nem kellett, rendes munkaruhájában dolgozott, 
sőt nagy melegben félmeztelenre vetkőzött. A szúrós tal-
lóu miatt azonban lábbelire szüksége volt. Ez általában 
olyan rossz bakancs volt az utóbbi időben, amelyiknek a 
talpa még nem lyukadt ki. Bégebben viszont minden arató
nak bocskőr-t készítettek. Ezt,ha néha segített is a gaz
da, általában a háziasszony csinálta. A marokszedőnek ée 
kévekötőnek viszont már ruha is kellett, mert ők már ö-
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lükbe fogták a búzakévét, a a kalászával felsérthette,ki
verte, különösen a hasi részeket. A marokszedő általában 
n5 volt, a annak vagy valamelyik elrongyolódott régi ru
háját foldozták ki erre a célra, vagy háziszőttes vászon
ból zsákszerű ruhát készítettek számára, k kévekötő, ha 
nő volt, ugyanezt kapta, de általában férfi ssokott lenni 
a kévekötő, ilyenkor egy kifoldozott ingre és nadrágra 
volt szükség. Volt azonban egy kösöa ruhadarabja aratás
kor a marokszedőnek és kévekötőnek nemre való tekintet 
nélkül. Sz volt a durva zaákváazonból készült kankóu-ujj. 
Ez két olyan ruhaujj volt, amit madzaggal összekötve,kar
jukra húztak, a madzagot nyakukba akasztva viselték ara
táskor. Ez a karjukat védte a kalász kiverésétÓl. 

Az előkészületek utáni reggel, ha jó volt as 1-
dő, kezdhették volna az aratást s szamosssegiek, da agy 
hagyomány miatt mégis csak késő délután kezdték mindig. 
Hem került adat annak magyarázatára, hogy milyen kultikus 
vagy gyakorlati oka van, de Szamosszegen mindig, ahogy ók 
mondják, előbb bakóváazónák. Bz gyakorlatilag abból áll, 
hogy a három tagú aratócsoport délután négy óra körül 
felszedelőzködik. 1 kaszás vállára veszi a kaszát, ráa
kasztja a fentéres tarisznyát, a marokszedő a gereblyét 
fogja meg, a kévekötő pedig a vizeskannát, aztán kimennek 
a búzaföldre. Ilyenkor 3-4 keresztrevaló búzát arattak, 
azt rendbetették, éa már jönnek is hasafalé. Dt közben 
aztán a kaszás mondogatta a szembejövőknek: Ha, beková-
szőtunk. hóunap osztán kszdőüdik az aratás! 

Az aratás kezdésének tényleges időpontja Sza-
mosszsgen mindig Péter-Pál napja volt. A hagyomány sze
rint ekkor feszakad a búza töve, utána viaszérésben van a 
búza, lehet vágni. 

As aratócsoport, ahogy már említettem Is, álta-
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Iában három, s néha kiegészül egy gyerekkel. A kaszás fe
ladata as, hogy a búzát az álló búzára rávágva lekaszál
ja, a marokszedő!! a levágott búzát kézzel vagy sarlóval 
kévébe szedi, kévéje lehet egymarkos vagy kétmarkos kéve, 
a kévekötőü az így kirakott kévéket búzából készült kéve-
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kötél-lei beköti, de ha nincs kötél készítő gyerek, a kö
telet is neki kell megcsinálni, A kévekötő legtöbbször 
férfi,s ilyenkor kötelessége olykor-olykor a kaszást fel
váltani is. Ha kerül a családban nagyobbacska gyerek, ak
kor az mentesíti a kévekötőt a kötél készítésétől és mint 
kérekötélhányóu nemcsak elkészíti a helyszínen a kötelet, 
hanem azt le is teszi úgy, hogy a marokszedő már abba te
hess« a felszedett markot.Szamosszegen soha nem volt szo
kás előre kévekötelet készíteni esténként, hanem mindig a 
helyszínen csináltak azt. Adatközlőim ilyen előre készí
tett kévekötelekről csak az apróra nőtt árpa aratásakor 
beeséltek. 

Ha a saját búzájukat aratták, akkor az aratócso
port a családból került ki. Sbben az esetben a nemek sze
rinti megkötöttség nem volt feltétlenül érvényben, a le
hetőség szabta meg a csoport összetételét. Annyi azonban 
itt is szabályszerű volt, hogy a kaszás a család legidő
sebb legénysorban levő tagja volt, a marokszedő pedig az 
eladólány, a kévekötő pedig a gazda, ha erre lehetőség 
volt. A háziasszony, lehetőleg nem vett részt az aratás
ban, az ő feladata a főzés volt. Szegényebbeknél és kis-
létszámú családokban azonban az is előfordult, hogy két 
fő volt az aratócsoport. Ilyenkor a férfi volt a kaszás , 
a nő a marokszedő, a kévekötést pedig közösen végezték. 
Hagyományos szokásnak látszik az a munkamegosztás, ami a 
kévébe kötött búza rendbetételénél alakult ki. Az össze
hordást hármasban végezték, de a keresztelés-t a kaszás 
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már a kéveköt5vel csinálta, a marokszedő pedig a tarlót 
gereblyézte addig. 

Ea résziben vagy summában aratnak, akkor a cso
port tagjai nem mindig egy családból kerülnek ki, és ek
kor szigorúan érvényben van a szabály: a kaszás és a ké
vekötő férfi, a marokszedő mindig nő. 

Íz aratást, ha egyszer elkezdték, akkor közben 
más munkával sohasem foglalkoztak, noha olykor 10-14 na
pig is arattak. A harmatos búzát nem lehetett vágni, sert 
az a kévében bepenészedett. Ha nem volt harmat, már plty-
mallat-kor a búzaföldön voltak, és mire Jött a reggelizés 
ideje, egy-két postát mér le is vágtak. A früstsk nyár-
3onsU.lt szalonna volt általában, amit a föld végi fa vagy 
fasor alatt fogyasztottak el. Kés5n száradó harmat esetén 
előfordult, hogy a kaszás otthon kalapálta meg a kaszát,e 
utána a háznál reggeliztek, igen gyakran lecsót. 

Az egyenesen álló búza aratásával nincs problé-
ma. Nagyobb szakaszokat fogtak fel, amiket posta néven 
emlegettek. Az ilyen posta hosszúsága általában annyi 
volt, amennyit egyszeri fenéssel a kaszás levághatott. A 
fiatalabb aratók persze megcsinálták azt, hogy nem postát 
fogtak, hanem a földön körbejártak. Bz azt jelentette, 
hogy a munka folyamatos volt, nem kellett a posta hosszán 
visszamenni, tehát szusszanásnyl pihenő sem volt. Vége
redményben a marokszedő tréfás klfárasztását jelentette 
az ilyen duhajkodó körbe aratás. Ehhez hasonló ki fárasz
tási mód. volt még az is, mikor a kaszás nagy előüt vágott 
vagy sokat vett a kaszára. Az előbbi azt Jelentette, hogy 
a kaszás utanná lépéssel a rend szélességét növelte meg , 
az utóbbi pedig azt, hogy a kaszával egyszerre sokat me
rített. Mindkét esetben olyan vastag volt aztán a rend, 
hogy a marokszedő nem győzte a kévéket kiforgatni, leaa-
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radt. 
A ledőlt búzában persze nem bravúroskodhatott a 

kaszás» Ha a dűlése egyenletes volt, akkor alávágott a 
kaszás, ás ügyes lendítéssel az álló búzára fordíthatta 
a randát. De ha a szél nagyon megkavarta, mer nem lehe
tett az álló bűzára r-ívágni, hanem mint a szénát, ki kel
lett vágal fekvő rendre. Bz viszont már nem csak a ka
szást dolgoztatta xeg, hanem az örökké hátrafelé menő ma
rokszedőt is,mert az össze-visszaálló búzából nehezen le
hetett egyenletes tövű kévét készíteni.Az ilyen kéve tak
nyos volt, ami azt Jelentette, hogy csüngő szálak állnak 
ki a kévéből a töve felé. Mondta is ilyenkor a kaszás a 
aarokszedőnek: türüld meg az orrát! Ez pedig azt jelen
tette, hogy a marokszedő gyűrje a kévébe a kiálló szála
kat. 

Früatöktől délig nincs pihenő. Szusszanni csak 
addig lehet, aíg a posta végéről visszamennek az elejére, 
a kaszás megfeni a kaszáját. Persze,ha a magukét aratták, 
s nam volt túl sürgős a munka, tízóraizhattak is, de ez 
ritkán fordult elő. Az ilyen feszes munka leginkább a ma
rokszedőt viselte meg. Neki Örökké kétrét kellett állnia, 
és a rendet csak hátrafelé menéssel szedhette fel. Bizony 
ez fárasztó aunka. Nemegyszer hőgutát is kapott a marok
szedő, ledobbant, ahogy a szamosszegiek mondták. 

Bélben hosszabb pihenőt tartottak. Ez az étke
zéssel kezdődött, mert a munkát mindig akkor hagyták ab
ba, mikor megérkezett számukra az ebéd. Ilyenkor, ha fu
totta «iből, mindig háromfogásos ebéd volt, amit a na
gyobb lánygysrek, vagy & háziasszony kasornvába kötött 
fazékban - régabban cserépfazékban - és kereszcsikos ken
dőbe kötött tálban vitt ki a mezőre. Az első fogás leves, 
a Második főzelék hassal, a harmadik sült tészta szokott 
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lenni. Persze csak annak rolt ilyen ebédje, akinek tel
lett. A szegénynek nea sindig sikerült* Áz 1940-es érek 
elején magsa tapasztalta« gyerekfővel, hogy a szomszédos 
tíz gyerekes család aratócsoportjának csak tejes pulleaka 
és a-próuaálé jutott ebédre. Íz ebédet, ha csak lehetett 
fák árnyékában fogyasztották el, ha fa nea rolt, akkor s 
kereszt árnyékába húzódtak le. 

Ebéd után a kaszás aegkalapálta a kassáját, ad
dig a marokszedő és a kévekötő a föld közepén kettős sor
ban összehordta a kévéket. Ezután egyórás déllelée követ
kezett. Ilyenkor minden dolgozó árnyékos helyet keresett 
és lefeküdt a csupasz földre aludni. A déllelée után, hs 
nea mutatkozott borús idő, azonnal folytatták az aratást. 
De, ha felhős volt az ég, esőre számíthattak, előbb az 
összehordott kévéket keresztelték. Itt sajátos munkameg
osztás volt. A kaszás és a kévekötő végezte a nereszte-
lést, a marokszedő pedig fogta a gereblyét és összekapar
ta vele a tarlón maradt kalászokat. 

A kereszt Szaaosszegen mindig 18 kéve búza volt. 
Legalsó kévéjét bújtatóu néven emlegették. Ennek a kévé
nek a kalászát felgyűrték, hogy a földet ne érJe,mert ott 
csirát kaphatna nedves időben. De bújtatónak leginkább a 
tarlón összegereblyézett kalászokból kötött kévét hasz
nálták, amit kapárék vagy zila néven ealegettek. A bújta
tóra aztán kereszt alakban 4-4, összesen 16 kéve búzát 
raktak úgy, hogy a töve állt kifelé, e így az idő nea 
bánthatta a kalászát. Sz volt a kereszt lába. 2zek tete
jére tették aztán a 18. kévét,amit papnak neveztek. Adat
közlőim nea tudtak egyértelmű magyarázatot adni az elne
vezésre. Leginkább azt a választ kaptam a kérdésre, hogy 
a legfelső kévét valamikor mindig a pap kapta aeg egyházi 
járulékkánt. A felső kéve elhelyezéséről azt aondták..hogy 
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azt mindig úgy kell feltenni, hogy a kalásza dél felé, a 
töve észak felé nézzen. Lehet, valamikor valóban élt egy 
Ilyen gyakorlat,az én személyes megfigyeléseim és gyerek
kori emlékeim alapján azonban állíthatom, hogy a harmin
cas érek végétől frontális jellegű volt a felső kéve el-
helyezéa«. A tő rész mindig az út felé nézett, bármilyen 
is volt az égtáj. Az viszont szabály volt, hogy mindig a 
búzatarló közepén rakták a kereszteket a föld hosszában, 
és ha caak lehetett 5-o" kereszt után eszközöltek megsza
kítást. Ennek magyarázata az, hogy hordáskor általában 
ennyit raktak egy szekérre. 

A délutáni aratás ozsonnájig tartott. Ekkor fél
órás pihenő volt, lehetett a tarisznyából szalonnázni is. 
Uzsonna után aztán úgy osztották be a hátralevő időt,hogy 
a szanaszét lévő kereszteket is össze tudják naplamenté— 
lg rakni. Ezután szedték a holmijukat, és indultak haza. 
Általában besötétedett, mire hazaértek. Otthon a tisztál
kodás után vacsoráztak.Leginkább a délről megmaradt ételt 
melegítette meg a háziasszony. A gazda még megnézte a jó
szágot, a fiatalok a kapuban eltereferéltek egy-egy óra-
hosszat, aztán lepihentek, hogy másnap kezdjék elölről a 
nehéz munkát. 

Az aratás munkamenete ugyan egyforma volt, bár
kinek is végezték azt. Aszerint azonban,hogy kinek végez
ték az aratást, mégis különbséget lehet tenni aratás és 
aratás között. A nincstelenek ugyanis nem saját búzájukat 
aratták, hanem a vagyonosabbakét résziben. A munkáért ka
pott rész mindig a termés minőségétől függött. Átlagosan 
a tiezenegyedében arattak, de 9-13 között mozoghatott a 
rész aránya. 

A falusi vagyonosabb gazdáknak 3-4 aratócsoport
ja volt, ahogy mondani szokás három-, néty kaszával ara -
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tott. Ezek az aratók mindig a gazda harmados munka mai kö
zül kerültek ki. Legtöbbször itt is egy családból valók 
alkottak egy csoportot, de előfordult, hogy csak két csa
ládból telt ki egy csoport. 3z már azt jelentette, hogy 
ilyenkor kötelező volt a kévekötő személyének férfinak 
lenni, A gazda a részes aratáskor nem gondoskodott élel
mezésről, azt minden munkás maga vitt magának. Tolt azon
ban aratás végén komencljóu. A komencljóu kaszánként 1 kg 
sózott fehér vagy füstölt szalonna, 10 kg kenyérlisst és 
1 litsr pálinka volt. 1 lisztet szükség esetén előre is 
ki lehetett venni a szalonnával együtt, a pálinkát azon
ban mindig az aratás végén kapták meg. Ez volt az aratóu 
pájinka. A megkapott arató pálinkát, ha a gazda vitte a 
földre, akkor a helyszínen szokták elfogyasztani, de leg
inkább az aratők mentek felköszönteni a gazdát munka vé
gén, s akkor fogyasztották el a pálinkát is. árra, hogy a 
falubeli gazdát a munkása aratás után búzakoszoruval kö
szöntse fel,* századból példát már nem tudunk 3zemoeezeg-
ríl.de idősebb adatközlőim említették, hogy a múltotaxád
ban általános szokás volt még. Lt uradalmak műnkésal vi
szont még a legutóbbi időkig elkészítették a búzakoszo
rút, s azt úgy vitték el a Mátészalkán lakó földbirtokos
hoz, hogy szerszámaikkal együtt, nótaszóval kisérte vala
mennyi arató munkás. Ott aztán megvendégelték a dolgomó
kat. 

Ha már az uradalomnál tartok, hadd említsem meg, 
hogy itt is résziben végezték hasonló feltételekkel az 
aratást, de ide már bárki elszegődhetett. Itt volt egy 
bandagazda, aki a munkásokat fölfogadta, és a részesedést 
kiosztotta a munka végén. 

Az aratással keresett búzán adatközlőim szerint 
a szamosszegiek egyenlően osztozkodtak, noha a szomszédos 
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falvakban sás módi járta. Ópályiban például a marokszedő 
feleannyit kapott, mint a kaszás vagy a kévekötő,tehát az 
összes kereset 2-2 ötödét a kaszáé és a kévekötő kapta, 1 
ötödét pedig a marokszedő. A szamosszeglek ezt igazságta
lannak tartották, és nem osztozkodtak így. 

3, A frordas 

A learatott és keresztbe rakott búzát a szamos
szeglek két-három hétig a tarlón hagyták, hogy a kereszt
ben az utóuérés megtörténjék, és csak azután szállították 
haza. A búzakereszteknek ez a hazaszállítása a hdrdás.aml 
a jelzettek szerint július utolsó vagy augusztus első he
tében történt. Pontosnak tartották e munkánál a gyorsasá
got, hogy lehetőleg egy nap alatt megtörténjék. Ez a fa
lusi gazdáknál meg is valósulhatott, minthogy csoportos 
munkával kalákában végezték. A gyorsaságra azért volt 
szukaég, mert a búzaasztag éjszakára nem maradhatott fél
ben, egy esetleges eső tönkre tehette volna az egész ter
mést. 

A hordást is előkészítő munka vezette be. A gaz
dának, ha az udvarra hordtak, el kellett készítenie az 
asztag helyét, a rakodóut. az ismerősöket meghívni fogat
tal vagy kétkezi munkára* és saját szekerét is fel kel
lett készítenie a hordásra. A szekér felkészítése abból 
állt, hogy a négy lőücs mellé egy-egy gúzst húzott a búr-
fára. A gúzs régebben, mint idős adatközlőim elmondták, 
valóban gúzs volt, mert vesszőből csavarták, az utóbbi i-
dőben azonban már csuklósan vaspálcákbői szerkesztette a 
helybeli kovács. Persze, szükség esetén egy vastagabb kö
tél is megfelelt e célnak. A gúzs arra szolgált, hogy be
ledugva tartotta a két óudalrudat. Izek a rudak 5-6 mé-
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tax hosszúak, és mintegy 10 cm átmérőjűek voltak. Rendel
tetésük a kocsi meghosszabbítása volt, de ennek végére 
került a hordóukötél is, így a teher lekötésére is szol
gált.Íz a kötél fából készült csigával volt ellátva.Szük
ség volt »ég a szekérhez két keresztfa is, amit az oldal-
rúd alatt a lőcsök mentén dugtak át keresztben a szeke
rén, hogy a két oldalrudat a lies magasságában tartsa.Ki
kor mindezeket előkereste a gazda, készen állt a hordáé
hoz. 

Természetesen a gazdasazonynak is sok teendője 
akadt a hordáé előkészítésekor. Gondoskodnia kellett a 
sok munkás háromszori étkeztetéséről. Srre az alkalomra a 
hordást megelőző napon már kalácaot sütött a kemencében,a 
munkások számától függően olykor két kemencével la. Bs a 
sütemény kelt tésztából készült beigli-féleség és lepény 
volt. Tölteléke általában túró, mák, dió,lekvár és dinas-
telt káposzta. Á főzés, hogy az étel friss legyen, a hor
dás napján történt, de ahhoz segítséget kellett hívnia, 
mert egyedül nem bírt volna vele. A segítség általiban a 
rokon, szomszéd, barát asszonyaiból került ki. 

A hordás reggelén a szekeres gazdák egyenesen a 
földre mentek ki, nem gyülekeztek a búsa gazdájánál. Min
den szekérre két ember kellett. A szekér gazdája mindig 
a rakóu volt,társa pedig a kévehányóu. A kévehányó villá
val a szekérre dobálta a kévéket, a rakóu pedig elrendez
te azokat. A szekér megrakáaa szakértelmet igényelt .Hőbb 
a szekér derekát béllelte ki a rakó, aztán belehelyezte a 
keresztfát. Ezután sorban, tövével kifelé végig rakta az 
oldalrudat kévékkai, majd ismét béllelt, de úgy» hogy a 
belül levő kévék kössék a szélen lévőket. Mikor egy sort 
így végig rakott, kezdte az újabb sort. Általában 5-7 ke
resztet raktak egy szekérre, ami a szekerén 4-5 sóznak 
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felelt meg. A kévehányó munkája csak annyi szakértelmet 
igényelt, hogy igyekeznie kellett kéz alá dobni a kévét, 
mert a szekerén nem nagyon volt lehetőség a kévéket for
gatni. Ha egy tábla földön sok búzakereszt volt, a kéve
hányó kint maradt, s í*y nei kellett minden szekérhez két 
ember. 

Az udvarra beérkezett terhes szekér a rakodón 
előkészített asztaghoz állt, megfutták a hordókötéllel 
kungörcsre kötött szekeret, és ledobálták a kévéket. Asz
tag előtt mindig egy ponyva volt kiterítve, hogy a ki-
pergő szem ne a földre hulljon. Az asztagon egy a3zta,Bxa-
kaehoz Jól érti idősebb ember, az asztagmest£r dolgozott. 
í adta meg az asztag alapját és méretét, 5 rakta az asz-

tagot. Néhány segítő volt még az asztagon, akik kézbe ad
ták a* asztagmesternek a kévéket, és az asztagot béllel
ték. Erek ügyesebb gyerekek is lehettek. 

Az asztag alakja kisebb mennyiségű búza esetén 
mindig szabályos kör volt, nagyobb mennyiségű búza esetén 
pedig ellipszis. A falát mindig úgy rakta a mester, hogy 
a kévék töve állt kifelé.A fal magassága 4-6 méter között 
volt. Ezután következett a zsupp. A zsuppolés azt jelen
tette, hogy kúp vagy prizma alakban betetőzték az aszta
got. A zauppban a kévék már kalásszal kifelé álltak, de 
az egymást követő sorok pontosan kalászig fedték egymást. 
Ezt azért kellett így csinálni,mert a kalászon jobban le
szaladt az eső, meg ázás után hamarabb szárad, minthogy 
felül van. Az asztag falát pedig azért kell tövével kife
lé rakni, mert így a rakodón járkáló állatok, főképpen a 
baromfi, nem tudja megdézsmálni. 

Mikor az asztag olyan magas, hogy a kévehányó 
már nem tudná feladogatni a kévéket, az asztagban jukat 
hagynak. Kz azt jelenti, hogy mintegy két méteres SZaka-
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szón lehagyja a »eater a fal magasítását. Ebbe a lyukba 
egy j<5 markos legény áll be egy hosszú nyelű háromágú 
villával, és a szekérről hozzádobált kévéket tovább dob» 
ja a kazalmeetérhez .Az utolsó szekér búzával aztán a lyu
kat Is berakják. 

A hordás napján a hordató gazda gondoskodik 
munkásai étkeztetéséről. A reggeli általában & kis pálin
ka utáni, lábosban sült szalonna, esetleg tojásrántotta, 
pirított kenyérrel. A gyakorlat szerint rsggellh** nes 
gyülekezett össze minden munkás, hanem folyamatosan ét
keztek, ahogy a szekérrel beérkeztek az udvarra. Bbédhes 
viszont már összevárták a munkásokat, és általában az ud
varon levő nagyobb fa alatt terítettek a számukra. Az e-
bédet la egy kis pálinka előzte meg mindig. Az első fogás 
a húsleves, amit érdekesen mindig az ekkor levágott mag
kakasból főztek. Második fogásként fiatal csirkéből ké
szült tejfölös« paprikás szokott lenni, galuskával, de in
kább újburgonyával.A harmadik fogás a már előzőleg leirt, 
kemencében sült kalács. Ha a hordás nem tart estig, befe
jezéskor is főtt étellel szokás traktálni a munkásokat, 
érdekes azonban, hogy a vacsora általában hús nélküli te
jes étel volt mindig: tejjel habart zöldbableves, túrós-
csusza vagy túróspalacsinta. 

A vagyonosabb gazdák hordása két területen mu
tat eltérést az eddig elmondottakhoz képest.Egyik különb
ség az volt, hogy azoknak a harmados munkásoknak, akik a 
gazda búzáját aratták részében, mint kétkezi segítőknek, 
kötelességük volt díjtalanul réaztvsnni a hordáson is »Má
sik különbség az, hogy a vagyonosabb gazda búzáját, bár
mennyi foga tos segítség is volt,nem tudták egy nap behor
dani. Így aztán,ha mindet az udvarra akarták hordani,arra 
törekedtek, hogy a napi hordás egy teljeeen befejezett 
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aastag lágyan. Másnap aztán, új asztagba hordták * többi 
búsát. Előfordult azonban olyan eset is»hogy a gazda csu
pán egy részét hordatta udvarára a búzának,, másik részét 
padig a határban valamelyik tarlóján hordatta össze» 
Ilyenkor a két hordás időpontja közt több napos eltérés 
is lehetett. Az étkeztetésről itt is a gazda gondoskodott 
a már leírtak szerint. A gazdasszony- segítsége viszont az 
esetben a harmados munkás feleségei voltak. 

Valamivel eltér az uradalmak hordása is ezek
től» Az mindig az uradalmi, tanya szérűjén történt, és 
gyakran napokig tartott. Itt nem volt segítségből foga-
tos, hanem az uradalmi kocsisok és béresek fogatai dol
goztak. Kétkezi munkásként azonban a búzát learató munká
soknak kellett menniük, de nem ingyen, hanem napszámért»A 
napszám 1 pengő, 1 pengő 20 fillér volt az 1920-as évek
ben a Klein-féle uradalomban» Itt csak egy személy- járt a 
szekérrel: a rakóu.a kévehánfóuk állandóan kint voltak a 
búzaföldön, a mindig az éppen érkező szekérnél dolgoztak» 
Élelmezésről as uradalom nem gondoskodott. A munkás vagy 
a magával vitt szárazkoszton élt, vagy- naponként főtt é-
telt vitt neki a feleség» A falutól nagyon távoli urada>-
lombaa olykor szükségszállást is biztosítottak, hogy a 
messze lakóknak ne kelljen hazajárniuk» 

Meg kell még — ] ékezni a hordás három sajátos 
formájáról is. befejesésképpen, 

A falubeli gazdák részes aratóinak, mivel saját 
búzájuk nem volt, célszerútlenség lett volna saját udva
rukra szállítani kevéske búzarészükct. így az a gyakorlat 
alakult ki, hogy a gazda udvarára vitték, ott annak asz
tag ja mellé kis asztalokba, rakták, és mikor a gazda búzá
ját csépelték, akkor csépelték ők is. Ilyenkor minden ka
ssám külön kis asztagban rakodott. 
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Ehhez hasonló volt az uradalmi munkások részé
nek behordása is. Ez az uradalmi asztagok mellé került,de 
nem kaszánkánt külön asztagba rakva, hanem az összes rész 
egyetlen asztagba került,s csépléskor a bandagazda a sze
men osztotta meg a munkásokat. 

Végül olyan eset is volt, még a felszabadulás Ot
tani években is, hogy a kevés, saját termésű búzájukat a 
gazdák nem az udvarukra hordták,mert annyiért a cséplőgép 
nem állt volna be. Ilyen esetben a község birtokának azon 
a részén, amelyik legközelebb volt a faluhoz, egy közös 
rakodót csináltak, s ide hordták kevéske búzájukat a kis
birtokosok, s cséplés után innen szállították h*za termé* 
küket. Szamosszegen ez a közös rakodó az azóta betelepült 
Homoréuthát nevű dűlőn volt mindig. 

a 
4. A cséplés 

Jár a keze, mint a cgépfaaáanju; r.yoatatóu lúnak 
nincs bekötve a szája. - mondták adatközlőim, az ország
szerte Jól isisert szólás-mondást, s ezzel el is árulták a 
szamo8szegi cséplési eljárás két legrégibb formáját. 

A csáplésnek ez az ősibb, múlt századi és talán még 
régibb két változata, úgy látszik, kapcsolatban állt Sza
mosszegen a község lakossárának vagyon szerinti rétegző
désével. A lassúbb, fárasztóbb és több időt igénybe ve
vő kézi cséplést inkább szegényebb réteg művelte.Ez a mun
ka Szamosszegen a cséphadaróu néven emlegetett eszközzel 
történt.Ez egy villanyél hosszúságú és vastagságú kemény
fa rúd, amihez csuklósan, leginkább bőrdarabbal, egy ha
sonló vastagságú,de csak 50-60 cm hosszúságú rudat erősí
tettek. Jó időben a portalanított és kemény talajú hátsó 
udvaron, a szérűn, lerakták a kioldatlan kévéket, s csép-
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hadáréra! alaposan megütögették minden oldalról. Ezután 
kioldottak a kévéket,a belső részét kifelé fordították, s 
újból végigverték a cséphadaróval. Szt folytatták, a-
mlg szem volt benne.A szalmát kévébe kötve hagyták, mert 
Így kitűnő tetőfedő zsúp volt belőle.A búzaszemet a pely
vától kézi rostával illetve szeleléssel tisztították meg. 
A cséplésnek ez a módja nagyon hosszadalmas volt.belenyé-
lőtt az őszbe, nem egyszer a télbe is. Adatközlőim emlí
tettek olyan esetet, hogy már leesett a hó, de a fedett 
szén-ben vagy éppen a lakásban még folyt a cséplés. 

A nyomtatás már könnyebb és gyorsabb cséplés! 
eljárás volt, de csak azok művelhették, akiknek megfelelő 
állatuk volt hozzá. Lényege abban állott, hogy nem kézi 
erővel verték ki a szemet a kalászból, hanem állatokkal, 
elsősorban lóval tapostatták ki. A nyomtatás azzal kezdő
dött, hogy a szérűt jól felseperték, portalanították, az
tán a búzakévéket sűrűn egymás mellé lerakták egy sorjá
val, nagy területen. Ekkor ráeresztették az állatokat, a 
felszerszámozott lovakat, s azokat hajtották a kévéken, 
hogy a szemet kitapossa. Időnként forgatták a kévéket.Mi
kor kellően, kitaposottnak találták, lehajtották róla az 
állatokat, a szalmát kévénként elhordták, a polyvás /p3j-
va. törek/ búzát pedig a már említett szelelés és rostá
lás útján tisztították. Szt az eljárást a több búzával és 
lóval rendelkező vagyonosabbak alkalmazhatták csak. A 
nyomtatás Is elhúzódhatott az őszbe - télba. Végezhették 
azonban,bármilyen is volt az idő, mert a vagyonosabb gazt
dák kivétel nélkül hatalmas csűr-ökkel rendelkeztek, és 
ott bőven volt hely a nyomtatásra. Adatközlőim megjegyez
ték azt is, hogy a résziben aratóknak a nyomtatásból is 
Ingyen kellett kivenni a részüket gazdájuknál. Itt a mun
kájuk a kévék szérűre hordása, a szalma és a tiszta bú-
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za elhordása volt a férfiaknak, as asszonyoknak, lányok
nak pedig a szelelés, rostálás. 

A századfordulótól aztán áttértek lassan a köz
ség lakói a gépi cséplésre. Magát a cséplőgépet egyszerű
en gép-nek nevezték, a vele való cséplést pedig a gépelés 
szóval jelölték. Ismerték Szamosszegen a gőzgép meghajtá
sú cséplőgépet is, amit tüzezsgép néven emlegettek,de ezt 
csak az uradalmakban alkalmazták. Magángazdáknál a trak
tor meghajtású gép dívott. Ilyen cséplőgép az 1920-as é-
vekben már hét volt a faluban.Az elsőt a - ragadványnevén 
Bütyök,hivatalos nevén - Pilep nevű család vásárolta. U— 
tana a Tisza ragadványnevú Puskás család vásárolt újabb 
cséplőgépet, majd három Dienes testvér egyet-egyet. Legu
toljára Sarkad! Antal vásárolt kettőt is, és úgy üzemel
tette,hogy egy munkást is betanított a kezelésére, a TIte 
ragadványnevú Fllep József-et. Ezek a tulajdonosok mind 
falubeliek voltak. De adatközlőim tudnak olyan cséplőgép
ről is,amelyiknek nem falubeli volt a gazdája. Ez a nyol
cadik Szamosszegen dolgozó cséplőgép Olcsváról járt éven
ként a faluba csépelni. A tulajdonos hivatalos nevét nem 
tudtam felderíteni, mert mindenki, tréfás ragadványnevén 
kis kani zeidóu-nak mondta. Megjegyzendő, hogy esek a 
cséplők, a Bütyök családé kivételével, egészen a felsza
badulásig megvoltak a faluban. 

Kezdetben a géptulajdonosok nem tartottak ál
landó munkaerőt cséplőgépjüknél. Állandó munkásuk csak a 
gépész volt, valamint a mázsállóu. de a gépész! feladatot 
Is általában a tulajdonos látta el. Eleinte tehát a gé
peitető gazdának kellett gondoskodni« megfelelő számú 
munkásról. Egy cséplőgéphez 24 dolgosé kellett. Ezek mun
kamegosztása a következő volt: hatan a kazalmester irá
nyításával a szalmában dolgoztak» négyen az asztagról 
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hányták a kévéket a cséplőgépre, négyen a dobon voltak 
/egy adogatóg, két: kévevágőu, egy étetóü/»négy ember volt 
a «Bakos, hatan pedig a törek-ben dolgoztak. Természete
sen, ha a szükség úgy hozta, 18-an Is dolgozhattak, külö
nösen a harmincas évektől, mikor megjelent a cséplőgépek 
kiegészítő eszköze: az elevátor. 

Szék a nem állandó munkások nem fizetésért» ha
nem kölcsönös segítségként dolgoztak. Természetesen a va
gyonosabbak megkövetelték itt is a részes munkásaiktól az 
ingyen* segítséget. Akár kölcsönös segítségben, akár uzso
ra munkában voltak is cséplőgépnél a munkások, élelmezé
sükről mindig a gazda gondoskodott. Az élelem itt is o-
lyan volt, mint az aratásnál vagy a hordásnál. 

Később, a húszas évek vége felé, a cséplőgép 
tulajdonosok állandó munkásokat szerződtettek. Egy ügyes, 
népszerű szegényemberrel, a vállalkozóu-val. megegyeztek 
a bérben, amit percent néven emlegettek. Ez időszakonként 
és a termés minőségétől függően más és más volt. A har
mincas években például, adatközlőim szerint három percent 
volt szokásos, ami azt jelentette, hogy a géppel összesen 
csépelt busa 3 £-a volt a munkásoké. 

Ezenfelül a vállalkozó kapott még egy-két mázsa búzát, 

vagy megállapodás szerint újabb 1-2 percentet. Ennek a 

vállalkozónak volt a feladata a munkásokat összeverbuvál

ni, ő osztotta be munkahelyükre, ő osztotta el a kerese
tet, s ő végezte a mázsállóu-1 munkát. Ilyen munkavégzés 
mellett a caépeltető gazda már nem volt köteles étkezte
tésről gondoskodni, de a gépész és a mázsállóu mégis e-
bédet kapott mindig a gazdától* A többi munkásoknak úgy 
vitték az ebédet a hozzátartozói, mint ahogy a mezőre is 
szokás volt vinni* 

A cséplőgép tulajdonosa abban az esetben, ha 
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nem ő adott munkásokat, az elcsépelt termény 8-10 Í—Ú.X. 
kérte munkadíj fejében, ha ő adott munkásokat, akkor a 
teljesítmény 15 £-át kapta. 

A cséplőgéppel történi cséplés! munka nagyon 
fárasztó, de meglehetősen változatos volt. Első munkamoz
zanat a cséplőgép behuzatása. Ez azt jelentette, hogy a 
gépet a traktor segítségével a csépelendő asztag mellé 
állították.Ezután a gép és az asztag közé ponyvát húztak» 
hogy- a lehulló szemeket könnyen össze tudják gyűjteni. A 
beállított gépet ékekkel rögzítették,felrakták a gépszlj-
jat, mindenki elfoglalta munkahelyét. Aztán a gépész be
indította a traktort, s kezdődött a munka. 

A cséplőgépen, ahogy már említettem, négy dol
gozó volt.Ezek közül egy tekintélyesebb és talpraesettebb 
férfi volt az étetőtt. Feladata az volt, hogy a kivágott 
kévéket egyenletesen szétterítve és egyenletes tempóban a 
dobba eressze, etesse a gépet. A másik három dolgozó ál
talában nő* volt, ők ügyes és gyors kezű lányok voltak. 
Kettő közülük,kaszahegyből készült késsel,kivágta a kévék 
kötelét, 8 az etető kezébe adta azt. ők voltak a kévevá-
£Óuk. A gépen levő negyedik munkás, szintén nő, volt as 
adogatón. Ó az asztagról a gépre dobált kévéket adta a ké
vevágók kezébe. Gyorsnak kellett lennie, és ügyelnie ar
ra, hogy a kévék kalásza mindig lefelé álljon, mert a ké
vevágóknak sem helyük, sem idejük nem volt a kévék for
gatására. 

A búzaasztagon is négy munkás dolgozott, de 
ezek már erőteljes férfiak,leginkább legények voltak. Fe
ladatuk az volt, hogy villájukkal elegendő kévét dobálja
nak a gépre. Emiatt nevezték őket kévehánvóu-knak. ügyel
niük kellett arra, hogy a dobon mindig elegendő kéve le
gyen, de túlsókat sem lehetett dobálniuk, mert akkor a 
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dohon lévők nem tudtak mozogni megfelelően, A figyelmes 
kévehány6 még arra is ügyelt, hogy kézre aggyá a kévét a 
dobon levő adogatónak,ne kelljen annak a kévét forgatnia. 

A szalma1 rendbetételére hat férfi munkás volt 
alkalmazva. Bsek közül kettő tapasztaltabb idősebb ember, 
de a többi is általában a nős emberek közül került ki»Há
rom ember a kazlán volt, kettő rakta a kazlat, ezek vol
tak a kaz&lmesterek. a harmadik pedig villahegyek-ben a-
dogatta kezük alá a szalmát. A kazalrakás nagy gyakorla
tot és hozzáértést igényelt. Tudni kellett, hogy milyen a-
lapot kezdjenek, ügyelni kellett, hogy szép, sarkos le
gyen a kazal. A sarkokat azzal tudták széppé,egyenletessé 
tenni, hogy szarut gyűrtek bele. Ez úgy késztilt, hogy a 
kazalmester laposan elteregetett egy csomó szalmát, aztán 
derékban meghajtotta. Bs az összehajtott rész került a 
kazal sarkára. Jó szarut kevés ember tudott csinálni, de 
még kevesebben tudták úgy a kazal sarkára tenni, hogy az 
biztosan ott is maradjon, meg ne csússzon. Az a másik há
rom ember, aki a szalmába dóugozott. a földön ügyködött. 
Bgy * gép szalmarázójánál állt, és ügyelt arra, hogy ott 
fel ne gyűljék a szalma.Xettő pedig villahegyenkánt hord
ta a szalmát a kazalhoz, adogatták fel a kazlon levőknek. 
Mikor a kazal már magas lett, itt is jukat hagytak, s egy 
ember ebbe állt bele, és a földről feladott szalmát to
vábbította a kazal tetejére. Az elevátorok megjelenésével 
ez a munkarend módosult anjryib«, hogy mind a hat munkás, 
a kazlán dolgozott» 

Legrosszabb munkahelye azoknak volt, akik a tö
résbe dóugosztak. vagyis a polyvát rakták kazalba. Itt is 
hat munkás dolgozott, de érdekesen ezek közül csak kettő 
volt férfit aki a törekkazlat rakta, a ennek m közvetlen 
segítője* A további négy munkás, a. törekhordóu, általában 
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nő rolt, Tagy ba férfi volt, akkor eaak cigány lehetett, 
•ert magyar férfi est a munkát nea Tállalta. A kazalrakó 
feladata az rolt,hogy szalmából alakítsa ki a kasalfalat, 
segítője pedig azt töltse ki az odahordott polyvavei. A 
négy törekhdrdóu két rúdra erősített dróthálóból készült 
soroglyán hordta a gép törekrázóu-jától a polyrát a ka
zalhoz. A gép alól egy kisebb fajta gereblyével kaparták 
ki a polyrát, s villával rakták a saroglyára. A legporo-
sabb és legrosszabb munkahely rolt ez a cséplőgépnél. 

A traktor és a gép közötti részen, a főezíjjal 
ellentétes oldalon volt mindig a mázsa felállítva,amelyen 
lemérték az elcsépelt búzát. A gép garatjánál általában a 
vállalkozó tevékenykedett. Felcsatolta as Üres zsákot,le
akasztotta a telit. A zsákosok, akik jó erőben levő fia
talemberek vagy legények voltak, a zsákokat a mérlegre 
rakták. Általában tíz zsákot tettek egyszerre a mázsára. 
Est a aázsállóu.mely szerepet ugyancsak a vállalkozó töl
tött be, lemérte, feljegyezte. Ezután a zsákosok a gép-
részt oldalt csomóba rakták, a gazda búzáját pedig a vál
lukon beszállították a helyére. A búzatárolásra a szamos
szegi gazdák a kamorá-ban levő hombárt használták,amit az 
idősebbek és főként az óuszuszka nevű faluréesen lakók 
szuszék néven is emlegettek. Előfordult azonban, hogy a 
gazdának nem volt hombárja, vagy olyan jó volt a termés, 
hogy nem fért bele. Ilyenkor bizony a zsákosoknak létrán 
a padlásra kellett vinniük a búzát, s ott a kijelölt he
lyen csomóba öntögetnl. 

A cséplőgép pltymallatkor már indult, és reggel 
8 óra körül megállott, hogy a munkások früstököljenek. A 
reggeli szabad idő egy óra volt. Ezután tovább folyt a 
munka délig. Az ebéd pontos kezdetét nem lehetett meg
szabni. Mikor az ebédvivóük nagyobbrésze megérkezett, le-
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állította a gépész a gépet, a kezdődött a két érás déllé-
laß.» Skkor a dolgozok a kútnál megmosakodtak, árnyékos 
helyet kerestek, s ebédeltek. Az ebéd minőségét a munka» 
sok anyagi helyzete szabta meg, de mindenki igyekezett 
ekkor az aratásnál és hordásnál leírt ételféleségeket 
biztosítani. Ebéd után, akik fáradtak voltak, aludhattak 
is. 1 többiek beszélgettek, a soha nem fáradó fiatalok 
tréfálkoztak» hancúroztak. 1 két óra eltelte után ponto
san indult a gép, és járt sötétedésig. A vacsorát minden 
dolgozó otthon fogyasztotta el. A cséplőgépet nem őriz
ték. A könnyen mozgatható dolgokat elzárták, egyéb maradt 
éjszakára is a helyén, hogy reggel gyorsan indulhassanak« 
Abban az esetben, ha esőre lehetett számítani, a félben 
levő asztagot és a cséplőgépet is ponyvával letakarták» 

Az ilyen csépléoi munka 2-3 hétig is eltartott. 
A géptípusoktól függően a napi teljesítmény általában 150 
vagy 300 mázsa volt. A munkások keresete erre az időre 
fejenként 6-8 mázsa körül mozgott. Bizony nem valami nagy 
kereset volt ez a sok por nyelésért és nehéz fizikai mun
káért. 

Minthogy a faluban sok cséplőgép volt, problé
mát jelentett állandóan nemcsak a gazdáknak, hanem a gép
tulajdonosoknak is, hogy ki hol csépeljen. Ugy nagyjából 
falurészenként osztozkodtak a tulajdonosok m csépelniva-
lón, de ez nea volt rendszerszerű, mert a gazdák megnéz
ték azt is, hogy milyen munkásokkal dolgoztat a gépes, s 
mennyi a géprész. így bizony gyakran megesett, hogy Óu-
szuszkán lakó Puskások Mákhejjen csépeltek,a Templomvégen 
lakó Sarkadi Antal pedig Óusznszkán. Bz utóbbi falurészen 
csak szórványosan laktak vagyonosabbak, s így kevés búza 
volt egy-egy portán. Az ilyen helyeket nem nagyon szeret
ték a géptulajdonosok, mert a többszöri huzatássa!!, beál-
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Utassal sok időt vesztegettek el. Megtörtént aztán, hogy 
a sok cséplőgép közül egy sem ment Óuszuazkára, s így ké
sőn» a cséplést szezon végén az Olcsváról jött géppel 
tudtak csak csépelni* Idővel aztán hatásosan tudtak véde
kezni ez ellen a falurész szegényei. Mint adatközlőim el
mondták, a cséplőgépek munkásainak nagyrésze e faluréss-
ből került ki, s nem mentek dolgozni ahhoz a géphez, ame
lyik faluréssttkön nem akart csépslni. De még arra is volt 
példa, hogy emiatt munka közben otthagyták a gépet, a el
szerződtek idegen faluba. 

De nemcsak a csépiési munka, hanem a cséplési 
díj, a percent körmi is sok probléma volt. Bgyik adatköz
lőm beitsélts el öccsének, Lőrinc* Lajosnak as esetét, aki 
a harmincas években népszerű vállalkozó volt. 1 szokásos 
3 percent helyett csak 2 percentet akart a géptulajdonos 
fizetni a munkásoknak. Lőrincz Lajos vállalkozónak azon
ban egyénileg megígért öt percentet, ha így össsehossa a 
csapatot, k becsületes szegényember persze nem vállalko
zott erre az aljasságra, s csapatával inkább elszerződött 
az olc8vai kani zsldóu gépéhes, aki minden munkásnak fi
zette a 3 percentet. A Bzamosazegi gép viszont hol műnkéw 
nélkül állt, hol szedett-vedett népséggel dolgozott, s 
nem keresett annyit, mintha 3 percenttel fisette volna a 
jó munkásokat. 

Ás uradalmi cséplésnél kevesebb probléma szo
kott lenni, mert azoknak megvolt a saját cséplőgépjük, a 
munkások pedig mindig kikerültek as uradalom részes ara
tói közül. Bgyik adatközlőn szerint mégis leállt egyszer 
s gép munka közben,a Kleintagban. A tanyára érksső intéső 
ugyanis bejelentette, hogy a másodrendű és a harmadrendű 
busát a régebbi gyakorlattól eltérően nem számítják be a 
teljesítménybe» Bzsel jelentősen csökkent volna a aunkaV 
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sok keresete«. Letette hát mindenki a szerszámot,a vállal
kozó pedig Mátészalkára ment panaszra Elein Andor nagysá
gos úrhoz. Csak a tulajdonos tárgyilagos intézkedése után. 
indult be újra a munka. 

Akár a gazdáknál, akár az uradalomban csépeltek a 
munkások, a szezon végén kapták meg a keresetüket, amit a 
vállalkozó osztott szét arányosan. A termény hazaszállí
tását a géptulajdonos intézte» 

A cséplés! munkák ismertetésének lezárásaként 
•gy olyan mozzanatot kell még megemlítenem, amit eddig 
nem tudtam beilleszteni a fejezetbe.Szólni kell a Szamos
szegen hagyományosnak mondható el5cséplés szokáséról. 

Az elócséplés csak a legszegényebbek körében 
dívott. Lényege az, hogy az aratási időszakban teljesen 
kifogyott kenyeret gyorsan tudja pótolni a szegény lakos
ság.' £gy cséplőgép még aratás közben beállt a falu alatti 
községi szérűre, és azok számára csépelt, akiknek gyorsan 
kellett a búza. Skkor nem raktak asztagot, csak úgy a 
szekérről dobálták a kévéket a gépre. Általában egy sze
kér kévét csépeltetett el mindenki. Skkor még nem voltak 
állandó munkások a gépnél, hanem a csépeltető szegények 
segítették ki kölcsönösen egymást. Az így csépelt búzából 
készült aztán a korai és nevezetes újkenyér. 
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A 3 Z A M 0 3 S Z . B & I K E N T É É 

I . BBVEZSTiS 

Hint a magyar nyelvterület más vidékein, a búza 
az élet-et. a kenyér lstenáldásá-t jelenti Szamossze-
gen Is. Ez a két népi terminológia el is árulja a kenyér
rel és kenyérkészítésael kapcsolatos szokások,s hiedelmek 
legfontosabb sajátságait la:a kenyér központi helyet fog
lal el a falusi földművelő nép életében, de hozzákapcso
lódó szokásai, hiedelmei olyan erőteljesen keresztény be
folyás alá kerültek, hogy azok még ma is uralkodó saját
ságként jelentkeznek a hagyományban. 

A mindennapi kenyer-et már az "úri ima" emlegeti 
az újtestamentumban. A szamosszegi nép úgy is tartja szó
lásában, hogy: Míg isten lesz, kenyér is lessz! De a búza 
eredetére is vallásos legendát hoznak magyarázatul. Több 
adatközlóm hagyománykincséból följegyeztem azt a történe
tet, amelyik arról szól, hogy miért egy kalásza és miért 
csak ilyen kicsi kalásza van a búzának. 

A legenda szerint, mikor Krisztus Urunk a földön 
járt Péter apostollal, egy alkalommal azt látta, hogy az 
egyik anya kisgyereke fenekét lángos-eal törülte meg. 
Krisztus ezen fölháborodott és kijelentette: "Nem érdemli 
meg az ember a kenyeret!" - Azzal ment a búzaföldre és as 
akkor még tövig kalászos növényt fosztogatni kezdte.Péter 
apostol szomorúan nézte Krisztus tevékenységét, és csak 
akkor kiáltott föl, mikor a száron már csak egy arasznyi 
kalász maradt: "Uram,az állatoknak azért csak hagyjál va
lamit l" - Krisztus ekkor abbahagyta a kalász fosztogatá
sát, s azóta van a búzának arasznyi kalásza. 

A keresztény hatás erősségére utal az a jelenleg 
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máx nea.de néhány évtizeddel ezelőtt még gyakorolt szokás 
is, hogy az érni kezdő búzát a pap megáldotta. A reformá
tus vallású Szamosszegen ez a következőképpen történt: 

Búzaérés idejének egyik vasárnapján a templomi 
szószékről kihirdette a pap, hogy a következő hétköznapok 
melyikén és hány órakor lesz az áldás. A kitűzött nap 
reggelén, általában 8-9 óra körül, a templom elé gyüleke
zett a nép. Kikor többen voltak, egyházi énekeket énekel
tek diktálás után. A diktéllóu mindig egy jóhangú, olvas
ni jól tudó parasztember volt. A pap megérkezésekor elin
dult a menet a búzaföldekre.Szamosszegen az volt az álta
lános gyakorlat, hogy az egyház tulajdonában levő búzave-
téshez mentek ki.Nem volt ez szigorúan zártrendű menet,de 
igyekeztek az élen menő pap után tömörülni. Útközben is a 
"zsoltár" nevű, református énekeskönyv énekeit énekelték, 
diktálás után. A búzaföldön a pap rövid prédikációt tar
tott, aminek tartalma az volt, hogy isten erre az évre is 
megáldotta kenyérrel a falu lakosságát. Ezután ima, majd 
újabb ének következettfnéhány búzakalászi: emléknek letép
ve, énekszó mellett újból a templomhoz vonultak.. Itt be
szélgettek egy ideig, aztán szétszéledtek. Harangszó és 
templomi istentisztelet ilyenkor nem volt» 

Szorosan ehhez a vallásos szokáshoz kapcsolódik 
az újkenyérre történő úrvacsora-osztás szokása is.Lényege 
ennek az, hogy az ekkor elhangzott templomi prédikáció az 
újkenyér jelentőségét hangsúlyozza, vallásos értelmezés
sel, éa a szertartásban fogyasztott kenyér már az azévi 
termésből készült. Szamosszeg legutóbbi gyakorlata széf-
rint az itt fogyasztott kenyér a református egyház föld
jén termett azévi búzából készült. Jslenleg úgy adja ösz-
sze a lakosság-. A legidősebb nemzedék azonban tud arról, 
hogy s múltszázadban és e század elején az volt a szokás, 
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hogy az úrvacsorához szükséges kenyérllsztet as a módo-
sabb gazda adta,aki azévben legelőször csépelt a faluban» 

Dolgozatom bevezetőjében célzatosan emeltem ki 
ezeket a vallásos hagyományokat. Tettem ezt azért, hogy 
magyarázatot szolgáljak vele arra a letagadhatatlan tény
re, hogy a mai, vallásosság kérdésében többnyire közöm
bös lakosság kenyérrel kapcsolatos szokásaiban és hiedel
meiben miért túltengő még ma is a keresztyén-motívum. Ba-
gyománykutató tapasztalatom alapján ugyanis meg kell ál
lapítanom, hogy a szamosezegl néphagyományban sehol másutt 
nem észlelhető olyan erős kontamináció világi és vallásos 
elemek viszonyában,mint éppen a kenyérrel kapcsolatos ha
gyományban. 

1 tanulmányban fölhasznált tárgyi anyag idő
rendben kettősséget mutat. A népnyelvi kincs: szólások 
és közmondások, lexikális anyag, stb., közel kétévtizedes 
gyűjtőmunkám termékeiből került ki, s így ezek közlőiről 
nehéz volna pontosan számot adnom. Kellőzóm is ennek jel
zését. A felhasznált etnikai anyag: munkamenet-, eszközök 
leírása, hiedelmek, szokások, stb., viszont egészen friss 
keletű, 1963-69-ss gyűjtésen alapszik. Akkori adatközlői
met pontosan jelölhetem a következőkben: Szabó Jánosné 
/az. 1936/, özv. Losonczi Ousztávné /sz. 1941/, lfj.Varga 
Sándorné /sz. 1921/, özv. Lőrincz Bertalanné /ez. 1906/, 
Lőrincz Etelka /az,1903/, özv.Barths Dianes Jőzsefné /sz. 
1896/. 

Dolgozatom szerkezete igazodik az anyaggyűjtés 
fentebb jelzett kettősségéhez.A* első fejezetben a kenyér 
tárgyi hagyományait adom az újabb eredetű anyag alapján,» 
második fejezetben viszont a kenyér szellemi hagyományai
nak bemutatására kerül sor, főképpen a régebben gyűj
tött anyag segítségével. B két fŐfejezet kiegészíti, ösz-
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szekapcsolja az a harmadik fejezet, amelyikben arról pró
bálok számot adni, hogy milyen szerepe Tan a szamosszegi 
ember étkezésében a kenyérnek. Mintegy függelékként,a ne
gyedik fejezetben adom a munkaeszközök általam készített 
vázlatait, az ötödik fejezetben pedig- a dolgozatomban je
lentkező' népi szókincsanyagot. £z utóbbiban, nyelvészeti 

céloktól indíttatva, rekeszekbe tett /ősz./ rövidítéssel 
jelzem azokat az adatokat, melyek a nyelvjárásezigetre u— 
taló óuszuszka nevű falurészből származnak, a eltérnek a 
község általános nyelvjárási használatától. 
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II. a K£HYE£ TAÄGYI HAGYOMÁNYAI 

1. A kenyér anyaga és készítésének eszközei 

A szamosszegi ember számára igazi kenyér csak a 

búzalisztből sült buzakenyér. A homokos nyírségi részeken 
termett rozsból /gabona/ készült gabonakenyér.vagy a rozs 
és búza egyenlő arányú keverékéből való kécceree. lebe
csült kenyérfajta a faluban, és csak igen rossz körülmé
nyek között fanyalodnak a fogyasztására. Meg is dicsérik 
aztán a Jó búzakenyeret, mondván róla, hogy: ojjan szép. 

A 

hogy vétek megenni. 
A búzáról jelen tanúimányoaban nem nyújtok is

mertetést. Egyrészt,mert célom a szamosszegi búzatermesz
tést külön dolgozatban tárgyalni, másrészt, mert a kenyér 
tényleges anyaga nem is a búza,hanem az abból őrölt liszt, 
9 így ismertetésemet az őröléssel kezdem. 

Malom Szamoeszegen régtől fogra volt. Száraz malom 
néven már a múlt századokból emlegetnek egy malmot, a mai 
Petőfi és Bezerédi utcák szögletén, a Rezes Laci háza he
lyén. Ez, mint neve is mutatja, lovakkal hajtott, járgá-
nyos malom volt; a búzát csak simánn óürte. azaz a korpát 
nem választotta el a liszttől. Ekkor használták a fátyől-
szitá-t a korpa és a liszt szétválasztására. Ezzel a ma
lommal kapcsolatban úgy tudják • szamosszegiek, hogy tu
lajdonosa bizonyos Zsukán nevezetű volt, akiről a faluban 
ma is ismert: Lejárt, »int a Zsükám malma szóláa ered. E 
szólással egyébként a szamosszegiek az "elavultság", "i-
dőszerűtlenné váltság" fogalmát fejezik ki. 

A múlt század végén már gőzmalom van Szamcssze-
gen. A panyolaji kert nevű, azóta falurésszé épült terü
let északnyugati csücskén állt a mai lakosság által Bumi 
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malom-nak nevezett gőzmalom. Egykori helyét most már csak 
egy apadt vizű artézi-kút jelzi, k italom neve a zsidó tu
lajdonosra utal, de tudjuk azt,hogy az üngár Bumi neveze
tű zsidó csak második, egyben utolsó tulajdonosa volt a 
malomnak. Az első, építtető tulajdonos, a Jelenleg Majom 
Guszti ragadványnéwel jelölt személy:Puskás családi nevű 
elődei voltak! Ezt a malmot a Steiner nevű, zsidó-testvé
rek - ószuszka nevű falurészen épült - malma sorvasztotta 
el. A pusztulás oka,adatközlőim szerint, részben az volt, 
hogy a régi malom elavult eszközeivel sem a minőségi, sem 
a mennyiségi versenyt nem bízta a Steinerek malmával, 
részben pedig a falu bojkottálta a régi malom tulajdono
sait. Senki sem lehet próféta a maga falujában, tartot
ták itt is az ősi mondást. 

A húszas években, mikorra a Bumi malom végleg 
megszűnt, előbbi kisszerű malmuk helyén felépítették a 
Steiner-testvérek a ma is fennálló, de nem üzemelő,emele
tes malom-épületüket, Ez a korabeli viszonyokhoz képest a 
legmodernebb malom volt. Az egész járásból, sőt a szóm -
szédos járásokból is, sokan idehozták őrölnivaló búzáju
kat. Előbb fa-, illetve faszén-, később kőszénfűtéses 
volt. 1945 után pedig elektromossá szerelték át. Sajnos,a 
koncentráció elvét valló gazdaságpolitika miatt,az utóbbi 
években teljesen leszerelték, alkatrészeit elszállították 
és az üres épület most a termelőszövetkezetnek szolgál 
raktárul. Keg kell itt jegyeznem, hogy a malom ko
rabeli üzemeltetéséhez fát a nagy kiterjedésű, helybeli 
erdőből kaptak, faszenet pedig,az ugyaninnen szerzett fá
ból, a malom melletti térségen égették, ügy látszik azon
ban, hogy a faszén égetés régi hagyomány Szamosszegen, 
mert PESTHY FRIGYES 1864-ból származó, földrajzi névgyűj
teményének szamosszegi anyagában Szén Égető Kert adat is 



található, 8 a mai erd5 melletti területre lokalizálható. 
Noha leírásomból az derül ki, hogy Szamosszegen 

régóta Tan malom, adatközlőim szerint mégsem rolt ritka 
eset, hogy a szamosszegi gazdák a közeli Tunyogra, vagy a 
távolabbi ?ényes-tanyára vitték Őrölnivalójukat, különö
sen az elsó világháború elótt. Ennek magyarázatát részben 
a korabeli szamosszegi malmok kis kapacitásával indokol -
hatjuk, részben pedig azzal, hogy a jó falusi gazdák va
lahogy nem tudtak összejönni az akkori magyar malomtulaj
donosokkal.,, ahogy azt mér előrébb említettem is. 

arról már szóltam, hogy a száraz malom a primi
tiv szerkezetével csak simánn ŐÜrt. 1 másik két malom a» 
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zonban már négy, sót, kívánságra, öt típusba ssortírosta 
a gazda őrleményét. 

Volt as őrleménynek láng-ja, a nullásliszt /régibb ásó
val: pohájliszt, pohárliszt/, amiből a levestésztát, ka
lácsot készítették, de a vagyonosabbak kenyeret is ebből 
sütöttek. Volt astán kenvérllszt. amiből as itt ismerte
tetendő kenyér általában, készült, volt derce, ami erő
sen korpás, vörösszínű volt, és általában a disznóval s— 
tették fel, de a szegényebbek a kenyérliszt kosé keverv« 
sütötték belőle a nagyon barna színű, savanykás írű der-
céskenjért. Szert mondhatta az elszegényedett Judik anyai 
dédanyámnak a bátyja, az istenben boldogult, de betyár és 
gazdag Bodó Gazsi bátyám: "Judik. te jested a korpát, ém 
meg a lángját!" - Volt astán as őrleményben még korpa is, 
amiből komlóskorpát készítettek és nagyobbrészt as álla
tokkal, főképpen a disznókkal etették fel. Ha as őrlető 
úgy kívánta, gríz is járult as őrleményhez, de sst külön 
kellett mindig kérni. 

• ssamosszegi kenyér is, mint a magyar nyelv
terület egyéb vidékein, sült kenyerek, mindig kelesztett 
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tésztából kéazfilt. így kelesztő anyagra is szükség- van 
kenyérsütéskor. A mai körülmények között legkényelmeseb
ben hozzáférhető kelesztő anyag lenne a boltokban vásá
rolható élesztő. A szamosezegiek azonban régebben sem és 
most sem nagyon használnak kenyérsütéshez élesztőt.Állás
pontjuk jogos és Indokolt. Az élesztőről sült kenyér 3-4 
nap alatt romlékonnyá, nyálkáaan nyúlóssá, így ehetetlen— 
né ralik. Szaaosszegen pedig két-három hátben sütnek egy
szer, s így olyan kelesztő anyagot kell hasznaln1.uk, ame
lyik e követelményeknek megfelelő kenyeret eredményez. Is
mernek és használnak hát háromféle kelesztő anyagot is» 

Legegyszerűbb kelesztő anyaguk a kovász. Ez tény
legesen egy túlkelesztett tésztadarab. Sütéskor a ke
nyértésztából kugligolyó nagyságút félre tesznek, egy tá
nyéron. Az ott, a következő sütésig túlkelesztődik, felü
lete beszárad. Sütéskor aztán vízben feloldva, liszttel 
péppé keverve a sütendő tésztába teszik. A kovásszal sült 
kenyér tartósabb, mint az élesztővel sült, de két hét u— 
tán már hajlamos a romlásra, különösen a nyári meleg idő
ben. De kényelmetlen is ez a megoldás, mert minden sütés
kor külön kell gondoskodni a következő sütéshez szükséges 
kelesztő anyagról. 

Praktikusabb, de nem jobb kelesztő anyag a mor
ze óuka. Készítés» a következő: sütéskor a kenyartésztából 
ugyanúgy kivesznek egy darabot, mint a kovász esetében 
láttuk. Ekkor azonban a> mennyiség már jóval nagyobb» Ezt 
a tésztát egy-két napig túlkelesztik, aztán liszttel fel
dörzsölik kukoricaszea nagyságú darabokra. Napsütéses i— 
dőben komlóuszárasztóu-ra teregetik vékonyan,ás teljesem 
kiszárítják. Vászonzacskóba töltve, fölakasztva tárolják 
száraz és hűvös helyen. Sütéskor aztán kenyerenként, szá
mítva, ebből oldanak fel félmariknyit, e használják ka-
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lesztőnek.A kovásszal szemben határozott előnye a morzeou-
ft 

kának, hogy egyszerre lehet akár egy érre valót is készí
teni belőle. Hátránya viszont, hogy a kovászhoz hasonlóan 
nincs olyan tartós a vele sütött kenyér, mint azt a eaa-
mosszegi igény követelné. 

Legjobb kelesztő anyag a komlóuskőrpa. 1 név 
kissé illuzórikus a szamosszegi gyakorlatban, minthogy 
komlót csak a régiek, de azok is ritkán használtak ebben 
a kelesztő anyagban. Akadálya pedig a komló hiány nem le
hetett, mert a megfelelő fajta ma is bőven található a 
szamosszegi erdőkben, sőt még az árokparti bozótokra fut
va is. A lakosság azonban nem kedveli, és mellőzésével is 
kitűnő minőségű kenyeret tudnak sütni. 

Xnmt friskárpa készítésekor ugyanúgy tésztát 
vesznek sütéskor, mint a morzsóuka készítésénél, s azt 
egy-két napig tűlkelesztik. Harmadnap aztán elkészítik a 
kelesztő anyagot. A buzakorpát rotyogósra melegített víz
zel leforrázzák. Mikor kihűlt, szitában leszűrik, levét a 
disznó moslékjába öntik, a korpában pedig feldörzsölik a 
túlkelesztett tésztát. Előbb nagyobb /tojásnyi/ darabokra 
tördelve szárítják a komlóuazárasztóu-n elteregetve, és 
ahogy szárad, fokozatosan apróbb darabokra /diónyi, mo
gyorónyi/ tördelik. Vászonzacskóban töltve tárolják nyá
ron a padláson, télen a kamrában. Fontos, hogy száraz és 
hűvös helyen legyen, de télen a fagymentességre is ügyel
ni kell már vele kapcsolatban. Általában egy félévre va
lót készítenek belőle egyszerre, de a télére valót mindig 
nyáron készítik el, minthogy ekkor kényelmesebb a szárí
tása, ügy alkalmazzák, mint a morzeóuká-t. csak valamivel 
többet használnak belőle. Ennek a kelesztő anyagnak elő
nye a többiekkel szemben, hogy a vele sült kenyér akár 
egy hónapig is romlásmentesen eltartható» 
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A liszt és kelesztő anyag mellett eszközre 
Is szükség van kenyérsütéskor. A következőkben ezekről 
nyújtok lehetőleg teljes képet» 

A kenyérsütés legfontosabb eszköze dagasztóu-
teknőU. Fontos méreteit nehéz lenne megadni, mivel az a 
kenyérszükséglettől függően szinte családonként más és 
más. Vannak azonban közös vonásaik is* Mindig fűzfából 
vagy nyárfából vésik, általában vándor cigány-iparosok. A 
dagasztóutekenőü-t azonban, a sütésen kívül, nem szokás 
aás célra használni. Esetleg lekvárfőzéskor szilvamosásra 
még fölhasználják, de ciberét már nem tesznek bele. Disz
nóöléskor a sózást is más teknőben végzik. Sütés után el
mossák, jól kiszárítják és a kamrában végére állítva a 
falhoz dűtik, vagy szájával lefelé a hombár tetejére fek
tetik. 

A teknőt kenyérsütéskor egy speciális állványra 
teszik» melyet dagasztóuláb-nak neveznek. Ez egy ívelt a— 
lakú, 4 lábon álló rácsos szerkezetű eszköz. Mivel lefelé 
ívelő, felső homorú részében fekszik a dagasztőutekanőü 
gömbölyű alja,nem mozog munkavégzés közben.A dagasztóuláb 
különben még egyéb célokat is szolgál. A szöszhuzás-kor 
például erre kötözik a gereben nevű kártoló eszközt, sza-
puláskor ezt teszik a kád alá,stb. Egyesek a kerékgyártó
val Is szokták készíttetni, de a legtöbb szamosszegi gaz
da maga csinálja meg» 

Fontos kelléke a kenyérsütésnek a szita. Egyik 
változatát, a fátyolszitá-t már említettem. Ennek ren
deltetése csupán az, hogy a korpás Őrlemény lisztjót le
válassza a korpától. Régi eszköz,ami sűrű szövésű selyem
ből készült. Csak egy-két idős asszony őrizgeti már, mint 
a régi világ emlékét. Gyakorlati haszna és szerepe már 
régóta nincs. Általánosabb használatú a ma már ugyancsak 
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régiesnek mondható, de még gyakran használt szőürszlta. 
Ennek szövete a lő farokszőrébíl készül, ujabban a sárga
rézből vagy horganyból készült fakávájú szita az általá
nos használatú. - A szita a liszt megtisztítására szol
gál. Á szamosszegi háziasszony nea elégszik meg azzal a 
tisztasággal, amivel a malomból hazaviszik a lisztet, ha
nem azt sütés elótt mindig megszitálja. Volt alkalmam ta
pasztalni, hogy kenyérsütés céljára,, de boltból vásárolt 
kicsomagolt lisztet is megszitálták használat előtt, és 
mam is mindig alaptalanul.így a szita valóban fontos kel
léke a kenyérsütésnek.! liszt tisztításán túl szükséges a 
szita a feloldott kelesztő anyag átszúráséra is. Bzért 
nem meglepő, hogy a második világháború utáni rossz ke
reskedelmi viszonyok miatt szitához nea jutó háziasszo
nyoknak nagy hiánycikk volt a szita. Itt említem meg,hogy 
egyik adatközlőm: Lőrincz Etelka, szemfüles ügyességgel 
elsajátította a szitakészítés mesterségét az egyik máté
szalkai iparostól, és az 1940-ee évek második felében U-
gyes hozzáértéssel, üzletből rásárolt szitaszövettel cse
rélgette ki az ócska szitakávák szakadozott szöveteit. B 
tevékenységének volt köszönhető, hogy a szomszédos közsé
gek háziasszonyai is adtak néki munkát. 

• kenyérsütés kiegészítő eszközeként jelentke
zik a kovászfa is. Legegyszerűbb változata egy vllláságú 
gally. Az 1-2 centiméter átmérőjű gallyat olyan hosszúra 
vágják, hogy aa egy-egy arasszal mindkét szélen túlérjen 
a teknőn. Mindig a kettős ága a hosszabb, az egyes ága 
alig egy arasznyi. Az így kiszabott gallyat héjától meg
tisztogat ják és üveggel simára kaparják. Az igényesebbek 
asztalossal készíttetik. Ennek formája már eltér az előb
bitől. A leírt hosszúságnak megfelelő két vékony, gya
lult lécet végüktől egy-egy arasznyira két másik, körul-
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belül 20 centiséter hosszúságú lécdarabbal keresztkötés-
szerűen összecsapolnak. - Ennek az eszköznek az a rendel
tetése, hogy a teknőn áttéve tartja a szitát, mikor azon 
a kelesztő anyagot szűrik. De éjszakára és dagasztás ti
tán is a teknőn ran, hogy a eütőü abrosz-t ne engedje a 
lisztbe» kovászba, illetve a tésztába ragadni« 

A fent említett sütőü abrosz háziszőttes pamtt-
tos vászonból készült, csíkozással vagy hímzéssel díszí
tett terítő. Méretben éa minőségben azonos a faluban e-
gyébként használt abroszának mondott asztalterítővel. Ko-
vászolás és dagasztás után ezzel terítik a teknőt, nehogy 
valami belehulljon a kovászba, a tésztába. Más célra nem 
használják ezt a terítőt» 

A tészta kenyérré történő méretezését, a aza-
kaaztáa-t, azakasztőukosár-fca szokás végezni. Á szakasz-
tőukoaár többféle anyagát és formáját tekintve, készülhet 
vesszőből vagy gyékényből. A gyékényből készült típusnak 
is kát változata van: clgánkosár és tyukodi kosár. Mére
tükben és fonásl módjukban van jelentősebb eltérés. Abban 
mindkettő egyezik» hogy csonkakúp alakú, és kisebbik ke
rülete a fenékrész.A cigánkosár körülbelül 30-35 cm magas 
és felső átmérője is ugyanennyi, Gyékénygyűrűi teljesen 
be vannak csavarva egy gyékényszállal, varrás 8-10 centi
méterenként van rajta. £z a kosár erősebb és tömörebb, 
gyűrűi között a liszt nem hull át, ezért liszteekoaár né
ven liszt tárolására és mérésére ie használják. Ügyeskezú 
cigányok kéezitik, innen az elnevezés.A tyukodi kosár mé
retben annyival tér el az előbbitől, hogy 10 centiméter
rel magasabb. Gyékénygyűrűi azonban nincsenek csavarosán 
gyékényszállal végig fonva, hanem csak két centiméteren
ként varrva»Sz a kosár így gyöngébb és a liszt is könnyen 
áthull rajt«. Hevét onnan vette, hogy Tyúkod község lakői 
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készítették először ezt a koeáxtípust a környéken. A 
vesszőből font kosár mérete egyezik a tyukodi kosáréval. 
Külön neve nincs. Fűzfavesszőből maguk a szamosszegi gaz
dák, nem ritkán a gazdasszonyok készítik az üres téli es
téken. Olykor forrázzák is a vesszőt, így annak héja le
válik, s a kosár fehérszínű less. Vannak, akik nem kosár
ba, hanem kupástekenóü-be szakasztanak. Ez az edény fél
gömb alakú, kb. 50 centiméter átmérőjű teknő, amit fűzfá
ból vagy nyárfából vándor cigányiparosok vésnek. /Megem
lítem, hogy ezt az edényt még ma is sokan használják mos
dótál helyett is./ 

Á kiszakasztott kenyértésztát a szamosszegi 
háziasszony nem a ceupaez kosárba teszi, hanem liezttel 
beszórt kendőt tesz alá. Ezt a kendőt nevezik szakasztóu-
kendóü-nek. Körülbelül 60 z 60 centiméterem, körflcsikoss 
háziszőttes, pamutos vászon ez. 1 kendőt az üres kosárba 
teszik, liszttel behintik, a ebbe teszik a sütendő tész
tát. Dagasztáskor is egy ilyen kendőt használ kötényként 
a háziasszony, de a mezőre vitt ételféleségeket is ilyen 
kendőkbe szokás kötözni. 

Szamosszegen főtt krumplit is szokás a kenyér-
tésztába dagasztani, s ezért meg kell említenem a kolom-
pértörőü nevű eszközt is. Használják ugyan krumplitörésre 
újabban a boltban vásárolható, fémből készült eszközt is, 
de a régebbi időben - és kenyérsütéskor ma is - inkább a 
házilag,fából készült eszközt használták.Sz egy 60 centi
méter hosszú,15x15 centiméteres gerenda, amibe fúrt lyuk
kal, négy 60 centiméteres hosszú, gömbölyű láb van erősít
ve. Az eszkű» egyik végén egy 10 centiméter átmérőjű fu
rat van, aminek aljára egy olyan lemezt szögeltek,ami sű
rűn apró lyukakkal van tele.Magába a furatba egy beleillő 
fahenger van formálva. Ennek a fahengernek a felső vége 
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csuklós megoldással kapcsolódik egy hosszú nyélhez.A nyél 
a henger felől túlér az alapzaton és fogantyúéserien van 
kiképezve.A másik vége pedig az alapzat túlsó régéhez van 
csuklósan erősítve, így a nyél úgy működik, mint egy fél
karú emelő, s minthogy a henger Is hozzá ran erősítve, 
felemeléskor azt kiemeli a furatból, lenyomáskor pedig a 
furat alján, levő lyukacsos lemezig süllyesztiL. A furatba 
rakják a főtt krumplit, és a nyél lenyomásával a süllyedő 
henger a lemez lyukacsais. átpréseli azt. 

* koffilóuBkőrpá-vfel k&pcsolatbssa «HüLítstt*a már, hogy 
van egy komióuszárasatóg nevű eszköz is Sz&moeezegen. Es 
az aszköa egy nagy kossárfenék, két-három ujjnyi peremmel* 
Mérete változó, de általábsa 100-120 cm átmérő körül mo
zog, és fűzfavesszőből készül» Maguk a gazdák fonják. Ez 
az esskäs többféle célra is használható. A komló'askarpa,s 
morzeóuka szárítása mellett ezen érleli a szamosszegi há-
ziasszony a félérettsn lehullott paradicsomait, moscga-
táekcr err« rakja lecsurogni edényeit, sőt, a napon tösv-
ténő gyUmölcsaszalásra. is kitűnően megfelel» 

A kenyértészta megsütéséhei is több eszköz használa
tos. Legfontosmbbként a kemence említhető. A kemencének 2 
típusa ismeretes Szamosszegen* Régebbi változata a bogja-
kemencs, amelyik kör-alakú alappal rendelkezik, s amit, a 
fenti részén kúp-alakúra formálnak, ujabban ellipszis a-
lapú ksaencét építenek, amit. feljebb négyszögletesre for
málnak, és konyhakemence néven emlegetnek. A régi boglya-
kemence anyaga fűzvaveesző és sár volt. A téglaalapzat ki
képzése után, kúp-alakú sövényfonatot készítettek rá, és 
azt kívülről vastagon; betapasztották polyvás, törek-es 
sárral* Használatkor a fűzfafonat kiégett belőle, a sár 
pedig téglaezarűvé válott. A konyhakemencé-t & nyárikony-
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haként használt sütóü-ben építik fal boltozatosán, tégla-
bél« Olykor as ügyeskezű gazda maga csinálja, de általá
nosabb szakképzett kőművessel rakatni. Itt említés meg a: 
"Hen tárthat örökké, mint a gencsi jember kemencéje" szó
lást, amlTel tréfásan belenyugvásukat fejezik ki akkor,a-
mikor elromlik valami. A hagyomány persze történetet is 
kanyarít a szóláshoz. B szerint a gencsi ember kemencéje 
összerogyott, mielőtt a sártól megmosakodott volna a gaz
da. Amikor aztán a fia figyelmeztette arra, hogy összero
gyott az- új kemence, az apa ezt mondótta:H£gas! hem tart
hat minden örökké! 

1 kemencével kapcsolatos követelmény Szamossse-

gen az, hogy jól fújön és tartsa az őbli-t, azaz forrósá
gát. Ha ugyanis a kemencének émegy az öbli. akkor a benne 
levő kenyér lapos lesz, és rosszul sül. A követelménynek 
megfelelő kemencét két szempont betartásával lehet építe
ni, adatközlőim szerint. Fontos, hogy a kemence boltozata 
ne legyen sima, egyenletes. A bogjakecence építésénél, 
- amit különben régen a lakásban építettek fel és télen 
fűtésre, melegítésre is használtak, - a boltozat egyenet
lensége megvalósul a fűzfafonat kiégésével, minthogy a 
boltozat ezzel bordázott felületűvé válik. Az újabb típu
sú kemencék esetében, a konyhakemenoénél, akkor járnak el 
a követelménynek megfelelően, ha a boltozat tégláit lép
csőzetesen, 1-2 centiméteres beugrásokkal rakják. A má
sik szempont a kemenceszáj kiképzésénél jelentkezik, té
nyezőként. A kemence füst-elvezető nyílása mindig a száj
nál van. így a kemence szája egy hézaggal /kémény nyílás/ 
elválasztott kettős falazatból áll. A belső szájrészt 
egy lemezssl / • elóüke/ lehet, elzárni, a külső szájrószt 
pedig a sarokkal fölszerelt, így nyitható, lemezből ké
szült kemencejajtóu-val. A kemence öbli azonban még így 
is elmehet, minthogy az elóüke rosszul zár, a így a ké-
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meny felé szabad az út, akárhogy is zár a kemencejajtóu. 
Ezért ott, ahol a kemenceszáj kettős falazata közötti 
nyílás a kéménybe torkollik, egy lemezbél készült ki- és 
betolható 8ube*r-t alkalmaznak, amivel a kémény nyílást 
elzárhatják. Csak az így megépített kemencében sül szépen 
a kenyér. 

k kemence mérete változó, és a szamosszegi em
ber nem is méretben adja meg adatait,hanem úgy, hogy hány 
kenyér fér bele. Bzért van olyan kemence, amelyikbe öt, 
hét, kilenc, illetve tizenegy kenyér fér, no meg egy le
pény? 

A kemence fűtésének technikájáról később szólok 
majd. Itt azonban megemlékezem a fűtőanyagokról. Szamos
szegen leggyakrabban búsaszalmával fűtenek. Ezt használ
ják még azok a módosabb gazdák is, akiknek volna jobb mi
nőségű tüzelőjük. Be a régiek is ezzel fűtöttek. A szalma 
mellett az izékkóuróu jött még számításba, de a fa so
hasem! Egyik adatközlőm említette, hogy a húszas, harmin
cas években, sőt már jóval előbb is, gyakori volt a leg
szegényebbek körében, hogy az őszi munka befejezése után. 
mentek az erdőre, s ott garádlcskóurőu-t vágtak. Volt o-
lyan ember, aki több kocsiravalót is összegyűjtött, s ezt 
használta aztán fűtésre kenyérsütéskor, illetve, szükség 
esetén téli tüzelőnek is. 

k kemencében történő fűtéskor a fűtőanyagot 
piszkálni kell, as elégett és elhamvadt pernyét pedig ki
kaparni a kemenceszájnál levő pernyejuk-ba. Az előbbit a 
pisskafával, az utóbbit a szévanóu-val végzik. A piszkafa 
egy körülbelül két méter hosszú egyenes fűzfa vagy akácfa 
gally, 2-3 centiméteres átmérővel. A szévanóu egy ugyan
ilyen méretű, nyélr« szeralt, trapéxalakú deszkalap, ami 
furattal van kaparóazerűen a nyélre erősítve. A deszkalap 
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párhuzamos oldalai ál találtán 10x20 centiméteresek, magas» 
eáguk kb. 15 ca. 

Utoljára a kenyérsütóülapát-ot említem, aminek 
rendeltetése az,hogy relé a kiszakasztott és kosárban le
vő kenyértésztát a kemencébe juttassák, Illetve a meg
sült kenyeret ezzel kiszedjék a kemencéből. £s az eszköz 
fából készül« és rendszerint maga az ügyeskezú gazda fa

ragja ki. 1 nyele kb. két méter hosszú, 2-3 cm. átmérőjű 
keményfa rúd. A lapátrész korong, olykor ellipszis alakú, 
mintegy 45-50 centiméteres átmérővel. Vastagsága általá
ban 2 cm,de a nyéllel ellentétes oldalon el van vékonyít
va a széle, hogy a kenyér alá könnyen be lebessen nvomni. 
A kényérmütóülapát-ot faragják egy darab fából is,de gya
koribb az, hogy a nyél és a lapát más-más fadarabból van. 
Ilyenkor az összeszerelés csapolással történik, amit még 
két-három fémgyűrűvel is megerősítenek» 

2. A kenyér készítésének munkamenete 

A kenyérkészítés munkája több szakaszra tagoló
dik. Ezek a szakaszok a következők: 1, előkészítő munkák; 
2, kovászolás; 3, dagasztás; 4, szakasstás; 5. fűtés; 6, 
bevetés; 7, kenyérkiszedés. 

Ismertetésünkben est a sorrendet követjük, de 
alfejezetekre való taglalása nem látszik célszerűnek, 
minthogy egyrészt az egyes szakaszok leírása túl rövid 
lenne,s így aránytalanságok lépnének fel a dolgozat szer
kezetében,másrészt, mert egyes szakaszok nem választhatók 
el élesen egymástól, s így külön fejezetben való tárgya
lásuk esetén elkerülhetetlenné válna az ismételgetés. B-
zért a jelzett sorrendet betartva»folyamatos Ismertetést 
adok a szamosszegiek kenyérsütési munkájáról. 
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Kenyérsütésre általában akkor kerül sor Szamos
szegen, mikor a család számára Tan még egy napra való ke
nyér. Ilyen szituáció azért alakult ki, mert akármilyen 
korán kezdi is a munkát a háziasszony, csak délelőtt 9-10 
órára készül el a kenyér. A mezőre menő családtagok pedig 
nem Tárhatnak. 

Íz előkészítő munka ténylegesen a szükséges a-
nyagok és eszközök összeszedését jelenti.Bz a sütést meg
előző nap délutánján kezdődik. Első teendő a kelesztő a-
nyag bejásztatása. Attól függően, hogy kovász-tjmorzeóttH 

"" K ft ' A 
ká-t, Tagy- komlóuskorpá-t használnak-e, továbbá, hogy 
hány kenyeret akarnak sütni, egy fazék meleg, de nem for
ró Tízbe beleteszik a szükséges mennyiségű kelesztő anya
got. Kovászból már eleve a szükséges mennyiséget hagyják 
meg, az előző sütés alkalmával. Ez, öt kenyérre számít-» 
va, egy kugligolyó nagyságú tésztadarab. Mó*rzsóuká-ból 
szúk félmaréknylt számítanak kenyerenként, komlóuskorná-
bél pedig bő félmaréknyit. Fontos, hogy az áztatÓTÍz lan
gyos legyen: a hideg Tíztől lusta lesz a kelesztő anyag-, 
nem indul meg a rendes erjedés, kelés; a nagyon meleg TÍZ 
viszont tönkre teszi, megégeti a kelesztő anyagot. Az áz-
tatóvíz mennyisége mindig & kelesztő anyag mennyiségétől 
függ. Annyinak kell lennie, hogy teljes föloldódáskor 
könnyen át lehessen szűrni a szitán. 

A kelesztő anyag beáztatása után egész naple
mentéig nincs dolga a háziasszonynak a sütéssel. Naple
mentekor aztán újra kezdődik a munka. Beviszik a házba a 
dagasztónláb-at. s azt a ház közepén levő asztal /bejárat 
felőli/ végéhez állítják keresztben.Ráteszik a dagaaztón-
tekenóü-t. ezen pedig átteszik a kovászfá-t.Kezdődik m. 
liszt szitálása. 

Szitálaskor mérik ki a szükséges liszt mennyi



séget is, a már előrébb bemutatott cigánkosár-ral. A há
ziasszony gyakorlatból tudja már, hogy a szokásos 5-6 ki
logrammos kenyérhez mennyire kell megtöltenie az említett 
kosarat liszttel. 

A teknőben lerő, megszitált lisztet a tek
nő egyik régébe tolja felpúpoaítra a kenyérsütő asszony.A 
teknő másik, üresen maradt régében pedig közretlenül a 
szitálás befejezése után azonnal kezdi a korászolást. A 
kovászfá-t a teknő üres rész» fölé helyezik, ráteszik 
a szitát, a a fazékban lerő, feloldott és fakanállal föl-
karart kelesztő anyagot részletekben a szitába töltik.Itt 
a fakanállal dörzsölgetik, sőt kérés langyos vizet is ön
tenek rá, hogy híguljon, könnyebben átmenjen a szita szö
vetén. Bz a szűrés kettős jelentőséggel bír: csomókásan 
nem engedi a teknőbe csurogni a kelesztő anyagot, de a 
szita egyúttal felfogja a komlóuskorpa korpáját is, • az 
sem kerül a teknőbe. - A szűréshez használt szita általá
ban fémszöretű, leginkább horgany. A rezet nem szeretik, 
mert zöldül a savanyú kovásztól. Ez utóbbi ok miatt az
tán sokan még ma is a szőürszitá-t használják Ilyenkor. -
Szűrés után a szitát és a kovászfát félretolják, és a 
még meglehetősen híg kelesztő anyag oldatát egy fakanál 
segítségével sűrű péppé kererlk a teknőben lerő liszttel. 
De nem kererlk össze az egész liszt-mennyiséggel. A teknő 
egyik régében tehát a liszt ran, a másik régében pedig- a 
sűrűre kevert kelesztő anyag, amit ekkor már anyakovész 
néven emlegetnek. Hogy a kelés biztosabb legyen, szoktak 
azért kevés élesztőt is keverni az anvakovász-ba, de ez 
egy dekagrammtól több nem lehet kenyerenként számítva. 
- Abban az esetben, ha főtt krumplit is tesznek a kenyér
be, ez pedig Szamosszegen általános szokás, a kovászolás 
munkája kiegészül, minthogy a krumplit az anyakovász-ba 
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kererllt még este. A krumplit sokan héjában fázik meg, má
sok mekhámoz-va. A már előrébb leirt kolompértöróü-n meg-
törik a megfőtt krumplit, és félkilogrammot számitra egy 
5-6 kilogrammos kenyérre, az anyakovász-ba keverik.Azért 
ide, ée nem a másnapi dagasztott tésztába, mert Így a ko
vászban való ázás és többszöri keverés után nem lesz cso
móké« a kenyérben. Krumplit különben azért használnak, 
mert úgy tartják, hogy ez puhává és morzsamentessé teszi 
a kenyeret, no, meg szaporít is, azaz kevesebb lisztből 
több kenyér süthető. - A kovászoláa munkájának ezzel 
ténylegesen vége is. A kovászfát az. anyakovász fölé he
lyezik, és az egáss teknőt letakarják a sütóüabrosz-szal. 
hogy szennyeződés ne érhesse. A munka aztán szünetel a 
következő hajnalig. Hűvös, főleg téli éjszakákon azt csi
nálják még, hogy a sütőüabroez-on felül egy párnát he
lyeznek még az anyakovász-ra. hogy az melegben legyen, és 
a kelés jól meginduljon. 

A kovászolást követő hajnalon 2-5 órakor fel
kél & gazdasszony, és kezdi a dagasztást. Első teendője a 
vis melegítés. A dagasztőuviz mennyisége attől függ, hogy 
hány kenyeret akarnak sütni. A gyakorlott háziasszony 
tudja már, hogy kenyerenként mennyi vizet melegítsen. Kö
vetelmény az is, hogy annyi víz legyen a tésztában, hogy 
az túl kemény se legyen, mert a kemény tésztából sült ke
nyér bélé sűrű és rossz. De nem lehet túlságosan lágy 
sem, mert akkor ellapul bevetéskor a kenyérsütőülapáton> 
és: 0.1.1 an lesz, mint a palacsinta. Pontos, hogy a víz s« 
legyen nagyon meleg. Szamosszegi terminológiával kifejez
ve, akkor megfelelő a dagasztőuviz hőmérséklete, ha jaz 
ember keze .lelája. azaz olyan meleg, hogy a vízben tar*-
tott kéz kényelmesen bírja a víz melegét. Bbben a őagasz-
tóuviz-ben szokás föloldani a kenyér ízesítésére szolgáló 
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sót la. Ennek mennyisége a szamosazegí gyakorlat szerint 
félmarék, egy 5-6 kilogrammos kenyérre számítva.Köményma
got nem tesznek a kenyértésztába a szamosszegiek, sem ő-
rölve, sem egészben, mint egyes helyeken és különösen a 
gyári készítésű rozskenyérbe szokásos. Azt viszont emlí
tették adatközlőim, hogy - különösen az idősebbek - tim-
30t szoktak használni. 

Mikor a víz kellő hőfokra melegedett, kezdődik 
a tényleges dagasztás. A gazdasszony fejét hátraköti, ru
hája ujját könyökön felülre tűri, maga elé köt köténysze
rűen egy szakasztóukendőii-t. s kezdi a munkát. A teknőről 
leveszi a párnát, a sütőabroszt, a kovászfát,, és lisztet 
kaparva az anyakovászba, tenyér közt feldörzsöli azt. Ki
kor már egészen kemény az anyakovász, vizet tölt hozzá,és 
kezdi a liszttel való feldörzsölést elölről. Ez a folya
mat egész adlig tart, míg a via és a teknőben levő liszt 
el nem fogyott. Hint említettem, ez a munka kézzel törté
nik, ami azért fontos, hogy így a liszt egyenletesen ke
veredik el az anyakováez-szal. Azt sas lehet megtenni, 
hogy a kovászt egyszerre keverjék a liszt közé, mert ak
kor még a dagasztással sem lehet biztosítani az egyenle
tes elkeveródést. Ha pedig a kovász csomókásan marad a 
kenyérben, akkor a kenyér rossz, mert a kovászosomé kör
nyékén már 1-2 nap múlva nyúlóssá válik és könnyen rom
lik. A kovász feldörzsölése után kezdődik a tényleges da
gasztás. A dagasztóa munkája úgy történik, hogy a teknő
ben levő kovásszal és vízzel fölkevert tésztát a teknó 
közepére kaparja a dagasztónő, és beszorított két öklével 
mindenütt végigdüröcköli. Mikor az egész felületet végig 
dagasztotta, akkor megfordítja a tésztát a teknőben, és 
kezdi elölről a düröckölést. Az 5-6 kenyérre való tésztát 
körülbelül félóráig kell így forgatva dagasztani. A jól 
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kidagasztott tészta arről ismerhető fel, hogy a káz alatt 
hóujagoaodnl kezd, azaz légbuborékok kezdenek jelentkezni 
az erjedni, kelni kezdő tésztában, 1 munka befejezése u-
tán újból betakarják a teknőt, és Tárnak a tészta kelésé
re, A kelés a kelesztő anyag minőségétől függően egyenet
len, de általában elég rá egy-két óra. 

Az ismertetésből láthatjuk, hogy a dagasztás i-
gen nehéz munka. Bizony, izzadságtői gyöngyöző homlokát 
nea egyszer kell megtörülnie ruhája felgyűrt ujjával a há
ziasszonynak, mire befejezi ezt a sunkát. A szamosszegi 
gyakorlat szerint ezért a dagasztást, ha csak egy mód van 
rá, gyenge,beteges vagy idősebb asszonyok nemigen végzik9 
hanem a család valamelyik: nőtagja, fiatalabbak, általában 
az eladólány, vagy, ha ilyen sincs, akkor magának a gaz
dának kell csinálnia. Több adatközlőm említette,hogy már 
13-14 éves korukban a dagasztóutekenőü mellé kellett áll
niuk, mert anyjuk gyermekágyat feküdt, apjuk pedig nem 
hagyhatta a mezei munkát a sütés miatt. Természetes, hogy 
csak szükségből végeztették ilyen fiatal lánygyerekkel a 
dagasztást, de 18-19 éves korában már kötelesség© volt 
csinálni, még akkor is, ha az anyja különben jóerőben le
vő fiatalabb asszony volt. Tanulni kell a munkát, no meg 
3zamo8szegen szégyen az, h& nagy lány van a háznál, és 
mégis az anya dagaszt. Tréfásan emlegetik a faluban az 
egyszeri lány esetét, aki azért nem akart férjhez menni, 
mert télen hideg van mosni, nyáron pedig meleg van kenye
ret sütni. Tréfa ide, tréfa oda, a történet is végső so
ron azt bizonyítja, hogy nem valami szórakoztató, könnyű 
munka a kenyérsütés, 

A dagasztással kapcsolatos fönti leírás csábít arra, 
hogy szóljak egy ide vonatkozó, de szerintem kétséges ér
tékű irodalmi megjegyzésről, üjváry Zoltán említi saját 
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megfigyelése alapján,hogy "Szamosszegen és Panyoláh /Sza
bolcs-Szatmár m./ az új lisztből a lányos háznál mindig a 
férjhez menendő leány sütötte a kenyeret" /Ethn.l967.évf. 
360/. - Ujváry ebből a tényből az újkenyérrel kapcsolatos 
kultikus szokásra próbál tanulságot levonni. A lány sze
repe azonban, az én leírásom alapján, nem lehetett kulti
kus a kenyérsütésben, minthogy mindig ő végzi ezt a mun
kát, az ismertetett indokok miatt* 

Rövid kitérőm után hadd folytassam a szamosszegi ke
nyérsütés munkamenetének a leírását. - A kidagasztott 
tészta 1-2 óráig kél. Ha lusta a tészta, ami a kelesztő 
anyag rossz minősége miatt, olykor megtörténhet, két ó-
rán túl is hagyják még kelni. Ilyenkor azonban már jajgat 
a gazdasszony, mert tudja előre, hogy keletlen, lapos.aü-
rübélü lesz a kenyere. Ha azonban a tészta mozogni kezd, 
azaz kelése, duzzadása megindul, elkezdik a kemencében a 
fűtést. 

A fűtést egy ideig maga a gazdasszony is végesheti 
.de általában a még mezőre el nem ment gazda vagy nagyobb 
gyerek csinálja. Ahol viszont még élnek az öregebbek is, 
ott a nagypapa vagy nagymama végzi ezt a munkát. 

A fűtés szakértelmet igényel. Fontos, hogy mindig 
oaak a kemence egyik oldalában égjen a tűz és a másik ol
dala, illetve közepe pernyementesen üres legyen. Ezért 
szalmával történő fűtés esetén nagy csutak-ot csinálnak 
szalmából, s azt a piszkafa segítségével a kemence egyik 
oldalába tolják. Ha keményre csavarták a csutakot, égés 
közben febSrhelik a piszkafával, hogy jobban égjen. Mi
kor egyik oldalban elégett egy csutak szalma, a kővetke
zőt a másik oldalban égetik el, az elhamvadt pSrnyé-t pe
dig a szévanón-val a kemenceszájban levő pernyejuk-ba ka
parják. A tűz tehát váltogatva hol egyik,hol másik oldal-
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ban ég. Ilyen megoldással kell végezni a fűtést akkor is, 
ha lzékkóuróu vagy egyéb a fűtőanyag. Ennek a fűtési mőd-
szernek a betartása azért fontos, mert a pernye. illetve 
aa égő parázs alatt nem melegszik úgy a kemence köve,mint 
szabadon levő részén. Egyenletes hőmérsékletet ezért csak 
a leírt fűtési eljárással lehet biztosítani« Hogy a ke
mence mikor éri el a sütéshez megfelelő hőmérsékletet,azt 
a tapasztalat után,már az elfogyott fűtőanyag alapján is 
meg lehet állapítani« De van egy sajátos ellenőrzési mód. 
Ha a pernyétől megtisztított kemence kövezete.a rajta vé
gighúzott plszkafa nyomán fejjéren szikráddzik. beftnt a 
kemence, lehet bevetni a kenyeret. Ekkor a szévanőu-val 
az összes perayé-t és parazsat a pernyejuk-ba kaparják, 
arra törekedve,hogy a kemence kövezete a lehetőséghez ké
pest pernyementes legyen. 

Kikor- a kemence félig már befült, kezdődik a gaz
dasszony újabb munkája: szakasztani kell a kenyeret.Elő
készítik a szakasztóukosár-okat vagy kupástekenőüket. be
lerakják a szakasztőukendőü-ket úgy, hogy sarkaik kívül
ről lelógnak, aztán liszttel behintik a kendtőket. A tész
táról leveszik a terítőt, kovászfát, és a gazdasszony a 
dagasztásnál leírt öltözetben kiszakaszt-ja a kenyereket. 
• tésztából az 5-6 kilogrammos kenyérnek megfelelő dara
bot késsel levágja a szakasztóu nő, és a teknő szabadon 
levő lisztes végében forgató mozgással kézközt gömbalakú
ra formálja, beleteszi az előkészített kosárba, a kendő 
széleit ráhajtogatja a tésztára. Mikor így az egész tész
ta mennyiséget kenyérré formálta, a kosarakat fölteszi az 
asztalra, leteríti a sütőü-abrosz-azal. Ha hűvös az idő, 
párnát is tesz rá, és kelni hagyja, míg a kemence telje
sen be nem füllik. De a kiszakasztott kenyértésztát álta
lában akkor is kélni hagyják még, ha a kemence már megfe-



lelő hőmérsékletű. Inkább lassú tűzzel fűtenek 10-15 per
cig. 

Ha a kemence megfelelően befüllt.a kiszakasztott ke
nyértészta kellőképpen megkelt, kezdődik a bevetés. A ko-
sarakban levő tésztát a kemence szája elé rakják /általá
ban a gyerekek hordják ki a lakásból/, a gazdasszony a 
kenyérsütőülapát-ot a kemence szájára helyezi, nyele alá 
egy üres kosarat vagy alacsony széket tesz, hogy egészen 
vízszintesen álljon, az így előkészített lapátra hirtelen 
mozdulattal ráönti a tésztát, a kosarat eldobja, - azt 
úgy kell összeszedegetni, - és gyors mozdulattal a lapát 
nyelét fogva, a kemencébe tolja a tésztát. Aztán gyenge 
mozgatással kihúzza alóla a lapátot, és a leirt módon el
helyezve a következő kenyeret veti be. A gyors mozdulatra 
azért van szükség, mert a közepes keménységű tészta hosz-
szabb idő eltelte után ellaposodna a lapáton, a't le is 
folyna. Ügyességet igényel ez a munka, és gyakorlat mel
lett türelmet is.A kezdő gazdasszonnyal általában előfor
dul eleinte, hogy az első kenyeret szanaszét módon veti 
be a kemencébe, s így az utolsónak már nincs helye, noha 
megfelelő elhelyezés esetén jóval több kenyér is elférne 
a kemencében. Az ilyen elhamarkodott, elidegeskedett mun
ka pedig nehézséget okoz, mert a frissen bevetett kenye
ret csak hosszabb idő eltelte után lehet helyéről elmoz
dítani, minthogy az azonnal mozgatás esetén megszakadna,s 
csúnyán forradásos lenne. Adatközlőim saját emlékükből 
mondtak rá példát, hogy a rossz bevetés miatt a negyedik, 
ötödik kenyérnek már nem jutott hely, 8 ezért, a bent le
vő kenyerek közötti szűk helyre dobták be a a még kinti
eket. Az ilyen rávetés-nek azonban az az eredménye, hogy 
valamennyi kenyér formátlan, forradásos lesz, és gyakran 
összeragadva sül meg. Ez pedig öreg hiba, mivel as ilyen 
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kenyér nemcsak csúnya, hanem a forradások helyén hamar is 
penészedik. 

Mikor a kenyér bevetése megtörtént, a kemence száját 
elzárják. Ezt is gyorsan kell végezni, nehogy elmenjen a 
kemence Kbll. Előbb a belső szájrészhez igazítják az élő
ké nevű lemezt, aminek alsó részét dombosán feltöltik a 
pernyejuk-ban levő is&ó parázzsal. Aztán bezárják a ke-
aencejajtóu-t, bedugják a füetnyílásnál levő suber-t. Kö-
rülbelül egy félére múlva, mekhuzgálják a kenyeret,ami azt 
Jalenti, hogy kinyitják a kemenceszáját, és a szévanóu-

n —ír" 
val elmozdítják helyükről a kenyeret. Ekkor már nem kell 
tartani attól,hogy az megszakad. Ilyenkor veszik ki a 
később ismertetendő vakaróu-t. Ekkor lejárják újból a ke
menceszáját, és nem is nyitják ki, míg a kenyér meg nem 
sül, csak abban az esetben, ha lepény is van, minthogy 
azt egy óra múlva kell kivenni. 

A szaoosszegi kenyérnek két óra a sülési ideje,ha 5-6 
kilósokról van szó. Ekkor kiszedik és a kemenceszájon be
nyúlnak a kenveraütőülapát-tal. alá igazítják a kenyérnek 
és a kemence szájáig húzzák vele. Itt kézbe fogják a 
kenyeret, alsó részét tenyérrel megütögetik» hogy a ráta-
padt pernye lehulljon róla, aztán sorban lerakják a ke
mence elítt egy deszkára vagy a földre terített zsákra. 
Szamosszegen nem szokás a kiszedett kenyérnek forró felső 
héját vízzel lemosni, s ezért,mikor hűlt egy kicsit., tá
rolják. Vagy a ház alsó szobájában, az isóuház-ban vagy 
a komoréiban tartják, Elhelyeasáse többféle lehet. Legegy
szerűbb, mikor & padlózatra, földre terített zsákon sorba' 
rakják,vagy a kantorában levő hombár tetején helyezik el* 
Az igényesebbek külön erre a célra is, szoktak polcot ké
szíteni egy-egy szál deszkából. Míg meleg a kenyér, zsák
kal letakarják, hogy/ puhulj or. 



Végső' munkamozzanatként kell megemlítenem a használt 
edények elmosását, tisztításét. Bzt maga a gazdasszony 
végzi, vagy ha van serdülőkorban levő lánya, akkor as. 

3. A kenyér jellemzői, kenyértésztából készült élelmek 

A szamosszegiek 5-6 kilogrammos kenyeret sütnek. Ezt 
a méretet részben a hagyomány, részben pedig több egyéb 
körülmény indokolja.! falu gyakorlata szerint 3 hetenként 
sütnek általában kenyeret.Ez az időszak szükségessé teszi 
a nagyméretű kenyeret, oivel így nem szárad ki olyan mér
tékben, mintha kisebb volna. De a nagylétszámú családok 
miatt is célszerűbb egy ilyen nagy kenyér. Kikor 6-8 sze
mély egyszerre megy a mezőre, kisméretű kenyérből kettőt-
hármat kellene magukkal vinniük, e az nehezebb dolog len
ne, mint az egy darabban levő nagyobb kenyér tarisznyázá-
8a. De a háziasszonynak is könnyebb szakasztáskor, beve
téskor a munkája, nem kell bíbelődnie sok apró kenyérrel» 

A szamosszegi ember sajátos terminológiákkal elkülö
níti a kenyérnek a részeit is. A külső, barnára vagy pi
rosra, olykor feketére sült rész a kenyérháj, aminek két 
típusa ismeretes: fesőühaja és asóuhaja. A fésőühaja bar-
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na vagy fekete színű, minthogy a tartósság érdekében a 
szamosszegiek jól megsütik a kenyeret. Ezt a héjat le 
szokták vágni a fogyasstáskor a kenyérről, s azt a disznó
val etetik meg. Egyesek azonban fogyasztják hasmenés el
len. Pilep íráspárnérói emlegetik, hogy kávészerű italt fős 
belőle, amit cukrozva reggeliként fogyasztanak. Az asóuha
ja már világos színű, de kissé hamus, mivel ezen az olda
lán fekszik a kemencében a kenyér.A hamut letisztogatják, 
d« a héját nem vágják le, hanem elfogyaeztják.A héjon be
lüli részt kenyérbél-ként ismerik,s megszegéskor vagy el-
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fogyáskor jelentkező sarokrészt pedig a fara, kenyérfara 
— — i\ 

szóval jelölik. Szaaosszegen nem megszegik, hanem megvág
ják a kenyeret, s nem szélnek, hanem vágnak belőle. Ezért 
a szelet is: karé néven ismeretes, aminek aztán, sokféle 
változata van: l&fcaré,, körflkaré, s^ó^gakari, kóudoskaréT 

Á félkaré szót az olyan kenyérszeletre alkalmazzák, 
amelyik nincs az egésx kerületén körülvágva; körfikaré-ról 
akkor beszélnek, ha olyan kenyérszeletről van szó, ame
lyik a kenyér egész kerületének megfelelően van szelve. A 
két utóbbi karé-nak viszont már társadalmi vonatkozása is 
van. A szóugakaré ugyanis a három-négy ujjnyi vastag kert nyérszeletet jelzi. A név onnan ered, hogy a más kersyerén 
élő emberek /kocsisok, szolgák, stb./ étkezéskor restell
tek többször kenyeret szelni, ezért egyszer szeltek, de 
akkor, a biztonság érdekében, mélyen merítették a kést a 
kenyérbe. A kóuduskaré ennek éppen az ellenkezője: a na
gyon vékony kenyérszeletet jelölik így, s az elnevezés- e-
redetére mindjárt történettel is szolgálnak. 

Legidősebb adatközlőim mesélték, hogy az adakozás 
volt a fájópontja a századforduló táján élő Kun Sándor
nak, aki különben a vagyonosabb réteghez tartozott akko
riban. A koldusoktól sajnálta a kanál lisztet, szelet ke— 
nyeret. Azt sea akarta, hogy a falu nyelvére kerüljön, aa 
üres kézzel elbocsátott koldusok átka miatt,így inkább 
adott, de remegő kézzel. Vékonyra is sikerült mindig s 
szelet kenyér. Az egyik koldus aztán, szerencsétlenségére 
nem hagyta sző nélkül. Nézegette, forgatta a kenyeret , 
majd a nap felé tartva tréfásan megjegyezte; 

- Xj, de szépen süt a nap, gazduram! 
Bizony, szépen sütött az a kenyérszeleten keresztül 

is. Se megpörkölte Kun Sándor fösvénységtől reszkető lel
két ia, mert nekiesett m koldusnak:, szóval és ököllel, 
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hogy ne csináljon belőle csúfságot a falu előtt. - Azóta 
aztán kóuduskaré-nak mondják a vékonyra sikerült kenyér-
szeletet. 

A kenyér kelesztő anyagainak ismertetésekor fölvető
dött a kenyér tartósságának a kérdése is. Elmondtam már, 
hogy az élesztőt azért nem szeretik alkalmazni keleaztéa-
re, mert a vele sült kenyér néhány nap után romlani kezd. 
Szamosszegen pedig csak két-három hétben 3utnek kenyeret» 
s ezideig nem romolhat meg. A kenyérnek ezt a tarw 
tósságát részben a komlóuskorpa alkalmazásával, rész
ben a kenyér túlsütésével érik el. Gyerekkorom eriékei és 
és felnőttkorom kutatásai alapján meggyőződhettem arról, 
hogy az így sütött kenyér sok.'.ig eltart. A háromhetes ke
nyeret is mindig jóízúnek, penészmenteanek találtam, csu
pán egy kicsit morzsalékonnyá vált ekkorra, no meg száraz 
volt, de pirítva vetekedett a legfrissebb péki kenyérrel. 

Azt, hogy egyezerre hány kenyeret süssenek, mindig a 
családtagok száma szab-a meg. Abban azonban arir gondolha
tunk kultikus motívumot, hogy mindig páratlan számú ke
nyeret sütnek. A kisebb csalid 3, a kJze^es 5, a nagyobb 
7 kenyeret szokott sütni egyszerre.sít Zier.es Imréné /ra-
gadványnevén: 1<futás/ általában 11 kenyér»-*, sütött, per-
sze, kellett is az a tíz gyereknek. 

Kenyérsütéskor nemcsak kenyeret készítenek a tészti-
bcl, hanem egyéb süteményeket is. 'Jgy hiszem, leírásom 
teljességéhez ezeknek az ismertetése is szükséges, ezért 
a következ5 részben ezekről is szólok. 

Szakasztáskor a háziasszony egy ökölnyi darab tész
tát le szokott vágni, B míg a kiszakasztott kenyértészta 
kél, lángost süt belőle a kemencében. A tésztát a kenyér
süt óülapát-on korongalakú lappá formálja, és a még fűtés
ben levő kemence üresen levő oldalában meírsüti. 3zép pi-
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roara, hólyagosra sill, 8 alján levő hamut kézzel le lehet 
törülgetni róla. Est a lángost azon melegében fogyaszt
ják zsírral kenve vagy szalonnával bedörzsölve,ízlés eze
rint sózva. Különösen a gyerekek nagyon kedvelik. Nyári 
időben, és ha a háziasszony megfelelő hangulatban van 
hozzá, ízesebbre is szokták készíteni. Ilyenkor zöld kap
rot apróra vagdalnak, e azt tejfölös túróval fölkeverik, 
sózzák, és a még lapáton levő nyers tésztára teregetik, 
úgy sütik meg az ízesítő anyaggal együtt. - Ha a sütés 
késett,s aznapra nincs kenyér, és a mezőre menők nem vár
hatnak a kenyér kiszedéséig, a háziasszony nem egyszer 
ilyen láncost tesz a tarisznyába. Reggelire megfelel,dél
re aeg sár küldhet vagy vihet a mezőn levőknek friss ke
nyeret. 

3yakran lepényt is sütnek a kenyérrel együtt. Ez 
ténylegesen csak annyiban különbözik a kenyértől, hogy 
méretben kisebb: 2 - 3 kilogrammos. Jelentősége az, hogy 
egyórás sülés elegendő neki; így,ha sürgős a kenyér, le
pény formájában hamarabb hozzájutnak. Nem rosszmájúsko-
dásból,csupán a tényekhez való ragaszkodás miatt írom le, 
hogy olykor lepént süt a gazdasszony még akkor is, ha nem 
aScarr.a. Volt alkalmam tapasztalni, hogy szakasztáskor a 
háziasszony kissé nagyra méretezte a kiszakasztott kenye
ret eleinte, s így a két utolsó kicsinek sikerült volna. 
A. gazdasszony aztán nem két kisebb kenyeret szakasztott 
a tésztából, hanem egy rendes méretűt és egy lepén-t. 

X kenyértészta szakasztásakor a dagasztóutekenőü ol
dalán vastag tésztaréteg marad. Ezt nem mossák el a tek-
nővel, de nem is keverik a többi tészta közé,hanem liszt
tel föl«yúrva vakaróut /másnéven: pogácsa/ készítenek be-
lőle. Ennek a kugligolyó nagyságú süteménynek azonban na
gyon sűrű a bélé, minthogy sok lisztet gyúrtak hozzá,s e-
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zárt szokták vele azt csinálni,hogy vagy egyszerűen zsír«» 
ral gyúrják át, vagy a téli disznóölésből származó teper-
tőt dagasztják bele. így olyan ízessé válik, hogy a gye
rekek között legtöbbször civódás támad miatta. A vakaróut 
a kenyérrel együtt teszik a kemencébe, általában a száj
részhez, s mikor a meghuzgállás következik, már ki is ve
szik. 

Az utóbbi évtizedekben ritka már, de régebben gyako
ri volt, hogy kenyérsütéskor babájká-t is csináltak. Ez 
úgy készült, hogy szakasztáskor a szükségnek megfelelő 
mennyiségű tésztát levágták és félretették. Amíg aztán a 
kiszalasztott tészta kél, a háziasszony elkészíti a ba
bájká-t. A nvútóutáblá-n 1-2 centiméter átmérőjű rudakat 
sodor a tésztából» és azokat ugyanilyen hosszú darabokra 
vagdalja. Sűrűn egymés mellé rakva lisztezett tepsibe ke
rülnek, éa a kemencében szép pirosra sütik» 1 kelés és 
a süléa alkalmával annyira megduzzadnak, hogy a tepsiből 
egy darabban lehet kivenni, és úgy kell széttördelni. 1 
gyerekek így is szeretik, de a felnőttek inkább megönt-ve 
fogyasztják. A család egyszeri fogyasztásának megfelelő 
mennyiségű babájkát forróvízzel leöntenek, és így as meg
puhul. Aztán leszűrik, s tejfölös túróval fölkeverik, íz
lésnek megfelelően sózzák. A régi táplálkozásban az ad
ta a babaJka fontosságát, hogy megsülve, kosárban, zacs
kóban tárolva hetekig elállott, és a mezőn dolgozó gazd
asszony hamar tudott belőle ízletes vacsorát készíteni. A 
mai igényesebb gazdasszonyok azonban már lemosolyogják a-
zokat, akik még sütnek babájkát, ósdiaknak, a maradiaknak 
tartják őket. Pedig jó ízével»tápértékével ér annyit,mint 
bármely főtt tésztaféle, praktikusságában pedig vetekszik 
a mai, boltban vásárolható félkész-ételekkel. Sőt,még azt 
is hozzátehetjük mindehhez, hogy mint sült tésztaféleség, 
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még a gyomor száméra is egészségesebb a főtt tésztaféle-
ségektől. 

III. A KSHTÉH SZELLEMI HA&XOMÁUXAI 

Bevezetőmben már ízelítőt adtam abból, hogy a kenyér
hez milyen -vallásos szokások és hiedelmek kapcsolódnak 
Szamosszegen.Azonban e szokások és hiedelmek nemcsak val
lásos jellegűek»Számuknak gazdagsága pedig megengedi.hogy 
külön fejezetben foglalkozzam velük, noha az idevonatkozó 
anyag sokrétűsége nagyon nehézzé teszi a rendszerező be
mutatást. Hogy mégis valamelyes szisztémát vigyek a feje
zetbe, szétválasztom az ismertetésre kerülő adatokat et
nikai és nyelvi Jellegű hagyományokra. De mindjárt hang
súlyozom is, hogy ez a szétválasztás határozottan erőlte
tett, mivel as etnikai anyag éppúgy magában rejti a nyel
vi hagyományt, mint ahogy a nyelvi hagyomány mögött is 
mindig ott bujkál az etnikai. Felosztásomban tehát csak 
gyakorlati cél vezérel, elvül pedig azt tekintem, hogy a-
zokat az adatokat, amelyek túlsúlyban néprajziak /szokás, 
hiedelem, történet, dal etb./, az etnikai hagyományok kö
zé sorolom, amelyek viszont elsősorban nyelviek /szólá
sok, kifejezések atb./, a nyelvi hagyományok közé iktatom. 
be. 

I. A kenvér etnikai hagyományai 

A kenyér különös megbecsülésnek örvend Szamosszegen 
a fiatalok körében is, de főképpen az időseknél. A kenyér 
maradékát nem szabad eldobni, sőt, ha étkezéskor-véletle
nül elejtenek egy darabot, a 80 éves öregasszony is le
hajlik érte, fölveszi, és megtisztogatja, mégha a moalék-
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ba teszi is aztán, ügy tartják, a kenyeret nea szabad el
taposni. Ezért, ha az utcán találnak kenyérdarabot,mindig 
fölveszik, és, ha aegukkal nem vihetik, akkor kerítésen, 
vagy épület kiszögellésén helyezik el. De nea szabad elé
getni sem a kenyeret,különösképpen a kenyérmorzsát. Ennek 
vallásos indoklása van,ainthogy a szaaosszegiek hite sze
rint a kenyérmorzsa az angyalok eledele, és ha elégetik, 
akkor sírnak az angyalok, aert nincs nekik ait enniük. 

Á meg nem becsült kenyér általában bosszút áll az 
emberen, a szamosszegiek hite szerint. Szt, vallásos hi
edelmük •lapján laténverésé-nek mondják. De nea tartoa 
lehetetlennek, hogy a kenyér bosszúállása olyan kultikus 
motívum, amelyik nea keresztény eredetű. A hiedelem létét 
igazoló történetekből legalábbis ki lehet ilyesmit olvas
ni. 

Íz öreg Csacsi Qodusnéról ealegetik például, hogy a 
fia aegszületése után nea akart több gyereket. Persze,en
nek ellenére terhes lett» Betegeskedett, terhességét a-
zonban sokáig nea vette észre.Egyszer aztán éppen kenyér
vágás közben megmozdult nála a gyerek. Dühében, hogy csak 
jelentkezik az újabb apróság, földhfizvágta a kezében levő 
kenyeret, átkozódni kezdett. A gyerek aztán szerencsét
lennek született. Az utcán talált lótragyát összeszedte 
és megette, de a kenyeret sohasem lehetett megetetni vele 
életében. A szamosszeglek szerint mindez azért történt 
így, mert a terhes anya földhözvágta és átkozta a kenye
ret. 

A bevezetőben idézett kalász-eredetről szóló legen
dának ismert egy másik változata is. S szerint a gyereke 
fenekét lángos-sal kitörli asszonynak a keze bénult meg, 
hogy nem tudott többet kenyeret dagasztani. 
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gyakran emlegetik a penyigei asszonT esetét is. Ez 
az asszony a kenyeret megátkozta, s ezért a kemencéjében 
kóré vált a kenyér. Egyik adatközlóm látott, is a harmin
cas években ezekból /.'/a kenyerekből egyet.Ahogy elmond
ta, a kenyérsütő asszony ekkor már nem élt, de utódai ott 
laktak a penyigei templommal átellenben, és a két kenye
ret az ereszcsorgóban tartották, és az nézhette meg, aki 
akarta. Közlőm szerint ezek a kőkenyerek színükben, for
májukban megtévesztésig hasonlítottak a valódi, házi sü-
tésű kenyerekhez. 

Hogy e hiedelemszerü történetek után a szamosszegi 
reális élet frissítsen föl bennünket, elmondom itt a zem
pléni drótostót itteni «setét is.Ez a történet hitelesnek 
számít, mert adatközlőim szerint az ő házuknál történt né
hány évtizeddel ezelőtt*AZ esemény viszont olyan jellegű, 
hogy nincs okunk az adatközlő elbeszélésében kételkedni» 

Zemplén megyéből rendszeresen eljárt Szamosszegre 
egy drótostót, a melegebb nyári időszakokban. Élelmet so
hasem vásárolt, legfeljebb egy kis tejet, minthogy batyu
jában mindig ott volt a hazulról hozott kukoricakenyér. 
Ezt aztán tejbe aprította, és ebből állt reggelije, ebéd
je és vacsorája. Egyszer azonban annyi munkája akadt,hogy 
a tervezettől tovább kellett még maradnia, néhány napig,s 
ezért az otthonról hozott kenyér elfogyott. Szállásadójá
tól, adatközlőim szüleitől, kenyeret vásárolt. Természe
tesen azoknak búzakenyerük volt, és azt adtak a tótnak is. 
Vacsorakor azonban nagy baj történt! Á drótostótunk a jő 
puha búzakenyeret beleaprította a tejbe, az persze, mind 
egy C8öppig fölitta a tejet. A tót bámult egy darabig,az
tán mérgesen kifacsarta a kenyérből a tejet, a kenyeret 
messzire elhajította, a tejet pedig kenyér nélkül megit-
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ta, mondván közben: "Sem Jón magyar biízakenyér. Ilopja 
szegén tót tejf 

A történet jó példa arra, hogy a búzakenyér nemcsak 
a szamosszegiek hite szerint, hanem a valóságban is boaz-
szút tud állni azon, aki nem ismeri és rosszul kezeli. A 
tejet nem úgy kell inni búzakenyérrel,ahogy a tót akarta, 
hanem csészéből nagyot kortyintani, a kenyérből pedig jót 
harapni hozzá. így nem lopja el a tejet az embertől, ha
nem színét, kedvét és erejét növeli -, tartja ezt így e 
szamosszegi regula. 

Nem tapasztaltam, hogy különösen kiemelkedő szerepe 
volna Szamosszegen az újkenyér-nek kultikus szempontból, 
holott kultikus vonások határozottan kimutathatók.Nem el
lentmondás es, csupán a tények tárgyilagos mérlegelése. 
Gyakorlati szempontból persze nevezetesnek, sőt szenzáci
ósnak kell tartani a falubeliek véleménye alapján. Íz új-
termésből súlt első kenyérből szomszédoknak,ismerősöknek, 
rokonoknak kóstolót visznek. De ehhez azonnal hozzá kell 
tennem, hogy Szamosszegen ez így van mindenfajta újter-
méssel. Meglátásom szerint ennek az újkenyér kóstoltatás
nak a lényege bizonyos diesekvésben található: "No,lám i-
nyen kenyeret tudok én sütni!" De van valami sóvárgó vá -
gyakozás ebben a dicséret után is, hogy megnyugodjanak, a 
fáradságos munka eredményeként egy teljes esztendeig jó 
kenyeret ehetnek. 

1 szaaosszegi hiedelem szerint, minél többsn esznek 
az ujkenyérből, annál szebb és bőségesebb less a követke
ző évi búzatermés. Bs némiképp igazolná az újkenyér kie
melkedően fontos kultikus szerepét. Ide kell azonban kap
csolnom, ahogy az előbb is kellett, hogy ugyanez a hiede
lem az egyéb újtermékek esetében is megtalálható. Ezáltal 
viszont as újkenyér kultikus szerepe alaposan csökken. 
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Kivételesen figyelemre méltó viszont az a szokás és hie
delem, ami az újkenyér első falatának elfogyasztásához 
kapcsolódik. Ezt természetellenes mozdulattal, rendelle
nes testtartással fogyasztják el.A falatnyi kenyeret jobb 
kezébe fogja az étkező, és kezét hátul a nyakán átcsavar
va, baloldalról teszi a szájába a falatot. Ha már nem na
gyon művelik ezt a szokást, de néhány évtizeddel ezelőtt 
így fogyasztotta el az újkenyér első falatát öreg és fia
tal egyaránt,mert azt a hiedelmet kapcsolják e szokáshoz, 
hogy aki így fogyasztja el az újkenyér első falatát, biz
tosan megéri a kővetkező újkenyeret is. /Ennek,véleményem 
szerint, már tulajdonithatunk speciális és kultikus je
lentőséget./ 

Az újkenyér különben nem a rendes cséplési időszak-
n 

ban elcsépelt búzából készül, hanem az előücséplés által 
nyert- búzából. Aratás közben néhány kereszt búzát elcsé
pelnek, és az így készült lisztből sütik az újkenyeret. 
Séprajzosaink a cséplés ilyen formája mögött is kultikus 
hagyományt keresnek. /L. pl.: Ujváry Zoltán. Ethn. 1967. 
359./ Szamosszegi megfigyelésem és gyerekkori keserves ta
pasztalatom szerint, az előcséplést nem a hagyomány" köve
tése indokolja,hanem a kényszerű szükség. A módosabb gaz
dák sohasem csináltak előcséplést, és általában egy hó
nappal később jutottak újkenyérhez, mint a szegényebbek» 
Ennek oka pedig egyszerű: a jobbmódú gazdának az előzó é-
vi termésből bőven van búzája még nyáron is, 8 így nincs 
kenyérhiánya. A szegénynek azonban tavasz közepére, vé
gére el szokott fogyni a kenyérnek valója, és ezért, hogy 
a nehéz aratási munkán kenyér nélkül ne legyen, már- az 
első learatott kévéket kénytelen étkezésre sürgősen föl
használni. Ezzel a keserű ténnyel tudom magyarázni azt is, 
hogy miért volt a régi aratómunkások bérében benne a ke-
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nyár- vagy liszt: csak Így volt kenyerük az aratás idején. 
Hogy ez mennyire igaz, igazolja a következő őszinte hangú 
és Szamosazegen jól ismert rigmus is: 

frKarácsomba kalácsot, 
Husvédba kenyeret, 
PUnközsbe jahogy lehet.« 

És ha már eljutottunk a rigmusokhoc, folytassuk a kenyér 
etnikai hagyományait ezen a területen. Mindjárt elöljáró
ban elmondhatom, hogy itt nem találunk valami nagy hagyo
mányanyagot, de a talált kevés feltétlenül jelentős. 

A mai legidősebb nemzedék, mint gyerekkoruk óvodás 
versét tartja számon a következőt: 

„Jóu ja buzakenyér, 
de vajjá többet fr. 
Jobban csúszik vajjá, 
nem jár annyi bajjá. 
Megegye«? He egyem? 
Tan eszem! 
Én bizom megeszem.'1 

B mesterkélt hangú, valószínűleg •műköltésseti" al
kotás után, jóízű darabosaágával és őszinte szókimondásá
val szinte üdítőleg hat ez a kis gyermekmondóka: 

«Sutra púja, nincsen pópa! 
Most őür apád a malomba. 
Ninosen pópa csak ety karé, 
Íz is a szomszédasszonyé. 

Hangnemben nagyon hasonlít az előbbihez ez a gyermekmon
dóka is: 



„Szomszédasszon kutyája 
bement a kamorába. 
Svltte ja kenyeret, 
mit esznek a gyerekek? 

Mikor a Klántagosl zsidó uradalomba felvidéki tóto
kat vittek az első világháború alatt aratómunkásoknak, az 
egyik tőt legény beleszeretett az uradalmi gulyás Mariska 
nevű lányába. De azt nem adták ám akármilyen legényhez.Az 
istenadta tőt legény elment hát a templomba, és szép rig
mus ban imádkozott az úristenhez, őrzi a szamosszegi ha
gyomány ezt az imát isi 

„Zistenem, zatyám, 
zaggyá nekem kenyeret, 
hat lovat, meg ezekeret. 
- Reg gujáa Mariskát!" 

Hem keservesebb hangú m Szamosszegen jól ismert ár-
vagyerek nótája sem: 

«Édes vóut az anyám teje, 
keserű ja más kenyere. 
Keserű jis, savanyu jis, 
de mák hozzá panaszos is. 
Ki nem hiszi, próubája meg, 
mindenki jakkor tuggya meg." 

Országszerte ismert az alábbi dal, de Szamosszegen, 
is közismert, elsővilágháborús katonanótának számít: 
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„Domb oudalon van eggy öreg nyárfa, 
nyárfa Jalatt édesanyám háza. 
Édesanyám fej jár keszkenőübe, 
cipóud dagaszt nyárfatekenőübe." 

De a húszas ével szamosszegi csárdását már valószí
nűleg úgy ismertethetem, mint helyi specialitást: 

JSincsen kenyér, nincsen sóu, 
feleségem sincsen jóu, 
csuhája! 
Maj lesz kenyér, maj les sóu, 
feleségem is lesz jóu, 
csuhája!* 

Adatközlőim szerint, mikor Sörbe Pali, a húszas-
harmincas évek nagyhírű szamosszegi cigányprímása ezt 
húzta a bálban, még a 60 éves vénasszony is táncra per
dült. 

Azoknak az apróbb rigmusoknak, melyekben a kenyér, 
illetve a kenyér készítésének egyik vagy másik eszköze 
valamilyen formában jelentkezik, szinte se szeri se száma 
Szamosszegen. Gyűjteményemből a következőket idézhetem, 
igen gyakran hozzáfűzött magyarázattal együtt: 

„Lesz mák szőllőü lágy lepén, 
nem éhezik a szegén.* 

Szamosszegen nem termelnek szólót. Csak itt-ott ^található 
egy-eery lugas, ősszel aztán a nyíriek jártak illetve jár
nak le szekérrel a faluba szőlőt árulni.Bégen terményért, 
búzáért, tengeriért adták a szólót,újabban pénzért. Ezek
hez a szőlőárusokhoz kapcsolja a szamosszegi hagyomány a 
fenti rigmust, mondván, hogy ezt kiabálták faluhosazat az 
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árusok, Az alábbi, részben hasonló szövegű rigmussal -vi
szont már arra utal a szamoeszegi ember, hogy mindennek 
megvan a hátulütője, semmi sem marad megtorolatlanul: 

„Lesz mék szőüllőü láty kenyér, 
Lesz még a kutyára dér.* 

A kenyér jelentőségének tréfás kiemelésére példa ez a kis 
kötekedő hangvételű szamosszegi rigmus: 

„Egyé fijam kenyeret, 
Attú jöm meg az eszed!" 

A mig isten leaz. kenyér ÍB lesz közmondás igazságára é-
pítve, rigmussal vigasztalja ifjú nejét is a szamosszegi 
fiatalember, az üres asztal mellett.: 

t&'incs kenyér az asztalon, 
ne búsulj, kisangyalom! 

De szűkölfcödésekben és nélkülözésekben eltelt élete alko
nyán a szamcsszegi öreg is így nyilatkozik: 

Megettem a kenyerem jovát, 
mék se tudom, ml ja bóuldokség. 

Kenyérsütéskor- a dagasztó asszony,illetve a kemencét fűtő 
személy körül lábatlankodó gyerekek mondogatják az alábbi 
kis versikét: 

«Ászt üzeni ja lapát, 
evenné ja piszkafát. 
A piszkaia jász monygya, 
hogy nem mety férbe soha/ 

A legidősebbek azonban úgy tudják, hogy régebben ez a 
rigmus nem gyermekmondóka számba ment, hanem lakodalmi 
csúfoló vers volt. A tisztán csak csúfoló jellegű mondóka 
végül a következő: 

„Sándor, kenyérhajér táncol, 
málélisztér pityereg, 
clgánjányér kesexsg.* 
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A kenyérhez kapcsolódó szamosszegi etnikai hagyomá
nyok lezárásaképpen,sorszámmal ellátva még az alábbi szo
kásokról és hiedelmekről adhatok számot: 

1. Búza vetéskor nem szabad kenyeret pirítani,mert 
üszkös lesz a vetés. 

2. Mikor a kenyeret akarják megrágni, előbb a gazda 
vagy gazdasszony a késsel keresztet rajzol a kenyér aljá
ra, noha a falu lakossága szinte tiszta református vallá
sú, és túlságosan nem is volt ájtatos soha. 

5. Ha a kenyeret aljával fölfelé teszik az asztal
ra, hátfájást kap a gazdasszony. Másik, kajánkodó válto
zat szerint, akkor éjszaka a gazdasszonyt is hátára fek
teti a gazda. 

4. Két lepén-t nem jó egyszerre sütni, mert akkor 
abban az évben nem megy férjhez a háznál levó eladólány. 

5. Ha az állapotos asszony sütéskor két lepént csi
nál, akkor ikergyermeke lesz. 

6.Lakodalomban úgy dicséri a vőfély a menyasszonyt, 
hogy elmondja róla, milyen jól tud sUtni-fózni. Kenyeret 
például, a tréfás vőfély elmondása szerint - olyat süt, 
ami az énnyébe ragad az embernek. 

7. A kelést és gyulladásos sebeket megrágott és e-
rősen megsózott kenyérrel szívatják. 

8. A régi falusi pásztorok /kondások, • csordások/ 
bérében mindig benne volt a kenyér is. A századeleji szá
mos szegi gyakorlat szerint, minden állat után félkenyér 
járt a pásztornak. 

9. A részes aratóknak nem kenyeret adtak az aratás 
időszakára, henem lisztet. A húszas években például a 
szamosszegi Klein-féle zsidó uradalomban 10 kg liszt járt 
egy kasza után, hetenként. /Természetesen volt még egyéb 
járandóság is!/ 
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2. A kanyar nyelvi hagyományai 

A szójegyzék számot ad a szamosszegi kenyér gazdag 
lexikális hagyományáról. Ehhez a nyelvi kincshez kapcso
lódnak szorosan azok a közmondások, szólások, kifejezések 
és találós kérdések, amelyeket jelen fejezetünkben ismer
tetek. Az idevont anyagból, mint látni fogjuk, az derül 
ki, hogy a kenyér a szamosszegi emberek életében valóban 
a legfontosabb helyet foglalja el, azonosul magával az é-
lettel, s ez által úgy jelentkezik, mint minden szépnek s 
minden jónak a szimbóluma. 

Van nekem kenyerem is, késem is. - Ezzel a szólás
sal utasítja vissza tréfásan a szamosszegi ember a ven
déglátásra invitálást. E tréfás szólásnak története is 
van, ezt mondom el hát elsőnek: 

Mikor Pilep Júcsa néném, az öregebbik Varga Sán
dor felesége menyecske lett, az első napon nem fogadott 
el élelmet az új otthonában. Sári néném, az anyós, csó
válta a fejét, de belenyugodott, gondolván, a lagzi meg 
egyéb elvette az étvágyát az új menyecskének. Nem állta 
azonban már sző nélkül, mikor második nap reggelén megint 
visszautasította Julcsa néném a reggelit. Ráripakodott a-
eért, hogy miért nem eszik. Pilep Júcsa néném aztán ki
vágta: Van nekem kenyerem is. késem is. Nem ké nekem a ma
gája! Azzal kihúzta a komód alsó fiókját és kiemelte be
lőle az anyai háztól hozott félkenyeret, kést és egy da
rab szalonnát. Lopiban tehát a hazait ette a vadóc me
nyecske. Aztán megszokta az új otthon főztjét is, de Bo
do Sári néném, az anyós, az eseten felháborodva ezt fűnek 
-fának elmondta, így e mondás fennmaradt, és tréfásan még 
az is használja, aki ezt a történetet már nem is tudja. 

A keletkezés» történetével együtt fennmaradt szólás 
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ritka, mint a fehér holló.Témához illőt nem is tudok töb
bet idézni Szamosszegről. Annál több viszont a történet 
nélküli szólás: Lássunk hát ezekből néhányat: 

1. Mig isten lesz, kenyér is lesz. 
2. JÓU ,ia P»H» v-«nY^ qfo"^. i láai *\tB FtltöHK 

Jóuva. 
3. gJáeyi fcgBY?r. bide« n » . ne« 99*» t mosatjanUt 
•• Szegény ember kenyere, ja mindennapi jereje. 
Él Szamosszegen a kenyérrel vagy a kenyérkészítés 

valamelyik eszközével kapcsolatos /olykor egész draszti -
kus/ találóskérdés is. Gyűjteményemből az alábbiakat so
rakoztathatom fel: 

l.Ha 1eggv ollan natv kenyeret Bütnek.mlnt a világ. 
mi nagyobb attú? - Hát a kemence, amibe sütötték. 

2. Mlkár legnahezebh a kenyeres tarisznya? - tLiAfiX 
ürees. 

3. *U tíjjl f-8 «MA? - StPYfri M I I ftftjj. 
A szamosszegi néphagyományban - a kenyérrel kap

csolatban - a közmondásoktól is gyakoriabbak a különböző 
szóláshaBonlatok és kifejezések. Székből is soroljunk fel 
néhányat: 

a kenyeret kokas tejjl gyúrt clpóu-nak nevezik. Á 
protezsáló pedig azzal ajánlja munkahely szerzése esetén 
pártfogoltját, hogy: kenyér kell ennek, nem kalács, a kö
zös háztartásban élők ety kenyerén élnek. A szamosszegi 
dolgozó kenyérkereaőü. és mikor dolgozik, kenyér után jár 
illetve kenyeret keres, s így aztán a munkáltató is ke-
nyéradóu gazdája a munkásnak. Aki nem dolgozik, annak £-
vész a kenyeres tarisznyája, akinek nincs mit enni, annak 

már éveszett a kenyeres tarisznyája. Az idős megette már 
a kenyere jovát. a munkahelyéből kiesettnek pedig porba 
jesett a kenyere. Ha a családnak nincs enni, kenyér nékű 

i 
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marattak. Ha az apa meghalt, kenyérkeresőü nékű maratt a 
család. Ha a szamosezegi embert megélhetési lehetőségétől 
megfosztották, például munkahelyéről elbocsátották, akkor 
evettek a kenyerét illetve kivették a kenyeret a szájábú. 
Akkor viszont, ha megélhetését biztosították, kenyeret 
attak neki. A szamosszegi jó ember ojjan. mint ety falat 
kenyér, illetve kenyérre lehetne kenni. A kövér ember nem 
h$ta aegé hánnya ja kenyeret, a soványnak viszont meget-
te ja tyúk a kenyerét. A gyerek kényérpusztitóu. és tré
fásan kérdezik is tőle: ha te nem lenné, meg a penyész. ki 
jenné meg a sok kényért? Nehéz a más kenyerén lenni,mond-
ja a szolga, s ha összevesz gazdájával és elválnak, ke
nyértörésre kerüli a sör közöttük. Nem szeretnek egy csa
ládból házasodni sem. Ezért, ha a legény a sógorasszonya 
húgát akarja feleségül venni, azzal igyekszenek lebeszél
ni, hogy: elég ety sütézsbú egy lepén. Adósok sem igen 
szeretnek maradni a szanosszegiek. Tartozásukat, bármi
lyen természetű is az, igyekszenek megadni, minthogy a 
kőüccsön kenyér visszajár. 

Bigmu8ba szedve csúfolják ki a kenyérrel fösvényke-
dŐ szülőket is: Kóucs a zsebembe.kenyér a kredendzbe. Ak
kor egyé fijam, mikor ke! - És ez a csúfolódás nem is ok 
nélküli. Adatközlőim Dongáé Józsit emlegették, aki gyere
kei elől mindig zárva tartotta a kenyeret, és csak kézbül 
adott nekijek. Le is nézte ezért az egész falu,és gúnyol
ta állandóan,hogy álkor lesz már jőgazda,mikor vagyonoso-
dik meg. Bizony szegény maradt ő holta napjáig,Mába zár
ta el gyermekeitől a kenyeret. 

A cifranyosorúság nevetségeséé tétele sem maradhat 
ki a kenyérrel kapcsolatos, szamoeszegi szellemi hagyo
mányból: Óura ketyeg a falon, nincs kenvér az asztalonn. 
mondták a század eleji szamosszeglek azokra, akik hasuk 
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rovására is házukat cicomázták. De gyakoribb, iáikor a di
vat miatt korog a has. Erre is van a szamosszegieknek ki
fejező rigmusok: tunika van kettóü-három. de kenvér nem 
vóut a nyáronn. És adatközlőim, mindjárt e rigmus után, a 
Tubu Amáli esetét is elmondták: 

A húszas években a grenadln-ruha volt a divat, a 
szamosszegi lányok körében is.A tehetősebb gazdák lányai 
már mind ilyen ruhában korzóztak a szamosszegi főutcán, 
mikor egyszer, a falu egyik legszegényebb emberének a lá
nya, Tubu Amáli is ilyen ruhában jelent meg vasárnap a 
templomban. Az történt, hogy utolsó mázsa búzájukat adták 
el, pedig az aratás még messze volt — de a grenadinruhá-
nak meg kellett lenni! Aratásig természetesen koplalás 
következett, mert a divatozás miatt kenyér nélkül maradt 
család még kölcsönként sem kapott búzát. 

17. A KjáHTÉR SZBÄEPB A S2AK03SZE0I 2TK2ZJSSBEM 

A szamosszegi ember étrendjében központi helyet 
foglal el a kenyér: fogyasztja reggel, délben ée este. 
Tréfálkozva emlegették adatközlőim az egyszeri susztert, 
aki inasainak reggelijét így intézte el: Prustök. fljuk! 
Kenyeret a kézbe, lösz fel az eperfáraf - De bármennyire 
tréfáshangú is e mondás, és bármennyire is a fösvényt gú
nyolja, általános szamosszegi igazságot közöl. Augusztus 
második felében, szeptember elején, még az ötvenes évek
ben is, azzal intézte el a legtöbb szamosszegi ember a 
reggelijét, hogy felkötött súrcába hatalmas szelet kenye
ret tett, 8 lement kertjébe a nemtudom szilvafa alá.A pu
ha kenyér és a jóízú szilva megtette a reggelit. 

Hogy a kenyér mennyire sokrétű változatban jelent
kezik a szamosszegi ember étrendjében, azt m "kenyér" szó 
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gazdáig szamosszegi lexikális variánsaival tudom érzékel
tetni. Van zelroskenyér. vajaskenyé^r. téfeleskenyér. so-
xáafc&axgr., lekvdroskenvár. pirított kenvér. cukroskenyér. 
BfeesfrenYégt újkenyéj;, madárlátta kenvér. komiszkenyér, 
málékenyér, máléskenyér. s végül: penyészes kenyér.És va-
lamilyen formában mindegyiknek megvan a maga jelentősége. 
A tarisznyában mezőről visszahozott madárlátta kenyér az 
apró gyerekek szenzációs csemegéje. A romlásnak indult pe
nyészes kenyér viszont még kitűnő táplálék a disznóknak.A 
kenyérből így kárba nem vész semmi. 

Az idézett gazdag nyelvi anyag igazolja a kenyér 
jelentős szerepét Szamosszegen. Ezt erősíthetjük meg a 
kenyér-hiányra vonatkozó szamosszegi adatokkal is. Idő
sebb adatközlőim tudták ismertetni az első világháború 
szűkös időszakát. Ekkor sokaknál árpából készült a ke
nyér, minthogy ehhez hamarabb és könnyebben hozzájutot
tak. Az árpát megválogatták, hogy szálka ne legyen ben
ne, aztán kézi darálón, amilyen finomra csak tudták, meg
darálták. Majd fátyólszltá-val a korpát leválasztották a 
liszttől. A durvább őrleményből kásaszerű tejes ételt 
főztek, a finomabb lisztből kenyeret sütöttek. Az ilyen 
lisztből készült kenyér, ahogy elbeszélték az egykoriak, 
jóízű volt,de ha búzalisztet egy cseppet sem tehettek kö
zé, nagyon törékeny,morzsáié és száraz volt. Mint mondot
ták, minden falat után vizet kellett inniuk, mert nem a— 
kart lecsúszni a torkukon.De nem is volt olyan laktatóus. 
mint a búzakenyér. 

A második világháború időszaka, amire már magam is 
jól emlékszem, sokkal rosszabb volt. Eleinte még a gabo
nalapra őrölhető mennyiség - ügyes beosztással« - szű
kösen elegendő volt. Később azonban, mikor már csak ffabo-
nalap volt, de búza már nem, és jött a mürostoavilág, ha-
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dillszttel szinte bírnatatlanná vált a kenyérgond JL rosss 
minőségű, csírás búzából csak érdes kenyér-t lehetett 
sütni és ez is ojjam vőut, mint a palacsinta. Végül a ha-
diliszt is megcsappant, s jött el5bb a sűrű bélű, kukori
caliszttel kevert máléskenyér. később a tiszta kukorica
lisztből, tepsiben sütött málékenyér« Az ilyen kenyerén 
persze nem ment a munka. Egyik fiatalabb adatközlőm ser
dülőkorából említett egy esetet, mikor Pucorl Laji, a ve
le egykorú legényke, tengeri kapáláskor így bizonygatott 
a kis teljesítményű munkával kapcsolatban: Könnyű neket 
aokat kapálni, reggel izs. délbe 1ls nagy darap szalonnát 
aütá l̂ u buzakenvérri. Éta mek csak három kis s&lét eszek 
meg ety flndzsa tejjé. - £s bizony, sokan szédelegve cen
tek haza este a mezőről, mégha kenyerén kívül egyéb élel
miszerből elegendő is állt rendelkezésükre. 

A szamosszegi ember étkezésében a reggelinél van 
különösen kiemelkedő szerepe a kenyérnek, illetve a mezei 
munka idényén délben is, ha a háziasszony is a mezőn van, 
s így nem ér rá főzni. 

Á reggeli, ha odahaza vannak, változó. Míg a disz
nóölés termékéből tart, addig lábasban sült szalonna,kol
bász, oldalas. Shhez általában pirított kenyeret fogyasz
tanak, még ha egészen friss is a kenyér. Kikor a disznóu-
ság fogyik. és a szalonnával spórolni kell, hogy a mezőre 
legyen mit vinni, tejet isznak kenyérrel, vagy megkenik 
valamilyen ízesítő anyaggal /zsír, lekvár, tejföl stb./ a 
kenyeret,s úgy fogyasztják. Ha már van gyümölcs, akkor as 
megy a kenyérrel, leginkább szilva. • zöldségfélék közül 
a paradicsom, paprika, hagyma lecsúszik zsíroskenyérrel, 
vagy kenyérrel és szalonnával. Nyáron igen ritka a meleg
étel reggelenként, s ha van, az általában lecsó. Ujabban 
kezd divatba jönni a tejeskávé is, ds arról általában azt 
88. 



tartják, hogy nem lebet azon dolgozni, hiába esznek vele 
sok kenyeret. Uraknak való az! 

Ea mezőre mennek, akkor a reggeli is kint történik 
a földeken. Tarisznyában viszik az élelmet, s ez még ma 
is leginkább kenyér és szalonna. Szt nyárson sütik és pa
radicsomot, zöldpaprikát, hagymát fogyasztanak hozzá. Ha a 
háziasszony is a mezőn van, akkor délben is ugyanazt esz
nek, mint reggelen. Ha viszont a háziasszony otthon van, 
úgy ebédet főz és vagy maga viszi a dolgozóknak, vagy egy 
nagyobb gyerekkel küldi ki nekik. A kenyér azonban ekkor 
sem maradhat el, mivelhogy a levessel és főzelékkel sza
mosszegi ember mindig kenyeret fogyaszt. Egyik adatközlőm 
említette, hogy az ő Öccse még a lekváros puliszká-t is 
kenyérrel ette. - A vacsora általában főtt étel, de ahhoz 
is, az ebédhez hasonlóan fogyasztják a kenyeret» 

Heg kell jegyeznem itt azt, hogy szórványosan már 
az ötvenes években, de tömegesen a hatvanas évek elejétől 
lényeges változris kezd mutatkozni a szamosszegiek étrend
jében. Több és változatosabb főtt étel, tej és zöldségfé
le jelentkezik benne, de a kenyér jelentősége ennek elle
nére, változatlan. A kenyér esetében annyi változás tör
tént, hogy egyesek kezdik fogyasztani a kenyérgyári ké
szítményeket, amiket most már helyben is lehet vásárolni. 
A lakosság nagyobb része azonban lisztet vásárol vagy ő-
röltet, s maga készíti ma is a kenyeret. A pékkenyérre 
fintorognak, és csak szükség esetén vesznek belőle egyet-
egyet. 
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1 dZAH0á3ZE0I TÜHSTÉS xS HAGXOK^i XA.I 

I. BBVEZÜTÉS 

Nem néprajzi, hanem népnyelvi gyűjtőként végeztem 
munkámat 1932-től 1971-ig. a Szabolcs-Szatmár megye máté
szalkai járásában levő Szamosszegen. Elsősorban ez magya
rázza, hogy majdnem három évtized után fogalmazódott dol
gozattá a község halottkultuszára és temetkezési szokása
ira vonatkozó gyűjteményem. A népnyelvi szövegek között 
szórványosan megtalálható, idevonatkozó adatokat az 1960-
as évek végén rendeztem, s most már határozott céllal en
nek kiegészítésére és ellenőrzésére két gyűjtőutat ter
veztem. Bgyiket 1969 decemberében, másikat 1971 nyarán, a 
tervnek megfelelően 25-30 nap alatt végeztem el.Bár nyer
sen már 1973-ban készen volt a munkám, néhány objektív,s 
nem objektív tényező miatt csak most kerülhetett sor vég
leges kidolgozására, közreadására. 

Adatközlőim a következők voltak: özv. Lőrincz Pálné 
/1877./, Bartha Dianes Józsefné /1888./, Lőrincz Bertalan 
/1901./,Lőrincz Btelka /1903./,Lőrincz Bertalanné /1907/, 
Varga Sándoraé /1921./, Szabó János /1930./ és Puskás 
Gusztáv /1932./. - Heg kell itt jegyeznem néhány tényt, 
özv. Lőrincz Pálné és Bartha Dianes Józsefné adatközlőim 
születési éve körül probléma támadt. Hol idősebbeknek hol 
fiatalabbaknak mondták magukat, 8 így arra kényszerültem, 
hogy a ref. egyház birtokában lévő anyakönyvekből magam 
győződjem meg a hiteles adatokról. Kiderült, hogy szemé
lyi Igazolványukban is téves adat van rögzítve. Hiteles 
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születési évük az előrébb közölt 1877., ill. 1888. érek. 
Régebbi pályamunkáimban ez az ingadozás található, s így 
azok is, ennek megfelelően módosítanáók. Másik tény, ami
ről szólnom kell, hogy gyűjtőmunkáim nagy intervallumában 
más adatközlőkkel is beszélgettem, szinte az egész falu 
idősebb lakóival. Be azok nevét, akik csak egy-egy adatot 
szolgáltattak, illetve a megnevezett adatközlőimet csupán 
megerősítették, nem soroltam fel. 

Lezárásként még annyit, hogy a most kialakuló te
metkezési szokásokra, szükség esetén, itt csak utalok, de 
nem részletezem. Anyagom tehát a hagyományosan élő vagy 
már csak emlékezetben élő szokásokat, hiedelmeket tartal
mazza» 

II. A HALALSSBT NAPJA 

1. ügyintézés. bevásárlás 
A haláleset alkalmával bejelentést kell tenni a 

községi hatóságnak a haláleset bekövetkezéséről, intéz
kedni kell a temetéshez szükséges eszközök bevásárlása ü-
gyében, kapcsolatot kell teremteni a temetkezési válla
lattal »valamint a temetési szertartást végző egyházi vagy 
polgári személlyel. A szamosszegi szokáshagyomány szerint 
ez kettős feladat, a így ezek ellátását is különböző sze
mélyek végzik» 

A hivatalos ügyeket a furerátőr nevű személy inté
zi. Sz sohasem a halott közvetlen rokona volt, hanem va
lamely utcabeli, tekintélyesebb idősebb férfi. Ilyen sze
mély szinte minden utcából került. Követelmény vele szem
ben az, hogy a hivatalos helyeken járatos legyen. A ha
gyomány nem tud arról, hogy furerátori funkciót nő látott 
volna el valaha is. 



Á furerátor jelenti be a halálesetet az anyakönyv
vezetőnél, az orvosnál, ha háznál tartént az elhalálozás. 
Régebben az a halottkém vagy halálblróu feladata volt* 

A halottkém feladata abból állott, hogy a halil
eset bejelentése után elment a haláleset színhelyére, te
hát a halottasház.. Személyesen meggyőződött a haláleset
ről, feljegyezte a halálozás időpontját és megállapította 
a temetés időpontját,gondoskodva arról, hogy 46 óráig el 
ne temessék a halottat. Az utóbbi intézkedés azt a célt 
szolgálta régen, hogy mivel orvos gyakran nem látta sem a 
beteget, sem a halottat, a halál tényének megállapítása 
bizonytalan alapokon nyugodott. Es ezzel igyekeztek elke
rülni az élvetemetés, illetve tetszhalott teaetée lehető
ségét. Bár,ennek ellenére, a hagyomány tud ilyen esetről. 

Tardi Gábor helybeli csordásnak az anyósáról mond
ják, hogy élve temették el. Kivizsgálásának azonban nincs 
hivatalos nyoma. Egyik adatközlom azonban olyan esetét is 
tudott, mikor a gyanú után felásták a sírt, s ténylegesen 
meggyőződtek róla, hogy élve temették el a halottnak vélt 
személyt. Ezért a halottkém hivatalos papírt szokott adni 
a furerátornak, s azzal ment a szertartás vezetőhöz, hogy 
a temetés idejét megbeszéljék. Régebben temettek délelőtt 
is, de most már csak délután két órától. 

A halálbirótt illetve halotkém funkciót a szamoasze-
*% » — — — — i » 

gi gyakorlat szerint a mindenkori kizsbiróu /ma hivatal
segéd/ látta el, és így nem tekinthető valami magas pozí
ciónak. 

Mikor a furerátor a halótkémtől megkapja a papírt, 
megy a paphoz harangoztatni. Szamosszeg ref. vallású la
kosságának halottjait ugyanis mindig harangszóval búcsúz
tatják.Az első harangszót akkor kapja a halott,mikor a ha
láleset bejelentése megtörtént,a többit pedig reggel 8 6-
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rakor, délben 12 órakor és este 6 órakor, míg el nem te
metik. Az első harangsző jelzi azt is,hogy férfi vagy nő-
e a halott. Ha ugyanis férfi halott van, nagyharanggal 
kezdik a harangozást, majd egy kis szünet után a kisha
ranggal folytatják, és újabb szünet után összehúzzak. 
összehúzva harangoznak, vagyis mindkét harangot egyszerre 
szálaltatják meg. Ha nő halott van, akkor a kisharanggal 
kezdik, a natyharang-gal folytatják, majd összehúzzák. 

Ha kereszteletlenül illetve halva született gyerme
ket temetnek, nem szoktak harangozni. Raffináltan azonban 
Itt is csak harangszőval temetnek, mert ekkor kivételesen 
nem délután van a sírbatétel, hanem reggel nyolc őrakor. 
Ekkor mindig harangozni szoktak istentiszteletre, e ennek 
a harangszónak a hangja mellett temetik el a gyereket. 

Ha egyházi szertartással temetnek, akkor a furerá-
tor beszéli meg a pappal a szertartás milyenségét, azaz 
imává vagy prédlkácijóuvi történik-e a temetés? Ekkor be
szélik meg a temetés pontos idejét, feltételeit. A fure-
rv'tor szolgáltatja - a halott hozzátartozóinak útmutatása 
alapján azokat az adatokat /a halott életkora, jellemzése, 
gyermekei, unokái, barátai, név szerint, stb./, amelyeket 
a búcsúztató prédikációban meg kell majd említeni. 

A haláleset bekövetkezésekor a református pap a 
legközelebbi reggeli istentiszteleten a szószékről beje
lenti az elhalálozást, a következő vasárnap délelőtti is
tentiszteleten pedig imát mond érte. Ha fiatal lány a ha
lott, a toronyba hímzett kendőt tűznek ki. S mindez a fű
re rá tor dolga! 

A temetéshez szükséges kellékek beszerzését már a 
halott családjának valamelyik idősebb, általában nőtagja 
végzi. Ha hirtelen következett be a halál, akkor ruhát is 
ezután kell vásárolni,sőt,női halott esetén ekkor kell i-
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gen gyakran meg Is varratni, Az ilyen munka természetsze
rűleg: nőknek való. De ritkán intézik a koporsó, szemfedő 
és koszorúk beszerzését Szamosszegen a férfiak is. Jelen
leg könnyű feladat ez,mert a mátészalkai temetkezési vál
lalatnak lerakata van a faluban állandó megbízottal és ax 
igények bejelentése után, ez a megbízott kezd intézkedni. 
Régen viszont Mátészalkára, Fehérgyarmatra vagy Vásáros-
naményba kellett menni ezekért a dolgokért, szekérrel. I— 
lyenkor termé? atesen a nők mellett, legalábbis a kocsisi 
teendők ellátására már férfiak is vállalkoztak. Igen sok
szor a helybeli asztalossal csináltatták a koporsót. A 
deszkát vagy az asztalos vagy a hozzátartozó adta. Hogy 
ez a gyakorlat az 1930-as években mennyire elterjedt, bi
zonyítja, hogy a helybeli asztalosra is a Koporsóus Ádáa 
/m Bodó Ádám/ ragadványnevet ragasztották. A deszka be
szerzés« régen, különösen a szegényeknél gyakran nehéz
ségbe ütközött. A vagyonosabbak már előre tartalékoltak 
deszkát - dió- vagy tölgyfából - erre a célra,s így fé
nyezett, díszes koporsót készíttethettek. A szegényebbek
nek viszont sokszor a ház padlásdeszkáját kellett leszed
ni erre a célra,s többnyire csak festett koporsóra telt. 

A beszerzett koporsó szfne a halott korától és ne
métől függ. Az idősebbek sötétszürke vagy fekete, a fia
talabbak barna színű koporsót kapnak. A gyerekek és ela
dó korban levő lányok koporsója: világoskék,vagy világos 
szürke-színű. A koszorúk színe is ehhez alkalmazkodik. Az 
idősebbekében általában a fekete, sötétzöld, sötétbarna, 
lila szín van túlsúlyban,csak a közepén levő virágban le
het élénkebb színű kék, vagy fehér. A gyerekek és lányok 
koszorúja élénkebb. Túlsúlyban van bennük a fehér, a kék 
és világoszöld, sőt gyakran a piros is jelentkezik benne. 
Ujabban,ha valamely intézmény ad koszorút,azon már a sza-
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lag is lehet piros. 
A fejfa megrendelését is a családtagok intézik, de 

ezt már mindig férfiak. Ha a halott idősebb,akkor már ré
gebben beszerezték azt a fát,amiből majd fejfa készül. A 
azamosszegi idős emberek, kertjükben, udvarukon már előre 
felnevelik a fejfánakvaló fát, esetleg már kivágva tarta
lékolják. Ha ki van vágva,akkor csak a faragáshoz jól ér
tő f e jfafaragóu gondjaira kell bízni. De, ha még él a fa, 
előbb ki kell vágni. Ekkor úgy nyersen csinálnak belőle 
fejfát. Előfordul, hogy nincs a családnak megfelelő fája. 
Ilyenkor: régen a munkaadó gazda, újabban pedig a terme
lőszövetkezet szokott fát adni. 

Régebben, ha a családapa vagy anya halt meg, s a 
család nagyon szegény volt, a községi hatóság hozzájáru
lásával gyűjtést indítottak a temetkezési költség fedezé
sére. A harmincas években ezt a szerepet az egyház vette 
át,azelőtt azonban az egyháztól függetlenül is csinálták. 
Adatközlőim ismerete szerint így temették el Gergely La-
josnét /Pöasúinét/, Lőrlncz Zsigmondot, és még a 20-as é-
vekben Horváth Jusztinát. 

2. A halott fürösztése. öltöztetése 
• beteg haldoklásánál csak a közvetlen hozzátarto

zók vannak jelen. Kivétel az, ha a beteg kívánságára je
lenik meg valamely családtag. A halál bekövetkezése után 
azonban már megérkeznek az Idegenek is. Míg a furerátor a 
hivatalos ügyeket intézi, a nőrokonok a bevásárlással bí
belődnek, a halóttasháznál a ravatalozáshoz készítik elő 
a halottat. Közvetlenül a halál beálltakor a halott sze
mét lefogják, azaz nyitott szemhéjait összefogják, hogy 
merevedéskor csukott legyen a szeme. Ezt a műveletet a 
haldoklásnál jelenlevő valamely öregasszony szokta végez-
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ni. Egy szalaggal fekötlk az állát is a halottnak, hogy 
csukott szájjal merevedjók meg.Bzt is öregasszonyok szok
ták csinálni. 

3zamos8zegen a halott mindig fürösztve kerül a té
ri tőü-re. Ha férfi, akkor frissen meg is borotválják. Ezt 
a dolgot valamely férfi rokon végzi, de általában húzód
nak tőle, s ezért igen gyakran ez is a nőkre hárul. Egyik 
adatközlóm említette, hogy a 30-as évek végén meghalt Fe
kete Sándor vénlegény. És hiába volt a rokonai között 5-6 
férfi is, mégis, nő létére, neki kellett megborotválnia. 

Akár férfi, akár nő a halott, fürösztését, a halot-
firisztést. mindig nők, általában idősebb asszonyok vég
zik, de szükség esetén a vállalkozó szellemű fiatalabbra 
is rábízzák. A falunak szinte minden utcájából kerül egy 
olyan idősebb asszony,aki nem fél a halottól. Az első vi
lágháború idején ilyen volt Paszka Zsuzsika /=Puskás Zsu
zsanna/ néni, akit halotmosóu-nak fizetésért bárki elhív-
hatott, a halott hozzátartozójának megfUrösztésére. Az u-
tóbbi időkben azonban már nem fizetett halótfÍrisztóü-k 

A 

ténykedtek Szamosszegen, hanem olyanok, akik barátságból 
megtették ezt. 

A halott fürö8ztése nem a mindennapi értelemben 
vett fürösztést jelenti. Adatközlőim szerint kádba,teknő-
be sohasem tették a halottat, hanem az ágyon levő halott 
alatt csak a lepedőt hagyják, azon meztelenre vetkőztetik 
és a halott testét, vízbe mártott ruhával igen alaposan 
letörölgetik.A halotmosóu mellett ilyenkor két-három asz-
azony tevékenykedik, de mások, szemlélők nem tartózkodnak 
a helyiségben. Halottmosás közben a tragikus körülménynek 
megfelelő az asszonyok viselkedése és beszédtémája. Álta
lában a halott szenvedéseiről, esetleges balesetéről be
szélgetnek. Olykor, ha a hosszas betegségben lefogyottha-
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lőtt nagyon sovány,eisíránkoznak rajta, hogy milyen cgont 
meg búr csak. Van azonban példa arra is,mikor a fiatalabb 
asszony tréfálkozott mosás közben a vénlegény halottal.E-
gyik adatközlőm mesélte, bogy az 1930-as évek végén, öreg 
korában meghalt Fekete Sándor vénlegény fürosztésekor, a 
munkát végző, fiatalabb korú Faszka Margit tréfásan meg
billentette a halott hímvesszőjét ujjával, és megkérdezte 
tőle: "Kéj, Sándor bátyám.duktad-é észt valaha asszomba?" 
Kajd pedig a halott bokáját összeütögetve ezt mondta:"So
se téncótá te ewe. hadd ütögessem hát össze utóu.iára. • 
A tréfálkozás láttára a jelenlévők megcsóválták a fejü
ket, de mosolyogtak. Természetesen ilyesmire kevés a pél
da. De úgy látszik, hogy az egyedülálló vénlegények és 
vénlányok halála esetén ilyesmit még megengednek maguknak 
a halottmosók. 

Fürösztés után a halottat felöltöztetik. Ezt a moz
zanatot halottőütöztetés-nek nevezik, és ugyanazok végzik, 
akik a fürösztést is végezték. Itt jegyezzük meg, hogy a 
halott ruháját régen a fürösztő asszony kapta. A hagyo
mány szerint,ha ezt elfelejtették vagy megtagadták, a ha
lott nem tudott nyugodni a sírjában, mert adósnak érezte 
magát. 

A halottra, adott alsóruha színe fehér, szabása pe
dig megegyezik az általában viselt fehérneművel. Anyaga 
régebben mindig gyolcs volt, most azonban elterjedt a se
lyem és különféle műszálas fehérnemű. A férfiak inget és 
általában hosszúgatvát kapnak, a nők bugyigóut és kombl-
nétet. De régebben ók is hosszú ujjú, gyolcsból készült 
inget kaptak, amit valamelyik helybeli varrónő vagy var
ráshoz értő parasztasszony készített» már a halál beállta 
után» A felsőruha férfiaknál sötét színű /fekete, szürke, 
sötétkék/ zakó, és újabban pantalló, de régen ez is csiz-
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manadrág volt. A lábra cipőt nem húznak csak zoknit. Idő
sebb adatközlőim szerint a múlt században, de még ennek a 
századnak az elején is, mezítláb volt a halott, a lábára 
semmit nem húztak. Néhány olyan régi esetről is tudnak 
viszont, iáikor csizmát húztak a halott lábára. Ujabban 
nyakkendőt is alkalmaznak, de ez ritka, régebben egyálta
lán nem volt szokásban. A halott megfésült fejére,ha fér
fi, nem tesznek semmit, de kétrét hajtva feje mellé te
szik a kalapját. A nők felső öltözete már változatosabb. 
Az idősebbek itt is fekete színű ruhát kapnak, aminek a 
szabása elég bő. Nyakán kis -csipke gallér van, ami legin
kább fehér színű. Fejüket fekete fejrevalju kendőü takar-
ja, lábukon fehér színű zokni van /ritkán szürke vagy fe
kete/, de gyakoribb zokni helyett a harisnya. 

Ezt a ruhát már gyakran életükben ae^csináltatják 
a szamosszegi idősasszonyok. Ha azonban nincs elkészítve, 
akkor a halálozás utáni gyors vásárlással beszerzett a-
nyagból valamely helybeli hozzáértő asszony készíti el. 
Készen vásárolt ruhában a szamosszegiek nőket nem temet
nek. Ha a női halott fiatal lány,akkor sokszor fehér vagy 
rózsaszínű ruhája van, általában nehézselyemből.feje haj-
domfűn van, haja kissé arcára fésülve elől, illetve fehér 
színű csokros szalaggal font hajfonata elől a mellrészen, 
végignyújtáztatva. Adatközlőim szerint kívánságra olykor 
idősebb asszonyt is temetnek fehér színű ruhában,menyaez-
szonynak öltöztetve. Arra egy esetet tudtak mondani, mi
kor az idős asszonyt díszmagyarban kellett eltemetni. 

A kisebb gyermekek felsőruhája már színes. Leány
gyerek általában rózsaszínű, fiú-gyerek égszínkék ruhát 
kap. Ezek szabáaa megegyezik azoknak a ruhadaraboknak a 
szabásával, amelyeket életükben is viseltek a gyerekek. 
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3. A halott kiterítése 
A felöltöztetett halottat régebben kiterítették, u-

jabban feravatalo2zák. A két szó nem szinonimája egymás
nak, hanem eltérő fogalmat jelöl. 

A ravatalozás mai értelmezés szerint azt jelenti, 
hogy a felöltöztetett halottat a koporsó alsó felében el
helyezik, általában a temetkezési vállalat megbízottja i-
rányftásával. A koporsó aljára finom gyaluforgácsot tesz
nek, amit Szamosszegen fodróuc néven ismernek. Ezt az 
aaztalos, illetve újabban a temetkezési vállalat adja, a 
hasonló gyaluforgáccsal töltött fejpárnával, a kispárná
val együtt.Két asztalt összetolnak a ravatalozó helyiség
ben, ami a lakás egyik kiürített szobája, s erre terítőt 
tesznek, általában fehér lepedőt, de újabban a temetkezé
si vállalat forma-terítőjét, amin elhelyezik a koporsó 
alsó részét. A koporsó fedelét általában az ajtó mögé ál
lítják végére fordítva. A kispárnára fehér színű huzatot, 
hajat húznak, a koporsóba lepedőt tesznek, úgy, hogy az 
oldalt lecsüng a koporsó peremén. A halottat belefektetik 
a koporsóba úgy, hogy az lábbal a kijárati ajtó felé le
gyen. A halott kezét a mellén összekulcsolják, mint imát-
kozáakor, vagy oldalt elnyújtóztatják. A férfiak kalapját 
jobboldalt a fej mellé helyezik, kétrét hajtva. Az állat 
felkötő szalag ekkor még rajta van a halotton, sőt még a 
lábujjakat is összekötik egy szalaggal, hogy szét ne áll
jon. Ezeket a kötelékeket csak közvetlenül a koporsó le-
s%ögezése előtt veszik le. Az így elhelyezett halottat 
aztán teljesen lefödik a csipke szemfedővel. Ez vagyono
sabbaknál nehéz selyem. Szegényebbeknél pamut, sőt volt 
rá példa, hogy papír, de színük minden esetben fehér. A 
szemfedél körülrojtos széle minden oldalról majdnem a 
helyiség padlózatáig ér. Régebben szokás volt a szemfeáél 
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lecsüngő sarkaira fekete páros, de masni nélkül lecsüngő 
szalagot varrni, ujabban ez nem szokásos. Kikor így el
rendezték a halottat, a temetkezési vállalat megbízottja 
a lakást dekorálja. A koszorúkat elhelyezi a ravatalozó 
helyiségben, leginkább az ágyon vagy "»ás ott levő fekhe
lyen, az utcai rész bejárati ajtaja fölé pedig ezüst roj
tos feketeposztóból készült drappériát szögez. Ugyanilyen 
terítőt tett előzőleg a koporsó alatti lepedőre is. Ez2el 
a ravatalozás befejeződött, és az így elhelyezett halott 
ravatalon van, fe van ravatalozva. 

Régen azonban egészen másként készítették elő a ha
lottat a temetésre. Legelőször a helyiséget dekorálták 
ki. A szobában lévő falitükröt már közvetlenül a halál 
beálltakor letakarják, mivel az a hiedelem fűződik hoz
zá, hogy a tükör egyébként bevakull, azaz homályossá vá
lik. Gyakorlatiasabb adatközlőm viszont azzal Indokolta a 
tükör letakarását, hogy akkor két halott látszana, s az 
nagyon kellemetlen érzést váltana ki a szobában levőkből. 
A tükör térítője egyszerű fehér háziszőttes vászon is le
hetett, de gyakoribb volt az erre a célra készített te
rítő. Bz fehér háziszőttes vászonból készült, fekete pa
muttal, keresztszemes öltéssel hímezve. Legtöbbször feli
rat is volt ezen a terítőn, adatközlőim egybehangzó ada
tai szerint ezzel a szöveggel: "Isten veletek, én már el
megyek! Síromhoz kísérjetek, soha el ne feledjetek!" 

Mivel a koporsó nem mindig állt rendelkezésre már a 
halott felöltöztetésekor, a halottat kiterítették. A te-
ritőü éppúgy két összetolt asztal volt a helyiség köze-
pén, mint a ravatalozásnál. De itt frissen tömött szalma
zsákot, súrgyé-t tettek az asztalra, és ezt lepedővel ta
karták le úgy, hogy körben az asztallábak mentén egészen 
a földre ért. Ha nagy meleg van, a a halott foszlásnak 
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indull, száján véres folyadék kezd szivárogni, de még a 
temetés ideje odébb van,nagy dézsában hideg vizet tesznek 
a teríti alá, hogy hútsön. Ezt a vizet kétszer is hidegre 
cserélik a nyári forróságban. Szoktak patkót tenni a ha
lott hasára ilyenkor.Adatközlőim magyarázata szerint ez a 
puffadást akadályozza.Erre pedig melegben ügyelni kell, 
mert volt már rá példa Szamosszegen, hogy az egyébként is 
kövér halott hasa felrepedt, mert nem gondoskodtak a hű
téséről. 

Az így elkészített teritőt hímzett abrosszal is le 
szokták takarni. Ez az abrosz, hasonlóan a tükör térítőjéé
hez, feliratot is tartalmazott: "Isten veletek,végtisztes
ség megadólm!" Ezután a fej felőli részre párnát tettek, 
ami később a koporsóba került a halott feje alá. Az így 
elkészített teritőn helyezték el a halottat,pontosan úgy, 
mint ahogyan a ravatalon. Lepedővel le is szokták takar
ni. Viszont, mikor a koporsó megérkezett, a már leírtak 
szerint abban helyezték el a halottat. A halott kiteríté
sét mindig azok az asszonyok végzik, akik fürösztötték , 
illetve öltöztették. Itt említjük meg, hogy azt a ruhát, 
amelyikben a halál történik, a szamosszegiek a halott fe
je alá szokták tenni és vele együtt eltemetni. 

Mint ma már nem élő, de régebben általánosan ismert 
szokásként említhetem meg, hogy a fiatal lányok és legé
nyek, ha meghaltak, a kezükbe mindig egy rozmaringszálat 
tettek. E szokás általánosságára uta a következő, egyik 
idős adatközlőmtől lejegyzett dal szövege: 

"Édesanyám,ászt a szál rozmaringot, 
améket a régi szeretőüm adott, 
ütesse e, tegye vízbe, pohárba 
maj jóu lessz a temetésem napjára.11 
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4. Halottnéaés. halottslratás 
A közelebbi rokonok, barátok, szomszédok, tudva a 

betegségről, általában a halál bsálltának pillanatában 
megjelennek a halottaaháznál, és asgítségként általában 
ott is maradnak. Mikor azonban az eleő harangszó tudtul 
adja az sgéss falunak a halálssstst, néhány óra múlva 
megjelennek a távolabbi rokonok és ismerősök is. Előbb az 
asszonyok, később a férfiak, hogy utoljára asgtakintsék 
ismerősük arcát. A fürösztés, kitarítés éppsn amiatt na
gyon sürgetős. 

Ezek a halotlátni jött személyek a halotlátón-k. Fe
ketébe öltözködve jelennek meg lortól és nemtói függetle
nül. Bemennek a halottasházba, felhajtják a halotton le
vő terítő sarkát az arc felőli róésen.s néhány pillanatig 
megilletődötten nézik a halott arcát. A közelebbi ismerő
sök meg is simogatják, az érzékenyebbek egy-egy könnyet 
morzsolnak el zsebkendőjükkel, és alig érthető suttogás
sal ilyesmiket mormolnak; Ki hitte vóuna? Tennap aég mij-
jem vidáman beszedetettI Vagy, ha idősebb a halott,ilyen
félét mondanak: Megváltás ront mán szegénnek a halál. Be
uten visszaengedik a terítőt, váltanak néhány szót a hoz
zátartozókkal, és aztán mennek is. ás ilyen halottlátók 
napközben megszakítás nélkül váltogatják egymást, s szin-
*• egy pillanat sincs, hogy a hozzátartozók egyedül vol
nának a halottakkal. 

Soha a hagyomány azt tartja, hogy sárgaságot kap, 
aki mosdatlanul halottlátni megy, mégis van példa arra 
is, hogy nemcsak mosdatlanul, de részegen is mentek ha
lottlátni. Ami.....'k aztán a gyász ellenére is komikus befe
jezése lett. Egyik adatközlőm említette, hogy halótlátóba, 
ment az egyik ember részegen, komáját megnézni. Felhajtja 
a szemfedelet a halott arcáról, és meghökkenve nézi őt. 
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Majd megszólal:"Hfl az Istenét komám, de csúnyán nézi ki!" 
A hivatásos halottsiratás nincs szokásban Szamos-

szegen, és úgy látszik, már régen megszűnhetett ez a szo
kás. Maga a fogalom azonban nagyon jól ismert a lakosság 
körében, fiégi, tréfásra fordított történeteket emlegetnek 
is erről a hivatásos halóttsiratásról, és halottsiratók-
ról. Adatközlőim kivétel nélkül a szomszédos Panyola köz
séghez kapcsolják ezeket a történeteket: 

A fiatal, tüzes vérű panyolai menyecskének öregem
ber volt a férje. Hem tudta hát egy cseppet sem sajnálni, 
mikor as meghalt. Ham volt egy könnye sem, egy jajszava 
sem. Akkor még szokás volt siratőu asszonyokat fogadni. A 
menyecske is megfogadta hát egy véka /kb. 25 kg/ búzáért 
as egyik öregasszonyt, hogy özvegyi becsületén folt ne 
essék. Az öregasszony helyt is állt a feladatnak. Keser
ves jajgatással,sűrűn folyó könnyekkel borult a koporsó
ra. De a vége felé már elcsendesedett. Aztán eszébe ju
tott a véka búza, hát ismét mekegni kezdett: "Vájom meg-
aggya-jé? Yajom megaggva-Jé?" De a menyecske is észrevet-
te az ellanyhulást, bíztatásul hát az öregasszony fülébe 
súgta: "Tetejévé, hajrá-hopp!" 

Az alábbi történet már nem a hivatásos siratékat, 
hanem magát a férjét sirató asszonyt figurázza ki: 

Szegény ember volt a panyolai ácsmester, nem fu
totta a keresetből segédet fogadni,így a feleségével dol
gozgatott. Mikor aztán az egyik épület tetejéről leesett 
és meghalt, az egyedül maradt felesége így siratta: "JSj, 
1ai. Szüdzs gvárgyj EtíÚm rff^*it?v • MnfQJ ?• fűrtad. 
ém meg tartottam. Se még szélesebb szájjal vigyorog Id. a 
humor- a következő történetből: 

farosról hozott feleséget a panyolai ember. Egymás
sal szépen éltek, csak a falu nem tudott megbarátkozni ass 
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asszony városi szokásaival, beszédmódjával. Kikor az em
ber meghalt, kétségbe is esett az asszony, hogy mi lesz 
vele egyedül, a nagy idegenségben. Elkezdett hát keserve
sen zokogni: "Ja.1. apuskám, apuskám!" Meghallotta ezt a 
gyászoló közönségből egy fiatal menyecske, és oldalbabök
ve szomszédasszonyát, odasúgta neki: "Hallót, te? | csak 
a puskáját sirattya!" Mindössze egy szamos^zegi esetet Je
gyezhettem fel /a panyolaiakhoz hasonló/ halottsiratásról. 

Kocsis Mihály szamosszegi legényről tartja fenn a 
hagyomány, hogy haldokló apja neki testálta az Ünnepl5 
csizmáját. Kikor aztán az apja meghalt, és Jitt a sira
tás ideje,a fiú ícy siratta apját: Rám hatytad a csizsát, 
apám, nyugoggyá. ha nyukhacc! 

Ezekből a történetekből kiderül, hogy a falu lakos
sága tréfát is tud csinálni a halálból, nem sokra tartja 
a sírást, Jajongást, nemcsak akkor, ha fizetésért csinál
ják, hanem akkor sem, ha a fájdalom fakasztotta azt. En
nek ellenére, mikor a halottlltó'c. megjelennek és vigasz
taló szavakat mondanak, bizony kitör a halott hozzátarto
zóinak aprajából, nagyjából a zokokás. Ráborulnak a rava
talra, és szinte tudomást sem vesznek arról, hogy jönnek-
mennek, hogy egymást váltogatják a látogatók. Adatközlőim 
elbeszélése és több egyéni megfigyelésem alapján mondha
tom, hogy Szamosszegen a halottsiratás első fázisa a ha
lottlátogatás, következő: a koporsó lezárása, végül az u-
tolsó: a sir behantolása. 

5. Virrasztás 
Szamosszeg hagyományában még ma is elevenen él a halotvé-
rasztás szokása. Az elhalálozást követő estén, 7-8 óra 
körül, télen 4-5 órakor összegyűlnek a faluból mindazok a 
nők és férfiak, akik ismerték és közelebbi kapcsolatban 
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toltak ft halottal, oVárasosák ast. 
A halott hossátartosöl a i r «lor* f $l£éesma»k & 

rm&áé&k foffuláoáza, holjot káoaitoaok sssantfxa.ls 
*»$» v&ej hidog iAő vsa, akkor teat A hAseaa, 4« HOT; mto-
baa ft holyloagboa, oaolylkboa ft halott fun, haaoa általa* 
fcaa ft ij&trdyban loeékat,ssákskot belycsank «1 s£r& «erek
be*, Am éxtomS *»o&á«ok ftstáa i t t foglalaak feolyot, miu
tán ft halottat aofftokiatották ft t«*£tom fagy ft i t n t t l ^ , 
A Mfcoaok» kftavotloa hossátaTtosák ft halott körül «Xaok,a 
Totyogóktól tohát kissé olkttlteltro. A l inaosták sioiato 
oossálgotaok » h&lottrél, oaaak álotárol, ootogoágárél és 
hsOáltanájásál« Itfstáaotokot olovoaítoaok fol sála. Xá-
060*0 kio ooopovtokoft eosolm, aladoaaftai kárdáook,gasdft-
oági arofclámák io osáss feosUaofc« Mikor sár ookaa vsának, 
«tlsaolyik jóaoagá íárt t , 4« áladig férf i , halotti , toao-
táoi oaokokot diktál a "Sooltáx* eiaA sofoxBátas áaokos 
kenyotfl, éf ftookhél ánokolsok« lgy-*gy ánok után ssttnst 
k^fotkoftik« 00 iiyaakor eooportoka* ossolva boosálgstaek. 
l a aolog nyári ooto vetf i t udvar hás o lőtt l zássén van as 
ftláholy. Xlyoakor astáa, « oooaáoo éjogakábsa»vágig • *o> 
loft hallhatá ft íol^íolftooaátt«, fcáaatoo oalleaá,, halotti 
ánok. 

AdatkSsláis ftat io oalltották, hogy as sgyliási éno-
ko&hSftf aoUott hftosmáltak seagsfcosa koalratOB ánokosklSny« 
vot lo ft •issÉostofthsa. iwagoly lotráat /Ecássl/ és IÄ-
rlaoft aaanolt «alították, akikaok ilyon vo l t . Bsok a« á-
aokoakonyvok olyan oaokokot f r t»1 as shatfk »ftaolyokst to» 
hotoágoo holyooll aátafák osorostok, ás oalaaoly sgyfcásl 
ánok «aUcaásft áaokolhotték* taftjak, hogy Lírinca Sása»! 
im 'agy i l foa métát» • o l t , Bsoknsk a kásiratoo án*kookt)ay-
vsteokt «Ajaos, aoa oikotait nyosiökaa, oakksaaem. Issséa» 
tttkrol ic ooak annyit aondtak adatkoslélB, hogy »«rik •? 
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ragról maradt a másikra. 
A virrasztás énekléseiben a hozzátartozók nem rész

nek részt, ügy látszik ez természetes a lakosság körében. 
Magát a -virrasztást sem tekintik valami ünnepélyes aktus
nak, hisz hétköznapi ruhában jelennek meg rajta, ami el
képzelhetetlen lenne a halotnézés-en vagy a temetésen. 

Az utóbbi években 10-11 óráig tart a virrasztás, a 
régi időkben azonban hajnali 3 óráig is eltartott, sőt o-
lyan esetről is tudnak, hogy a halott kedves barátai reg
gelig is virrasztottak. 

Anélkül, hogy ezt a szokás-mozzanatot kultikus 
szempontból pro vagy kontra értékelném, elmondom abbeli 
megfigyelésemet, hogy a mai funkcióját e szokásnak abban 
látom,hogy az Ismerősök nem akarják magukra hagyni a hoz
zátartozókat a halottal. Végeredményben tehát a meglátá
som az, hogy a virrasztás elsősorban a halott hozzátarto
zóinak érdekében történik, és csak másodlagosan jelenti a 
halott iránti ragaszkodást, tiszteietet. 

III. A TRMEIÉ3 NAPJA 

1. A sírásáé 
A sírt a szomszédok, ismerősök férfi tagjai ássák, 

ők a airásóuk. A rokonok közül ott van ugyan egy-két fér
fi, de ők nem dolgoznak, csak a vendégelés a feladatuk. A 
síráaás mindig olyan munka, amit fizetésért, napszámért, 
nem szokás csinálni.De viszont munkát sem várnak el érte. 
Adatközlőim szerint, nagyon régen, csak a zsidóknak ástak 
pénzért sírt, de a húszas, harmincas években már azoktól 
sem fogadtak el pénzt. A sírásás egyetlen honoráriuma úgy 
látszik az a reggeli /früstök/ és pálinka, amivel megven-
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dégelik őket.A virrasztásnál még ilyen vendéglátás nincs» 
A sírt mindig a kora délelőtti órákban szokták ás

ni, még pedig azon a reggelen, amelyik nap a temetés is 
megtörténik. Éjszakára nem szoktak sírt ásni Szamossze
gen. És, ha valamilyen ok miatt a temetés a slrásás utáni 
napra tolódik el, akkor é.jszakára a kiásott sírt deszká
val lefödik, sőt, azon felül még földet is raknak a desz
kára. A mai szamosszegiek ezt azzal indokolják, hogy éj
szakára azért kell lefödni a sírt, hogy valaki vagy válá
si bel« ne essék a sötétben. Noha ez az indok elfogadha
tónak látszik, mégis kifogásolható. A temető körül van 
kerítve, éjszaka legfeljebb valami kóbor kutya tévedhet 
oda, ember és állat nem. így érthetetlen ez a nagy óva
tosság, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy é-
pítkezéskor a bekerítetlen telken kiásott fundamentumot 
sem födik be éjszakára, noha oda inkább betévedhetne va
laki, így valami, ezideig még ki nem derített, kultikus 
hátteret sejteké mögött« 

4 sírásók nem csoportosan, a halottasháztól Indul
nak a temetőbe, hanem mindenki a saját portájáról. Ásót, 
lapátot vesznek megukho* és úgy indulnak el hazulról.Leg
feljebb annyit tesznek, hogy az útban esőkhöz bekiabálnak. 

A kimért aírt egyszerre egy-két ember ássa, a töb
biek addig álldogálnak, vagy a szomszédos sírhant szélére 
ülve beszélgetnek. A beszélgetés előbb a halottról szól, 
de később különféle témákról,akárcsak a virrasztóban.Tíz
húsz perces munka után váltják egymást, és így váltogatva 
késsül el a sír. Kint a temetőben a sírásók nem étkeznek, 
noha ritkán kenyeret és szalonnát küldenek ki a halott 
hozzátartozói. Csupán pálinkázni szoktak, amivel a kint 
levő férfi hozzátartozó kínálja őket. Idősebb adatközlőim 
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aaedat M * páTtnkáaáa ©oak djabb kolotd oaofc£o, ragon a 

oiráoáooa klval aéat non oolnálftak a toaotóben. 

aikor a »ír olkoosttlt, akkor a toaotÓ aaálon lov« 

akáofaoorból kit darab karvastagságú,kit aátor hooosu m -

dofr vágnak, héjától asgtlsatftják. Bs loos a lábfa. Sán

tán nlmiiTtyl sírásó a halottaaháshos aogy, aogohkal vi-

aaik a kMagott lábfát, 4a a •ssxosáaokat) «a utóbbiakat 

aaok, klkaak lakásuk útba solk, otthon lotoaalk. A halat-

taaháanál a konyhában, nyáron aa udvaron tori tonsk, rsg-

«oUt /frontok/ adnak a airásóknak. 4 vendéglátás ogyoao-

rfix nyora osaloaaa /fofcor sósott, füstölt, vagy paprikás/ 

áa kanyar, sootlog valaad savanyúság hosaá. A roggsll u-

taa siókorul iaaát a pállaka. 

2. I tllflflTMal 
Sssaossssgon ráctól fogva a fából faragott ffofa a 

airsalék. A airkovok, amlkot aoa áppoo klfojosoon, 4o ná-

gla loglkaaaai kflf*itm. návsn aalsgotaok, aa utóbbi hároa 

ávtlaodboa koadonok torjodnl. Do joloalog a oaaaoooaoglok 

toaotójábon, aág a lagdjabb aaakaaabaa la a fsjfa uralko

dik. A fsjfa többávoo vágású akáofji vagy tótttrfa hatalaao 

társsából káoattl. Jobban aaorotU a tölgyfát, a»rt róla 

aat tartják, hogy aohoaobboo korhad, áo aa ooótől, napsu-
tóatól ooa ropodoalk olyan könnyön, «lat aa akácfa. Do a 
oaogányobbok fsjfája aáglo akáo, áo non ogyaaor ayora áo 
frloa vágású. Iába aogtották aat, hogy Idesorolták ssá-
aaara, ha volt aiTul. 

A fojfát holyboll fúral-faragnl tudó paraoatoaborok 
fanagják. A aaáaad olaján Saáas Adáa áo Saáaa Jóaaaf vol
tak a novoo fojfafaragók a kOaaágboa, a logutóbbl ávtiss-
dokbon oodl« 71 tár Qoriwly Honyuo. Nogjogyaoa itt,hogy o-
aok aa oaborok ogyúttal novoo jaroakóssítók la voltak. 
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Fejfafaragásra azt a hozzáértő embert szokták meg
férni a sok közül, aki a közelebbi ismerősökhöz tartozik. 
De általában szólni sem kell neki, mert a halál hírére 
már jelentkezik és önként felajánlja a munkáját. Ezt szí-
•vességből vagy ellenszolgáltatásért szokás végezni. 

A barát általában ingyen csinálja,de aki fizetségért 
készíti, az is ritkán fogad el érte pénzt. A falu meg is 
szólná érte. így az a szokás alakult ki, hogy a hozzátar
tozók segítség formájában, egy-egy fuvarral vagy napszám
mal ledolgozzák a fejfafaragás árát. Ki kell azonban e-
melcem, hogy a hozzátartozók sohasem úgy állítják be ezt 
a ledolgozást, mint a fejfafaragás munkadíját, hanem mint 
viaszasegítést. Általában Ilyeneket mondanak: "Menyus ko
sáé hóunap kaszá.la a lucernát.Imegvek neki segíteni. Rá» 
ezorúhatunk még máskor is. Kos se k^rt a feifafaragáaér 
semmit.* 

A fejfafaragás általában a mester udvarán történik 
vagy a halottaaház szomszédjában: a halottasház udvarán 
ezt sohasem csinálják! így a temetés előtti napon a fát 
el kell szállítani a m*sterhez, 6 aztán fűrésszel a meg
felelő hosszúságára vágja, és bárddal a szokásnak megfe
lelő formára faragja,A simító,egyengető munkát régen min
dig vonőukésse. kétnyelű késsel végesta a mester. Azonban 
az újabb időkben megjelent már a gyalu is. Mikor a fejfa 
így ki volt faragva, akkor a kát lefektetett gerendára he
lyezték, alá és fölé szalmát raktak és azt meggyújtották. 
Forgatással ügyeltek arra, hogy a felület mindenütt véko
nyan megszenesedjék, de mélyen meg ne égjen. Mikor a fej
fát így aeknerzaelték. vizes ronggyal alaposan megdörgöl— 
t* a mester. így a fejfa' szép, fekete színű lett, a per
zselés pedig konzerváltál nehezebben korhadt. 

Szután az iráe és & oifrázás következett. Eb. I esu 
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átmérőjű, homorú vésővsl, a fejfa felső két oldalán dí
szítést vesatt a mester, majd egy kb. 0,4-0,5 cm átmérőjű 
ugyancsak homorú vásárai kivéste a fejfa «lején ceruzával 
elír« kirajzolt felírás betűit, • fölött padig as általá
ban cserepes rozmaringot ábrázoló díszítést, valamint a 
félkörben megrajzolt A.B.F.R.A. /»A Boldog Feltámadás Re
ménye Alatt/ rövidítést. A vésés után fehér olajos fes
tékkai a vésett betűket és díszítést kifestette. A fejfa 
két oldalán lavő cifrázatot viszont vörös olajfestékkel 
festette le. Az így elkészített fejfát,mikor rajta a fes
ték megszáradt, kocsira tették, kivitték a sírhoz még ak
kor is, ha a temetés csak órák múlva kezdődött. 

3. A temetési szertartás 
3zamos8zegen régan csak egyházi szertartás volt is

meretes, s minthogy a község református lakosságú, est a 
református pap végezte. Ujabban azonban előfordul egy-egy 
polgári szertartású temetés is, amit a faluban koaonlsta 
temetés-nek mondanak. Bár kezd gyakoribbá válni, mégis az 
egyházi szertartás az uralkodó, ami a lakosság hagyomá
nyához való ragaszkodásával, nem utolsó sorban a még ma 
is erőteljes vallásos meggyőződésével magyarázható. Hég 
azok a betegek is kívánságként hagyják hozzátartozóikra, 
bogy egyházi szertartással temessék, akik életükben meg-
győződésas materialistáknak, kommunistáknak mutatkoztak. 
Adatközlőim Kun Miklós és Bartha Dianas Józsefet említet
ték erre példának.Szak az emberek halálos ágyukhoz hivat
ták a papot, akit arra kértek, hogy temesse el őket,annak 
ellenére, hogy kiléptek az egyház tagjai közül. 

A polgári, baptista, katolikus, cigány és zsidó te
metésről részletes beszámolót nem adhatok. A református 
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lakosság ezeket a szertartásokat csak ritkán és kívülről 
látta, így keveset tud róla. Munkán végén azonban közlöm 
az idevonatkozó adataimat is, de inkább csak azért, hogy 
bemutassam a falu lakosaágának véleményét ezekről a szer
tartásokról. 

Kint már említettem, Szamosszeg lakosaága nagyobb
részt református. Adatközlőim ezért ezt a szertartást is
mertethették részletesen. Ez a szertartás régen több tí
pusú volt, de ma már nagyjából egységesült. Megoszlott a 
szertartás milyensége a szerint, hogy ki tartotta. A sze
gényebbeket, gyerekeket éa református cigányokat kántorra 
tecették. Sz azt jelentette,hogy a szertartást nem a pap, 
hanem a református kántortanító végezte. Az Ilyen temetés 
gyorsan lefolyt, mert ez a háznál csak /kát temetési ének 
közé iktatott/ imából állott /"Mi atyánk, ki vagy.../, a 
sírnál pedig csupán & Hatyhiazekegy /"Hiszek egy Istenben 
mindenható atyában"/ hangzott el. Az ilyen szertartás ol
csóbb volt, vagy egészen ingyenes is lehetett. Másik 
szertartási forma volt, mikor a halottat pappá temették. 
Régen, minősége szexint ez is kétféle lehetett. Egyik for
ma volt,hogy csak imává teaettek,aáalk; búcsúztatóvá temet
tek. Az előbbinél a pap egy ének után a bibliából idézett 
néhány aktuális sort, s annak alapján rövid beszédet tar
tott, amit a "Mi atyánk..." kezdetű imával zárt le. Bzu-
tán újabb ének következett, és megindult a gyészmenet a 
temetőbe. Az utóbbi típusnál a bibliai magyarázathoz 
hosszú búcsúbeszédet kapcsolt a pap, melyben szó esett a 
halott életkörülményeiről, betegségéről, családi helyze
téről,, rokonaíról^barátairól,ismerőseiről, a azokat álta
lában név szerint is megemlítette. A sírnál minden típusú 
szertartás egyforma volt, ahogy ezt a kántorral való te
metésnél már ismertettük. Legfeljebb a "Halál, hol a te 
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fullánkod..." kezdetű papi áldással egészült ki. Adatköz
lőim arról is számot adtak, mennyi volt a szertartás di
ja. A század első negyedében 10 korona, illetve később 20 
pengő volt, gyűjtésem idején 100.- Pt. Itt jegyzem meg, 
hogy az a kendő, amit fiatal lányok halálakor a toronyba 
kitűztek, mindig a harangozóé volt. De megajándékozták 
hasonlóval a kantomét és természetesen a papnét is. 

A szamosszegi temetési szertartás ténylegesen há
rom szakaszból álls 1.,szertartás a háznál, 2.,gyászmenet 
3., szertartás a sírnál. A következőkben ezért így ismer
tetem. 

a./ Szertartás a halottasháznál 
A szertartás vezetője a furerátorral pontosan meg

beszéli a temetés Időpontját órában.Szamosszegi gyakorlat 
szerint ez most télen 2-3 óra, nyáron 4-6 óra,délután.Dé
lelőtti temetésre csak a már ismertetett kereszteletle-
nek esetében kerül sor, vagy akkor, ha valamilyen ok mi
att harmadnapra halasztódott a temetés. Ilyen eset csak 
orvosi vagy rendőrségi kivizsgálás miatt, esetleg külföl
di rokon várása miatt fordult elő. 

Ilyen forma szerint délben a szokásos harangszó még 
elhangzik. Mikor aztán elérkezik a temetés ideje, újra 
harangoznak, ahogy Szamosszegen mondják:csenditenek. Egy
szerre két haranggal harangoznak ekkor.Ténylegesen jelzés 
ez a gyászoló közönségnek, hogy Indulni kell a halottam-
házhoz.. A harangozó ezt akkor kezdi el, mikor a pap elin
dult a parókiáról és addig tart, míg a halottasházhoz nem 
érkezik* 

A halottaeháznál ebben az időben már ott van a te
metkezési vállalat megbízottja, illetve régebben a kopor
sót készítő asztalos felesége /a harmincas - negyvenes é-
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vekben Dnzser Irma./ Az ekkor már koporsóban levő halott 
szemfedeléi fordított T-alakban kivágják, sarkait begyű
rik, így a halott arca látható. Ezután a koporsó fedelét 
a temetkezési vállalat megbízottja leszegezi. Ilyenkor 
közvetlenül a koporsó körül a hozzátartozók vannak és zo
kogva sírnak. Ha rossz idő, vagy hideg tél van, a koporsó 
a helyén marad» De egyébként kiviszik az udvarra és ott 
úgy hel^essík el,hogy a halott lába a kapu felé legyen. Áz 
asztal, terítő ugyana», mint bent volt. A halottat lábbal 
kifelé négy férfi viszi ki a házból. Ezek rokonok, de so
ha nem gyermek, vagy szülő. Szülő a gyermeke, gyermek a 
szülő koporsóját sohasem viszi! Mikor a koporsót kivit
ték, a koszorúkat is kiviszik, és ezeket mind rárakják a 
koporsóra» 

A koporsó fej felől eső részétől két méterre egy 
gyászterítővel letakart asztalt állítanak fel, itt áll a 
szertartást vezető személy.A koporsó kétoldalánál két ló
ca van, itt helyezkednek el a közvetlen hozzátartozók. Ma 
már a nők és férfiak vegyesen állnak a koporsó mellett, 
de régebben elkülönültek. A ház felőli oldalon álltak a 
nők, másik oldalon a férfiak. Bár ülőhely van» mégis, le
leülni tiszteletlenség volna. Ezt csak a nagyon idős.vagy 
a rosszul lett hozzátartozó veheti igénybe.A gyászolók e-
gyéb nőtagjai a koporsó és a kapu közötti terület két ol
dalán helyezkednek el, a férfiak viszont hátul,a szertar
tásvezető mögött. Ezeken a helyeken is szokás ülőalkalma
tosságokat elhelyezni, de itt is általában csak az idő -
sebb nők ülnek le. 

Mikor csendesítenek, kezdenek szállingózni a temetés
re jövő vendégek. Ha már 8-10 vendég megérkezett,temetési 
éneket kezdenek énekelni. Ezt egy jóhangú, olvasni is jól 
tudó férfi diktállóu soronként diktálja, s kezdi énekelni 
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amit a közönség folytat. Az éneklés addig tart, míg a pap 
meg nem érkezik. Ekkor 6 veszi át a szertartás Irányítá
sát. 

A pap a számára készített asztal mögé áll, régen & 
kántor és a diktáló Is mellé állott. Fejét lehajtva magá
ban imátkozlk,majd kéri a gyászolókat,hogy közösen éne
keljék el az általa megnevezett éneket. Régen az éneket a 
kántor kezdte, a diktálást pedig egy hatodikos osztályos 
elemista tanuló végezte. Ma mindezt egy parasztember csi
nálja. Az ének után a pap egy magaszerkesztette imát mond, 
amit a közönség állva,a összekulcsolt kézzel hallgat, le
hajtott fóvel. Az ima után következik a már említett bib
liai idézet felolvasása, és ennek alapján a prédikáció, 
majd a búcsúztató. Széket már Ülve is lehet hallgatni. A 
búcsúztató a "Mi atyánk" kezdetű imával zárul, amit állva, 
a pap után mindenki hangosan mond. Ujabb ének után megin
dul a gyászmenet a temetőbe. 

Itt kell megemlíteni azt is, hogy régebben szokás 
volt templomból temetni» Ilyenkor nem a halottaaháznál, 
hanem a templomban tartották a szertartást. A koporsót a 
templom közepén az urasztála eúLótt állították fel. A» el
helyezkedés hasonló volt az elóbb leírtakhoz. Ilyen teme
tést utoljára a negyvenes évek elején tartottak Szamos
szegen. Ekkor egy fiatalon elhalt, sokgyerekes anyát te
mettek. Gyermekkoromból erre még magam la emlékszem. 

b./ A ^rrászmenet 
Mikor a szertartást lezáró ének elhangzik, megindul 

a gyászmenet. Az utcai nagykaput kinyitják - eddig zárva 
volt -, és a pap vezetésével elindulnak elóbb a férfiak. 
A férfiak után kiviszik a koporsót-, ügyelve, hogy az láb
bal kifele legyen, s ha kocsival viszik, felteszik arra a 
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koszorúkkal együtt. Ha kézben viszik, akkor a halotvivőük 
a temetőből hozott lábfára veszik a koporsót. A koporsót, 
közvetlenül a halott hozzátartozói követik, ezután a nők 
mennek, s legvégül a gyerekek, bámészkodók.. 

Kár az eddigiekből is kitűnik, hogy a halott teme
tőbe szállításának, a halotvivés-nek történetileg több 
módja alakult ki a faluban. Régen nem járművön vitték a 
koporsót, hanéffl a halott barátai, ismerősei. A sírásásnál 
vágott lábfa segítségével vállra emelték a koporsót, négy 
vagy hat személy. A helyzetüknek megfelelően, egyik ke
zükkel a rudat, másikkal a koporsó szélét fogták« Gyako
ribb azonban az az eset, mikor a rúdra helyezett koporsót 
nem emelték vállukra, hanem csak kézben tartották. 

A halottvivők, mint már említettem, a halott jóba-
rátai és ismerősei közül kerültek ki. Számuk 8-12 között 
váltakozott, hogy útközben cserélni is tudjanak. Idősebb 
halottak esetén, akár férfi volt az, akár nő, mindig fér
fiak voltak a halottvivők. Ezeket nem is kellett külön 
hívni,hanem temetéskor önként vállalkoztak erre a szerep
re. Ha azonban legény vagy eladólány volt a halott,a hoz— 
sátartozók előre, még a temetést megelőző napon, meghív
ták a baráti kört halottvivőnek. A hivogatás általában a 
halott legkedvesebb barátjának vagy barátnőjének feladata 
volt, amit a hozzátartozók kérésére végzett el. A hivoga
tás ban az a gyakorlat alakult kis hogy a barátnők a nekik 
udvarló legényekkel, a legények pedig a kiválasztóttukkal 
voltak a halottvivők. 

A halottvivő lányok mindig hosszú fehérruhába öl-
töztek.A befonott hosszú hajukat kibontották, esetleg lat
sán széles fehér szalagot kötöttek bele masnira. A hozzá
tartozóktól kapott, díszesen hímzett, háziszőttes kendőt 
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balcsípejük táján robajukra tűzték, hogy az a földig le
csüngött. 

A halottvivő legények aindig fekete ruhába öltözköd
tek. Bégebben kötelező volt a csizma, de most «ár cipőben 
vannak» Ujabban fekete nyakkendőt Is kötnek. Eleinte e-
züst- vagy aranyrojtos csokornyakkendő volt a szokásos. A 
legények is kaphatnak hímzett kendőt,de gyakoribb a gyász» 
szegélyes zsebkendő. <5k ezt jobbvállukra tűzve viselik a 
temetésen. 

Szigorúan betartandó szokás is kialakult a halott-
vivés rendjében.1 lányok mindig a koporsó baloldalán van
nak,tehát jobbkezük van a koporsó felől, A legények a ko~ 
porsó jobboldalánál vannak, s így nekik balkéz felől eelk 
a koporsó. 3zt a rendet a pihenőben levő halottvivők is 
betartják a gyászmenet alatt. Másik megkötöttség, bogy as 
udvarról mindig a legények viszik ki a koporsót, s ugyan
így a temetőbe is mindig a legények viszik ki. Ez utóbbi 
megkötöttség csak akkor tapasztalható, ha a halottvlvők a 
váltást nemek szerint végzik. Bz régebben gyakoribb volt, 
mostanában viszont: egyik oldalt lányok, másik oldalt le
gények a halottvivők. 

A halottvivőknek különben nagyon Ügyelni kellett az 
egyensúlyozásra, összehangolt lépésre, mert a rúd könnyen 
megcsúszhatott a koporsó alatt. Bz pedig a koporsó földre 
esésével járhatott. Ilyen esetet is tudtak mondani adat
közlőim. Bkkor az első halottvivő rúdja hátracsúszott, a 
koporsót nem tudták egyensúlyban tartani,s az végére állt. 
Az ilyen baleset komoly jelentőségű - a halottat annyira 
tiszteletbentartó Szamosszegen. Mint adatközlőim mondták, 
ekkor hetekig is sírtak a hozzátartozók, és hosszantartó 
harag lett a vég», noha a halottvivők akaratuk ellenére 
jártak így. 
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Ha kisebb gyermek volt a halott, akkor annak kopor
sóját egyetlen férfi, általában a keresztapa vitte» vagy 
a hóna alatt, vagy vállravéve. 

A sírra szánt koszorút ilyen balottszállítás esetén 
mindig az vitte, aki vásárolta. A hozzátartozók koszosait 
is a távolabbi rokonok vitték a temetóig. 

Az első világháborúig általános szokás volt a ha
lott kézi szállítása•Hosaz idó vagy rossz út esetén azon
ban addig is előfordult, hogy lovaskocsira tették a ko
porsót. Bz a két világháború között szokássá változott, s 
azután kézen csak fiatalokat vagy gyermekeket vittek. A-
d&taim azt mutatják, hogy Szamosszegen, ha parasztkocsi
val vitték a halottat a temetőbe,az. mindig lófogatú volt* 
Arra csak a szomszédos községekből tudtak példát mondani 
az adatközlőim, hogy ökör, illetve bivalyfogatú szekérrel 
vitték a halottat a temetőbe. Ha Szamosszegen a hozzátar
tozóknak nem volt lova, akkor valamelyik lótartó szomszéd, 
barát, ismerős fogott be. A nagyon szegények esetében pe
dig az a gyakorlat alakult ki, hogy a munkát adó gazdaem
ber fogatott be. Itt megjegyzendő, hogy ilyen esetben so
hasem a gazda hajtotta a lovat, hanem a kocsisa, vagy va
lamelyik rokona vagy barátja a halottnak. 

Hint jellemző szokásmozzanat említhető meg, hogy az 
ilyen lovaskocsi sohasem ment be a halottasház udvarára, 
de a temetőbe sem. Az udvarról mindig kézben kellett a ka
pu előtt álló kocsihoz kivinni a koporsót, ugyanígy a te
mető kapujától is kézben kellett vinni a sírig. 

Legújabban gyászkocsi szállítja a halottat a teme
tőbe, pontosan olyan szokásmozzanatokkal, mint a paraszt
kocsi. Ilyenkor a koszorúkat is a kocsira rakják. S szál
lítási módok mellett a lábfa tényleges szerepe megszűnt 
ugyan, de azt mégis elkészítik, és a koporsóval együtt a 
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teset'be viszik. 
Kikor a gyászmenet a leírtak szerint összeállt a 

ház el5tti útszakaszon, lassú, vontatott menetben elindult 
a temető felé. A koporsó előtt menők /pap, kántor, férfi
ak és' a diktáló/ diktálás után temetési énekeket énekel
tek egészen a temetőig. A koporsó után menő nők pedig be
szélgettek, halkan. Mint egyik epés adatközlőm aefJegyez
te, nemegyszer pletykáztak. A halott kiéneklése, azaz a 
halottasháztól a temetőbe énekléssel való kisérése jelen
tőséggel bír ma is, ré^en pedig különösen az volt. A szá
zad eleji kolera-Járvány idején például nem lehetett ren
des temetést tartani, a halottat még a hozzátartozónak 
sem volt szabad a temetőbe kikísérni. Mégis akadt olyan 
vállalkozó, aki 200-3G0 méterre ugyan a koporsótól, de az 
ilyen halottat is kiénekelte. Szász Ádám hasiról tartja 
fenn a hagyomány, hogy Dugóu Bertinét /«Puskás/ kisérte 
így ki egyedül énekelve, mert nem akarta, hogy a Jó koca
asszonyát énekszó nélkül temessék. 

c./ Szertartás a sírnál 

A gyáezmenet, mikor a végig harangszó melletti ének
lés után a temetőbe ér, elhallgat. Megszűnik ekkor a ha-
rangozás is. Ekkor egy újabb szertartás kezdődik. 

A temető kapujában, az elől menő férfiak kétoldal-
ra búzádnak, hogy helyet adjanak a koporsó bevitelére. A 
bevitt koporsót a sír szélén, újabban egy kivitt állvány
zaton helyezik el. Ezután mindenki a sír köré gyülekezik, 
de most már különösebb rend nélkül. Csupán a pap és a hoz
zátartozók helye kötött itt. ők a koporsó Mellett állnak. 

A pap előbb magában imádkozik, majd kérésére közösen 
temetési énekeket énekelnek. Ezután a már említett formu-
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la elmondása után /"Halál, hol a te fullánkod..../ a pap 
szavát követve közösen elmondják a nagyhiszekeggyet /"Hi
szek egy Í9tenben..."/ és újabb ének után hórdóukötél se
gítségével sírba engedik a koporsót. A fej felöli részen 
beigazítják a fejfát, a láb felőli részen a lábfát, úgy, 
hogy behantolás után abból csak kb. 40 cm látszódjék ki, 
Nagy zokogris közt elkezdődik a koporsó behantolása, kez
dik a sírt behúzni. A szertartást vezető pap ekkor indul
ni kezd, s lassan a gyászolók is mennek hazafelé. A kö
zönség is annyira kezd oszladozni, hogy mire a sírt egé
szen behantolják, dombját kialakítják, már csak a rokonok 
és a legjobb barátok tartózkodnak a sírnál. Ez utóbbiak a 
koszorúkat elhelyezik a síron. Régebben, amit nem tudtak 
a fejfára tenni, azt a sírhantra rakták. Ujabban egy rúd
ra fúzik, 8 azt a fejfához erősítik elől, hátul pedig egy 
levert karóhoz. Kdkor így mindent elrendeztek, mindenki 
távozik a temetőből. 

4. A halotti tor 
A halottasházban nem szabad enni, mert sárgasá

got kap,aki ezt megszegi, - mondta egyik adatközlőm. No, 
a szamosszegiek ezt betartják.A ma élő nemzedékek gya
korlatában ismeretlen a temetés utáni halotti tor.Vala
mikor azonban lehetett, mert két legidősebb adatközlőm 
említette, hogy a régi időkben, ha ritkán is.de tartot
tak ilyet. Annyit mondtak még róla, hogy ez nem volt va
gyoni helyzethez kötve, mert a szegény is megtarthatta,a 
gazdag is elmulaszthatta. Régi megszűnését igazolja az, 
hogy a szamosszegiek elítélően szólanak a halotti torról, 
mondván: örülnek,hogy megszabadultak egy hozzátartozójuk-
t<51.E megjegyzéseket akkor lehet hallani,ha a közeli Náb-
rád ill. Győrtelek kerül szóba,ahol ez a szokás a legu-
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bi időkig élt. 
Van azonban a szamosszegi temetésnek egy olyan utó-

mozzanata, ami nagyon emlékeztet a halotti torra.Bz a kö
vetkező: a szamosszeglek beházasodás és férjhezmenés a-
lapján a közeli falvakkal rokonsági viszonyban vannak. 
Szinte nincs Szamosszegen olyan család, hogy a közeli 
szatmári falvakban rokona ne legyen. Haláleset alkalmával 
ezek föltétlenül megjelennek a temetésen, szekérrel, gya
logosan, stb. módon érkezve. Minthogy azonban a temetés 
délután van, a távolabb lakók nem mindig tudnak hazamenni 
a temetés napján, legtöbbször megalszanak a halottashoz-
nál. Ilyen esetben természetes, hogy a család vacsorát ad 
a vendégeknek. Bz a vacsora valóban ünnepi szokott lenni, 
mert tyúkot vagy csizkét vágnak, káposztát töltenek, sü
teményt sütnek. A szakácsnő szerepét ilyenkor sohasem a 
halottasház nótagja, hanem valamelyik sütni-főzni jól tu
dó szomszéd asszony látja el. Hem is a halottasháznál ké
szül az étel, hanem a szomszédasszony konyháján, és csak 
készen viszik azt át. Ilyenkor egy kis pálinka is előke
rül. Bz azonban nem halotti tor, amit bizonyít az is,hogy 
olyan esetben, ha nincs más faluból való vendég,a temetés 
napi vacsora elmarad, nem ülnek együtt az asztalhoz. 

A mai szamosszegi halott-tisztelethez nem is illene 
hozzá a mulatozás. Jobban illik ehhez a gyász, ami Sza
mosszegen 1/2-1 év szokott lenni.A gyászolók ez idő alatt 
fekete ruhában járnak, a férfiak legalább gyászszalagot 
viselnek zakójuk balhajtőkáján vagy karjukon. Mulatóhe
lyeket nem látogatnak, házasságot nem kötnek. Bz utóbbit, 
ha a temetés után 1-2 hónappal meg is kötik, lakodalmat 
nem rendeznek, és a menyasszony sem öltözik menyasszonyi 
ruhába. Bz a gyász csak az egyenesági leszármazottak há-
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rom nemzedékre vonatkozik. Est a gyászt egészíti ki a 
Halottak napján történő megemlékezést koszorúzás és es
te gyertyaégetés. 

IV. A HALOTTKÖLTDSZ SZELLEMI HAGYOMÁNYAI 

1. A halál és a halott 
A sssmoeszegi ember, különösen az idős, hatalmas 

fehérleped5b© Öltözött csontváznak képzeli el a halált, 
csorba kaszával a kezében. De hasonlónak gondolja a ké
sértet illetve szellem formájában hazajáró halottak lel
két ie, csak ez esetben kasza nélkül. Ha egymás ijeszté-
eére halálnak vagy szellemnek öltöznek, mindig ilyennek 
maszkírozzák magokat. Hosszú góulalábakra állanak, hogy 
magasak legyenek, és fehér lepedőt öltenek magukra. A ha
lálfejet tökből szokták készíteni. A tök egyik végéről 
keveset levágnak, e azon a nyilason át belét kiszedik, 
magvaitói megtisztítják. Egyik oldalán szem, száj és orr
nyilast vágnak, belsejébe égő gyertyát helyeznek, és le
pedővel letakart fejük fölé tartják. Sötét éjszaka, elha
gyatott területen valóban rémséges látvány egy ilyen a-
lak» Kamaszfiú koromban magam is alaposan begyulladtam#a-
mikor engem és barátaimat ilyen jelmezben lepett meg egy 
üres telek mellett keresztapám* 

A halált személynek gondolják a szamosszegiek, aki
vel beszélni, alkudozni lehet, türelmesen rá is hagyja 
magát szedetni az ügyesebb emberrel, mint az alábbi tör
ténet cigányával is. 

Adatközlőm egyike szerint elment a cigányért a halál 
egyik nap, de annak nem akaródzott vele menni, s Így meg
kérte a halált, hogy másnap jöjjön érte. A halál ebbe be
le is nyugodott: "Jól van, cigány! B® Ide az ajtófélfára 
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írjuk fel, hogy holnap érted Jön a halál!" Másnap újból 
megjelent a halál a cigánynál, de az az ajtófélfára mu
tatott; *Hézd meg, mit Írtál oda! Hát holnap gyere!" így 
ment ez« as adatközlőm szerint hosszú ideig, de egyszer 
csak megunta a tréfát a halál, és tiltakozása ellenére is 
elvitte a cigányt. 

Szamoeezeg lakossága, különösen a nők, eléggé átkos 
ssájúak. Régebben méginkább azok voltak, minthogy hittek 
le abban, hogy as átok megfogja az embert. így átkozódás-
képpen ma is gyakran hallani: "A hálál vigyen el!" Adat
közlőim szerint a régi Öregek úgy tartották, hogy eszel 
az átkozódással nem lehet illetni a rokont, barátot, mert 

i ennek mindig foganatja volt. ügy látszik ebből, hogy a 
régi azamoBSsegiek nem ezerettek a halál nevű mitikus 
lénnyel tréfálni. De ez nem akadályozta meg a legényeket 
abban, hogy farsangoláskor ne halálnak öltözve rémisszék 
agyon a fonőbeli lányokat.Már a múlt század végétől kezd
ve emlékeznek a szamosssegl halál-farsangosra. 

Á szamosszeglek az embert a biblikus szemlélettel 
egyezően testnek és léleknek gondolják, e Így a meghalást 
úgy fogják föl, hogy az emberből elszáll a lélek. Bz ma
gyarázza azt a hiedelmet is, hogy a halott lelke mindad
dig a halottas házban tartózkodik, míg maga a holttest is 
ott van. Csak a temetéskor távozik el onnan. Szert aztán 
körültekintően kell eljárni, mert a lelkén keresztül a ha
lott mindent lát és hall,ami a házban történik. De ilyes
mire utal a kitaposom a lelkedet átok is, ami ténylegesen 
azt Jelenti, hogy meggyilkolja agyontaposással az ille
tőt« Az elszállt lélekről ugyancsak biblikus szemlélet 
alapján az a véleményük, hogy vagy a mennyországba vagy a 
pokolba Jut, attól függően, hogy Jió illetve rossz ember 
volt-e az illető, amíg élt. A halott csecsemő lelke a sza-
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mosazegi hit ezerint mindig a mennyországba jut» Eiesaek 
a vallásos értelmű feltámadásban is, de azt anyagi jelle
gűnek -vallják, s úgy Télik, hogy a világra ginn a halottak 
testileg kelnek életre, visszatér beléjük a lélek, hogy 
az égben lakozó istennek az itéllőüszéke előtt megjelen
hessenek, s utána az Ítéletnek megfelelő életet testileg 
élik örökké vagy a pokolban, vagy a mennyországban, 

átmeneti jellegű az a hiedelem a vallásos és kulti
kus hit között, hogy az az ember, aki csendesen és hirte
len hal meg, szép halállal halt meg, de elkárhozik, mert 
nem volt ideje és lehetősége a haláltusával levesekéin! 
bűnét. 

Tannak és túlsúlyban vannak a halállal és meghalás-
sal valamint halottal kapcsolatban azok a hiedelmek, ame
lyek már egyáltalán nem vallásos jellegűek. Ilyen példá
ul az, hogy aki belenyugszik a halálba, tényleges megha-
lásakor a teste merevedik meg. Méginkább ilyen hiedelem, 
hogy a halottat vissza lehet sírással az életre időlege
sen hívni, erre mondják, hogy visszasírja. Adatközlőim 
szerint elsősorban az anya és gyermeke között lehetséges 
ilyen. Ba az édesanyák a halál pillanatában nagyon és 
hosszasan,szanet nélküli zokogással siratják gyermeküket, 
akkor azokba rövid időre visszatérhet az élet.Példákat 
is mondtak a régi Időkből adatközlőim erre. íersz» az i-
lyen visszásírásnak negatív oldala is van. A lakosság na
gyobb részének hite szerint a visszasírt halott csak rö
vid ideig él, s általában csupán méltatlankodását fejezi 
ki» hogy halotti nyugalmában miért zavarták meg. Aztán 
újra meghal. Ez & második halál azonban olyan kínnal és 
szenvedéssel jár a visszasírt számára, hogy azt szőuvf ki 
Bj lehet mondani. Ezért aztán maga az anya is, nagy elle
nére, tartózkodik a sírásnak olyan mértékétől, ami eset-
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leg a halott visszásírásával járhat, de leginkább ax szo
kott történni, hogy az idősebb hozzátartozók a nagyon sí
ró anyát elvezetik a halottól egy másik helyiségbe, s ott 
nyugtatják, hogy Időszakosan szüneteljen a sírása. Adat
közlőim azt is salitették, hogy a visszásírás lehetóságát 
gátolja a vallásosoknak az a hite, hogy az ilyen vissza
sírt halott lelke biztosan elkárhozik és a pokolra jut. 

A haláleset bekövetkezésének is száatalan előjele 
van a szamosszegi néphagyományban. Járványos döghalál 
lesz például abban az évben, amikor Pálnapja ködös. Ezt a 
Pál fordul köddel, hull az ember döggfel szólásmondéssal 
igazolják. De a csillaghullás is halált jelent, mert a 
hagyomány szerint minden embernek csillaga van az ágén, e 
az ember csak addig élhet, ameddig as sz égen van, ha le
hull onnan, akkor az ember is azonnal meghal. Az állatok, 
különösen a háziállatok/ megérzik és jelzik a hamarosan 
bekövetkeső halált. így páldául, ha a tyúk kukorékol, ak
kor meghal a gazdája. Ás is a házbeliek valamelyikánsk a 
halalát jelsi, ha a kutya éjszaka kitartóan vonít. A ku
tya különben azt is jelezni tud ja,ha a víz halottat visz, 
msrt ilyenkor az orrát a földbe dugva vonít. De az álom
ban megjelent állát is közeli halálra mutat. így például, 
ha a nagy beteg álmába kotlóustvukot lát, nemsoká H g vi
szi. Közismert dolog az is, hogy akinek ag uflv»ránn én^»-
ka a kivikk /«kuvik/ megszóullal. ott mekhal valaki. Tré
fás jellegűnek látszó előjeleket is ismernek a szamossze
glek: ha valakinek viszket a pupla /- köldök/, akkor etv 
pap fog hamarosan meghalni. Akkor viszont, ha kát férfi 
kérészbe hugyik. zsidó halál lesz. De a házieszközök sa
játságaiból is kiolvasható a szamosszeglek számára a ha
lál jóslata. Ha például a szövés befejezess idsjén a leg
utolsó kent vagyis a lóuggóttkent /» a szövőszék hosszának 
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megfelelő hosszanti fonalszálak /éjszakára a szövőszéken, 
azaz esztovétán marad, a háznál levő legközelebbi halále
setnél a halottnak le.lesik az álla. Az is közeli rokon 
halálát jelzi, ha álmában meszel valaki. A halál megjós
lására használják fel az újkenyér első falaténak az el
fogyasztását is. A jobbkézbe fogott kenyérdarabot hátul a 
nyaknál átnyúlva, balfelől kell a szájba tenni. Aki ezt 
meg tudja csinálni, megéri a jövő évi újkenyeret is, aki
nek viszont nem hajlik a szájáig a keze, meghal mire a 
jövő évi újkenyér ideje elérkezik. A gyerekek, de eladó
lányok és legények is, az akácfa nyeles levelével jósol
ják meg, hogy meghalnak-e abban az esztendőben, vagy nem. 
A levélnyélről egyenként csipegetik le a leveleket, s köz
ben szavakra tagolva a következő kiolvasőt mondják: élek, 
halok» vizbe fúlok, ha mekhalok, féltámadok. Az utolsó 
levélre amelyik szó esik, az történik a jóslóval. Est kü
lönben csinálják - a Szamosszegen pinarejtoja néven is
mert - Gapsella Burs pasrtoris-szal is. 

Említettem már» hogy a számosezégiek hisznek abban, 
hogy a halott lelke késértet vagy szellem forrmtájában, 
visszajárhat a földre»- Hogy az éjféli órákban a sírokból 
felkelt kisértetek járkálnak, azt szinte természetesnek 
tartja nemcsak az idősebb lakossága hanem a fiatalok je
lentős része is, minthogy a temető a halottak birodalma. 
Be ez a kísértet a hiedelem szerint nemcsak a temetőben 
jelenhet meg, hanem a háznál is. Vagy abban a házban, se
melyikben egykor élt, vagy valamelyik barátja illetve ha
ragosa házánál. Ettől fél a lakosság, és védekezni próbál 
ellene. 

A hagyomány szerint a hozzátartozókhoz annak a ha
lottnak a szelleme jár vissza, amelyik úgy halt meg, hogy 
földi dolgait rendezetlenül hagyta, vagy hozzátartozói 
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nem teljesítették valamely utolsó kívánságát, esetleg a 
halott utódai úgy viselkednek, hogy a halott nem tud nyu
godni koporsóujába,. Az ilyen megjelenés, vissza járás ál
talában éjszakai alomban szokott jelentkezni, de adatköz
lóm szerint olyan eset is volt, mikor ébrenlétben jelent
kezett a szellem. Idekívánkozik az az eset, mikor a hal
doklónak haláltusa közt jelenik meg valamelyik régebben 
meghalt hozzátartozója. Ilyenkor azt mondják a szamossze
gi ek, hogy érte jöttek a haldoklóért, tehát annak halála 
egészen biztos. Gyakorinak mondják azt az esetet, mikor a 
meghalt édesanya jelenik meg szellem formájában árván ha
gyott gyermekei érdekében. Ilyenkor az édesanya szelleme 
mindig azt nyugtalanítja, aki nem intézte jól gyermeke 
sorsát. Ha az árvák sorsát jól rendezik, a szellem meg
nyugszik és nem jelentkezik többet. 

Akkor is megjelenhet a halott szelleme, ha valamilyen 
életében tett kívánságot holta után nem teljesítették a 
hozzátartozók.Ilyenkor a szellem vádolja álmában az érde
keltet, és nem szűnik addig a zavarással, míg egykori kí
vánsága nem teljesül. 

Gyakran a haragosnál jelenik meg a halott szelleme, 
s addig gyötri, kínozza azt, míg valamilyen tanújelét nem 
adja békUlési szándékának a haragos. De a rossz utakra 
tért utódoknak is megjelenik a szülók vagy a nagyszulók 
szelleme, vádolva ókét rosszaságukért. 3 ez a szellemjá
rás addig tart, míg a rossz utódok meg nem javulnak. 

Ezeknek a hiedelmeknek a létezését azok a kifejezé
sek Igazolják, amelyeket adatközlóimtól is feljegyezhet-
tem: Sem tud nyugodni la sir.1aba.He nyugoggyék a koporsóu-
jába se! - mondják azok, akikkel a halott életében mél
tatlanul bánt. Ha viszont viselkedésével szégyent hoz ha
lott elódjére az utód,ezt mondják: Mekfődúlna ja sírjába. 
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ha látná mies csinál a fi .1a. 
m „ J_ 

A halott szelleme azonban nem csak követelőzni jár 
vissza, hanem bizonyos előjelzéseket is képes adni az é-

i löknek. így általános hiedelem Szamosszegen, hogy ha jaz 
ember halottal álmodik.esőü lessz. Ehhez még az sem szük
séges, hogy az álombeli lény meghalt hozzátartozó legyen. 
Akkor Is eső lesz & szamosszegiek szerint, ha csak egy 
ismeretlen emberi hullát láttak álmukban. 

Jelzi a halott szelleme álomban a hozzátartozónak 
azt is, hogy legközelebb ki fog meghalni a rokonság il
letve ismerősök közül. Ilyenkor az álom úgy alakul, hogy 
a halottal az a személy is megjelenik, aki hamarosan meg
hal, ügy értelmezik ezt, hogy a halottal távozik, azaz ő 
is meghal. 

Az eddig leírtakbői nemcsak az derül ki, hogy a sza
mosszegiek hisznek a halottnak szellem formában történő 
megjelenésében, hanem az is, hogy ez a megjelenés általá
ban kellemetlenséget jelent az élőknek.Bzért természetes, 
hogy a lakosság védekezni próbál a szellem megjelenése 
ellen. Hona a följegyzett adatok inkább egészségügyi te
vékenységre utalnak, adatközlőim mégis kultikus magyará
zatot fűztek hozzá. Egyik ilyen védekezés-mód: Temetés u-
tán röktön ki ke meszelni a házat, akkor a halott szelle-
me nem tér vissza. Másik: Mikor temetés alkalmával a ko-
oó'rsóut kiviszik az udvarrú. le ke sárga homokká szóurni 
j§j egész udvart, pszt akkor a hóutt ember szelleme nem 
,1ár vissza, mer nem ismer rá .1az udvarra. Egy másik véde
kezési mód már inkább érzelmi természetű. Azt tartják u-
gyani8, hogy temetés után nem szabat soká.lik siratni .1a 
hóuttat. hogy a szelleme fe ne lár.léTc. 

Mint folyó melléki faluban, Szamosszegen a vízbe 
fulladtakkal kapcsolatban is alakultak ki szokások és hi-
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edelaek. Régi szokás alapján alakult ki az a rendelkezés, 
hogy az ismeretlen vízbe fulladtat annak a falunak kel
lett saját költségén eltemetni, amelyiknek a határában 
azt klfokták. Ez természetesen odavezetett, hogy a folyó-
menti falvak lakói igyekeztek egymásra tolni a költséget, 
s Így nem halászták, ki a vízből a hullát, engedték, hogy 
az tovább vigye, •agy, ha a vis partra dobta, igyekeztek 
azt a szomszédos falu partjára úsztatni. Adatközlőim i-
lyen eseteket a panyolalakról beszéltek el. Jellemző vi
szont a szamosszegiek halott-tiszteletére, hogy a nyil
vánvaló csalás esetén sem méltatlankodtak, hanem megte
remtették az ide kapcsolódó szólást;halott nem lehet fenn 
sokájlg! és nehéz szívvel ugyan, de kinyitották a köz
ség pénztárládaját, eltemették az idegen halottat. 

Itt említem meg, hogy a szanosszegiek szerint a vis-
befúlt férfi mindig hason van a vizén,a nő padig hanyatt. 

Mielőtt néhány idevonatkozó népköltészeti alkotást 
megemlítenék, idézem még a következő két szólást: A hóut 
embfrr farkájik fagy az éccaka. mondják téli estén, ha na
gyon hideg idő mutatkozik: A hóut ember jóuszága kJ neki, 
mondják arra a személyre, aki nagyon olcsón szeretne vá
sárolni, mer hát a hóut ember homaHát ugv aggrák. ahorr 
veszik. 

A továbbiakban olyan dalszövegeket, mondókákat is
mertetek, amelyek valamilyen formában a halotthoz kapcso
lódnak: 

"De sok esőü, de sok sár 
de sok kisjám mekcslt má. 
Ha még ez az egy mekcsal, 
elátkozom, hogy mekhetl." 
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"Mán én többet Szamosazegnek lakossá nem leszek 
a nyiretházi naty kóurházba ápoióunőü leszek. 
Megvizsgállom az ágyakat sorjába, sorjába, 
meghalok, ha rátanállok a kedves babámra," 

"Szarka repüli a Tiszáim, 
szalonna csüng az éllánn, 
kutya ül a farkaim, 
tehem fekszik óudalánn, 
hóut ember a hátánn." 

"Aggyon isten minden jőut, 
dljóufábú koporsóut, 
levelgbú lepedőüt, 
a gajábú legyezőüt." 

"Katicabogárka, hova viszel engem? 
Égbe, főüdbe, 
vagy a temetőübe." 

"Sárgát virágzik a tök, 
aekhal, akit megütök." 

"Isten neki fakereszt, 
ha mekhal, odalessz." 

2. A temetg 
A szamosszegi temető frontális a Panyola felé vezető 

múúttal, s így nagyjából a délkeleti oldalon van a kapuja. 
A sírok a múúttal párhuzamosak, s fejfák a sírok útfelőli 
végében állnak, s ezért a sírfeliratok akkor is olvasha
tóak,ha nem mennek be a temetőbe. Régen a sírsorokat csa-
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ládonként osztották kl, s egy-egy sorban azonos családi 
nevűek pihennek. Az utóbbi időben ez a rend kezd már erő
sen felbomlani, de az idősebbek és az egykori vagyonosabb 
réteg még szívósan ragaszkodik hozzá. A sírok elosztása 
úgy látszik, kapcsolatos a templomi padsorok elosztásá
val. Ez utóbbira pedig azt a magyarázatot adták adatköz
lőim, hogy azok kaptak elől sorokat, akik a templom épí
tésére többet ajándékoztak, vagyis a gazdagabbak. Bz nem 
látszik valószínűtlen magyarázatnak, minthogy a mai teme
tő és a mai templom nagyjából egyidős, 1850-1870 közötti 
keletkezésű. 

A lakosság a temetőt az óucskatemetóü és újtemetőü 
nevekkel kétrészre tagolja. Bz a tagolás azonban nem fe
jezi ki a történeti valóságot pontosan. A mai,ténylegesen 
egy darabban levő temető történetileg négy részre tagoló
dik. A falu központjához közelebb eső szakasz, ami a Kls-
homoróud nevű patakmeder és jelenleg már nem létező, egy
kori nádtetős kerüllőüház / - temetőőr szolgálati lakása/ 
közötti területen található, a legrégibb temetkezési hely 
ebben a temetőben, s a lakosság ezt nevezi óucskatemetóü-
nek. Körülbelül az 1850-ee években kezdtek ide temetkez
ni. Bz a réss, noha most elhanyagolt, a legszebb része a 
szamosszegi temetőnek, minthogy telve hatalmas diófákkal, 
meggy- és szilvafákkal, sőt szórványosan egy-egy alma és 
fenyőfa is található benne. Ebből az is látszik, hogy a 
régiek szerettek halottaik sírjára főleg hosszúéletű fá
kat ültetni. Bbben m században ide már csak akkor temet
tek, ha a halott házastársa már régebben ide volt temetve. 

A temető többi részét a lakosság Újtemetőü néven is-
meri. A név azonban nem kifejező, mert ez a rész történe
tileg három darabra tagolható. Az elpusztult kerüllőüház 
és a mai temetőkapu közötti szakasz - a jelen század első 
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negyedének a temetkezési helye. Itt még található szórvá
nyosan szilvafa, meggy- és almafák, s gvönytyfa nevem is
mert díszfa, de fenyő és dió már nem. A temetőkaputól Pa— 
nyola felé eső szakasz is két részhői áll» Közvetlenül a 
kapu melletti rész az. 1930-50-es évek temetkezési helye, 
itt már csak elvétve található fa. Az ettől még kintehh 
eső rész pedig a Jelenkor temetkezési helye. Itt szinte e-
gyetlen fa sem található, és a sírok szórványosak. 

Legidősebb adatközlőim még emlékeztek arra, hogy mi
előtt a mostani temetőbe temetkezni kezdtek, azelőtt a 
mai templom mögötti területen volt a temető. Az ő gyerek
korukban már nem temetkeztek ide, de ők még emlékeznek az 
Itteni fejfákra. Az idős adatközlők arról is számot adtak 
szüleik és nagyszüleik elbeszélései alapján, hogy mégré-
gebben, tudomásuk szerint, a mai Templomvég nevű faluré
szen a régi ráctemplom mögött volt a temető. Még azt is 
meg tudták mondani, hogy kb. a mostani Szakács Dénes An
tal és Pongóu Kiss Ernő telekjeinek végére esett ennek a 
többszázéves temetőnek a helye. 

A mai temetőt a műút mentén faoszlopos drótkerítés 
szegélyezi, a másik három oldalról pedig sűrűn nőtt akác
sor, amit gyakran visszavágnak, s Így inkább sövényszerű. 
A hagyomány szerint a temető környezete régtőlfogva ilyen. 

A esamosszegi temető a legutóbbi időkig a református 
egyház tulajdona volt» A benne levő gyümölcsfák termésé
vel a mindenkori pap rendelkezett. 6 kaszáltattá a régi, 
elhagyott sírokat is. Az itteni fűből sok ás kitűnő szé
nát gyűjthetett. Kb. 1950-ig őre is volt a temetőnek, őt 
nevezték temetóükerüllóü-nek» A temetőben levő, de mos-
tanra már elpusztult szolgálati lakása volt a kerüllőtt— 
ház. Bz a náddal fedett ház szoba-konyhás volt,kis lstál— 
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ló és konyhakert tartozott hozzá, aal napraforgóssárbői 
illetve sövényből készült rekesz-szél volt elkerítve a 
temetőből» 1 temetőnek, aár a felszabadulás után haszná
latba vett utolsó szakaszát régebben komencliónfóüd néven 
a temetóükerüllóü szántótta-vetette. Xnnek as őrnek a fe-
ladata az volt, hogy ügyeljen a temető rendjére és főképp 
a benne levő tárgyakra, gyümölcsre. Bem volt ritka ugya
nis, hogy téli éjszakákon a régi, korhadó fejfákat ellop
kodták tüzelőnek, érés idején pedig a gyümölcsfákat dézs
málták meg. adatközlőim három nemzedékre emlékeznek visz-
sza, akik őrök voltak a temetőben: Kovács Sándor, lóaa 
(Jyula és Pilep József. Pilep József óta sem hasa, sem őre 
nincs a temetőnek. 

a temető hátuljában régen volt egy kb. 4x4 méterem, 
cseréptetős, deszkafalú épület, amit dökhás néven emlege
tett a lakosság. Rendeltetése az volt, hogy a határban 
talált, főleg a Szamos vize által hozott Ismeretlen embe
ri hullát ideiglenesen benne elhelyezzék, míg annak sze
mélyazonosságát meg nem állapítják. Hint romra, magam is 
emlékszem rá gyermekkoromból, as 1930-as évekből. 

A temető, mint általában másutt is, kultikus, így 
babonás hely. A néphit szerint a késértetek fehérlepedőbe 
burkolt csontváz formájában éjféli 12 órakor kijönnek a 
sírokból, és a sírhantok között járkálva, akit ekkor ott 
találnak, magukkal viszik. Sz a késértetjárás az esőü ko-
kasz szőujig. kb» hajnali 2-3 óráig tart. Bz a hit termé
szetesen azt eredményezte, hogy a falu lakosságához tar
tozó nők és gyermekek már az esti, szürkületi órákban is 
féltek a temetőtől, de az idősebb férfiak is viszolyogtak 
éjszaka a temetőbe menni. Bz a hiedelem eléggé sajátos 
nehézséget jelentett a temetőn kívül eső Újsor nevű falu
rész lakói számára, mert ezen a részen bolt, közkút nem 
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volt, így vásárolni, innivaló vízért a falu központjába 
kellett menni innen, nem egyszer éjszaka. Körül a műúton 
hosszú a távolság, a temetőn át viszont egy ösvény veaet, 
azon percek alatt célba érnek. Gyerekeket és nőket azon
ban ezen a gyalogúton éjszaka nem lehetett elküldeni. Fo
kozta a veszélyt a szásadeleji sok veszettkutya is, amik 
ugyancsak a temetőben kötöttek ki. A félelmet nem ismerő 
azamosszegl legénynek aztán az lett még a harmincáé évek
ben is a legnagyobb dicsősége, ha bebizonyította, hogy 
éjszaka nem fél a temetőbe menni. Adatközlőim több esetet 
említettek, mikor a legény borban fogadott barátaival, i-
dősebb férfiakkal, hogy a temető közepén levő valamelyik 
sírhoz elmegy éjfélben.A fogadást általában meg is nyerte 
az illető. Be arra is van példa, hogy tragikus kimenetelű 
lett az ilyen vállalkozás. Ezek a történetek méginkább fo
kozták a temető misztikumát. Néhány ilyen helyi hiedelem
mondát ismertetek az alábbiakban: 

Tíz liter borban fogadtak a legények arra, hogy egyi
kőjük egy meghatározott sírhoz kimegy éjfélben. A jel az 
less, hogy egy vasvillát szúr le a fsjfa mellé. A vállal
kozó legény el is ment,de csak nem akart visszatérni. Ba
rátai hosszabb várakozás után utána mentek csoportosan, s 
halva találták a legényt a jelzett »írnál, még pedig a 
surc-ánál /«félkötény vászonbői/ fogva a földhöz szegezve 
a vasvillával« - As történhetett,hogy a legény, mikor le
hajolt a villát a földbe szúrni, lecsüngő aurcát odaszö
gelte a villával. Fölállni viszont nem tudott, s azt hit
te, hogy a szellea fogta meg, s ijedtében halt meg. 

Bem ilyen tragikus kimenetelű as a történet, mely 
szerint a legény dicsekedett, hogy a temetőn keresztül 
jáz udvarolni és a barátaihoz, s nem egyszer éppen éjfél
ben jön át a temetőn. Se mag az is hozzátartozott a di-
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csekréshez, hogy a legény azt állította, hogy mikor a te
mető közepén jár, mindig azt mondja Jó hangosan; "lejetek 
fő hőuttak! Öt pen/cőü egy mázsa búza!" - Meghallotta ezt 
a szomszédbell nagyapa Is, és próbára tette a legényt. A 
temető közepém fehér gubába öltözve behúzódott az ösvény 
melletti bokorba, és várta a legényt. Íz Jött is, és úgy 
látszik,csakugyan volt kurázsija, nem a levegőbe beszélt, 
mert éppen az elbújt öregember mellett haladt el, amikor 
kikiabálta a fentieket.De az öreg lassan kezdett felegye
nesedni, és síri hangon megkérdezte a legénytói: "Minnyá-
jan fékejünk?" A legény azonban nem válaszolt, hanem fel
kötötte a nyúlcipót, annyira, hogy mire a kapujukhoz ért, 
eszméletlenül esett össze. Bem is kiabált többet éjszaka 
a temetőben, noha később megtudta a nagyapa csalafintasá
gát. Hint mondta., akkor azt hitte, hogy valami szellem 
szállította meg. 

A szamosszeglek hite szerint a temető nemcsak a kí
sérteteknek, hanem a boszorkányoknak is tanyája az éjféli 
órákban. Itt gyülekeztek a boszorkányok, aztán füveket és 
emberi csontokat szedtek búbájoskodásaik céljaira. A aza-
mosszsgi hagyomány szerint különösen az óucakatemetóü 
volt kedvenc helye a boszorkányoknak. Itt volt egy hatal
mas vadkörtefa, s axon gyülekeztek. Kiss Zsuzsi néni, a 
századaiéJi temetóükerüllőü felesége, mint adatközlőim 
elmondták, gyakran beszélte reggelenként, hogy egész haj
nalon fütyöltek, énekeltek, tapsoltak a vadkörtáfán mula-
tosó boszorkányok. Mint kiemelkedő tényt említhetem, hogy 
a boszorkányok tevékenységében a szamosszegi hiedelem 
szerint a tapsolás az uralkodó» 

A temető gyakran jelentkezik a népköltészetben is. 
Szamosszegen feljegyzett dalszövegeim közül az alábbiak 
tartoznak ide: 
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*Áta aentem én a temetőtina, 
azembejöt rám a régi azeretőüm. 
U se szóut, én ae hát, 
aggyon as iatem jón éccakát!* 

•Szamosszegi naty temetőt! drótrtta van kerítve, 
boldog» aki bele van temetve. 
énnekem la oda van a vágyam» 
mer meguntam az életem ebben a világban." 

A ÍV 

"Ha meghalok, nem ke nekem azerstőti, 
szeretőim lesz majd a gyászos temetőtt. 
A fejfáara caak az legyen rájirva: 
én ia vőutam hú azeretőü valaha.1' 

"Mos van a nap lemenőübe, 
kimegyek a temetőübe: 
a hóudviláktm kérdezem: 
nem látta»jé a kedvesem? 

Aaz felelte, látta, látta, 
egy máj BÍX magába zártg: 
5 van sárra a viláktd, 
mint a madár a párját*.• 

3» á air 
A sir megáaáaáhak időpontjárói és körülményeiről, 

valamlmt a sírásokról már előrébb szóltam. Sem említettem 
viszont a elr méreteit. A azamosszegiek a sir méreteit 
öl-ben fejezik ki, de a kimérése lépés-ben történik. Izek 
szerinti két lépés széles /»egy öl/, négy lépés hosszá 
/« két öl/, mélysége pedig egy öl. 
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Általában úgy temetnek, hogy a sírba tett koporsóra 
közvetlenül húzzák rá a földet, ujabban azonban kezd szo
kássá válni - a vagyonosabbaknál régebben Is szokás 
•olt -, hogy a sírban padmajt építenek. A «ír négy sarká
ba« a koporsó magasaágának megfelelő téglaoazlopot rak
nak, s ezekre a sír hosszában erős akác vagy tölgyfa ge
rendát helyeznek. Mikor a koporsót a sírba teázik, erre a 
gerendára vastag, legtöbbször hasított keaányfadeszkát 
tesznek, tehát a koporsót bedeszkáaaák. így a föld nea a 
koporsóra hull, hanem erre a deszkára. A koporsót védik 
essal. így később szakad be az elkorhadt koporsó. 

Legidősebb adatközlőim azt mondták, hogy a régiek a 
fent leírt sírt pincésir-nak nevezték, és az igazi padma-
jos aír más forma volt. Szerintük régen úgy készítették a 
sírt, hogy keskenyebbre ásták mint most, és a kellő aély-
8ég után a koporsó aéretének megfelelő, barlsngazerfl he
lyet ástak a gödör oldalában. Temetéskor aztán a kopor
sót a sírba eresztés után ebbe tolták be, s így földelés
kor nea a koporsóra hullott a göröny. Szerintük es as i-
gazi padmajoB sír. 

Temetéskor a sírások, akik a behantolást la végzik, 
csak elnagyolva alakítják ki a sírdombot. Bsért a hozzá
tartozók néhány nappal, esetleg héttal a temetéa után, 
álkor a sír földje már aegülepedett, kapával, lapáttal 
kimennek a temetőbe, és szépen szabályosra egyengetik a 
aírdoab földjét. Bzt általában nők végaik, akik akkor é-
lővirággal be la ültetik a sírt. Mostanában aar nem szo
kás fafélét ültetni a sírra,a század első felében azonban 
nág szokás volt, főként díszfákat ültetni a fejfa mellé. 
Régebben gyümölcsfákat ia ültettek: dió, saliva, meggy és 
almafákat. Idősebb adatközlőin magyaráaata szerint azért 
ültettek régen fát a fejfa mellé, hogy as azután 1» aeg-
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sarad» ha már a fejfa elkorhadt, kidőlt. 
A »írókat a bozzázartozók - még a dédunokák is -

évről érre gondozzák, rendben tartják. Még azt Is megte
ázik, hogy évek múlva, mikor a korhadt koporsó beszakad,s 
esiatt a sírdomb nagyon lesüpped,egész kocsi földet visz
nek a sírra, hogy dombja a szokásosnak megfelelő magassá
gú, legyen. 

Halottaknapja előtti napon még a negyedíziglen! hoz
zátartozó is rendbe teszi halottja sírját. Ezt a család 
nőtagjai végzik. Este pedig virágot, koszorút visznek a 
•írra, majd gyertyát égetnek rajta. Általában a sír négy 
sarkán gyújtanak gyertyát,de van rá eset, hogy a fejfa két 
oldala seilett is» 

• sir, mikor már a halott a koporsóval benne van, 
különösen tiszteletben tartott hely,s rálépni nem szabad. 
Gyakran előfordult, hogy - gyüsölcsérés idején a gyerekek 
lopni mentek a temetőbe. Különösen a meggy érdekelte ő-
ket.mert abból a faluban kevés volt. A szülők ezt általá
ban nen vették vétel, számba. Sőt, ha a kerülő panaszt e— 
melt lopás miatt a gyerekek ellen, inkább a gyerekeket i— 
gazolták, mondván: attul a néhán szem metytű nem szegénve-
dik e cég a pap. Ha viszont arról szereztek tudomást a 
szülők, hogy meggyezés közben letaposták a sírdombot, an
nak mindig csúnya verés lett a vége. 

Hágához a sírhoz hiedelmek sora fűződik. A sírból 
kél ki éjfélkor a halott szelleme, ide viszi le azt, akit 
még kakasszó előtt a temetőbem talál. A szellem a szamos
szegi hit szerint tulajdonképpen a sír őrzője, védelmező
je. Ezért ijesztik aztán a szamosszegi anyák gyereküket 
azzal* hogy »visz a késértet, ha megtudják, hogy a gyerek 
virágot szakított valamelyik sírról. 

Hint a temetkezés egyéb hagyományai, a sír is Jelent-
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kezlk a népköltészetben. Behány olyan dalszöveget közlök 
Itt most, melyben a sír szerepel, és az eddigi fejezetek
ben még nem kerültek bemutatásra: 

"Ha még eccer tizennyóucéves lennék, 
barna klsjány szeretőüje nem lennék. 
Barna klsjány szívének csábitóu szerelme, 
asz teem engem a hideg sír fenekére." 

"Tan nekem egy imakönyvem, 
belenézek, hull a könnyem. 
A van abba belejírva^: 
a szerelem tesz a sírba." 

4. A fe.1fa 
1 fejfa készítésiről is szóltam már. Az eddig emlí

tett faragó mesterek sorát ki tudom még egészíteni Ger
gely Sándor /=Xampaluc/ és Paragh Menyhért /«Badar/ nevé
vel. 

A fejfához sok hagyomány nem kapcsolódik. Adatközlő-
im azt emelték ki»hogy a fejfát mikor kicserélik sírkőre, 
ami gyakran évekkel az elhalálozás után is történhet, nem 
szokták a régi fejfát elvinni a temetőből., hanem legtöbb
ször a sír mellett mélyen elföldelik, hogy ott korhadják 
el. B szokást a halott iránti kegyelet fejleszthette ki, 
minthogy másrészről azt tartják, hogy a fejfát eltüzelni 
vagy valamilyen célra felhasználni, a halott meggyalázá— 
aát jelentené» 

Itt említem még meg azt is. hogy a fejfákon, de m 
sírköveken is megtalálható AJ.fJt.A. rövidítés jelentése 
másutt im ez: A Boldog feltámadás Reménye Alatt. Persze, 
ezre is kitaláltak egy tréfás magyarázatot, mely szerint 



• rövidítés magyarázata: 1 Bolond Kivágó Részegen Alasik. 
A szamosszegi temető fej fáin nincsenek olyan tréfás 

sírfeliratok, amelyek állítólag a székelyeknél találna -
tök. A fejfára általában abeiott nevét, életkorát és ha
lálának pontos dátusát vésik. Ha azonban tragikus körül
mények között vagy fiatalon halt meg, akkor a halál okát 
is /vízbe fúlt, háborúban elesett, öngyilkos lett/ felvé
sik a fejféra illetve kűfejfára /»sírkő/. Az viszont meg-
botránkosást kelt, ha a kórházben valaki, valamilyen be
tegségben meghal, és a betegsége nevét is felvésetik fej
fájára. Erre Csacsi Puskás Gedeonná példáját emlegették 
adatközlőim. Ennek az asszonynak a fia legénykorában halt 
meg vakbélgyulladásban* A sírkövére az anya ezt vésette: 
Heghalt vakbélgnilladésban. 

A z ócskatsmetőü egyes fejfáin olvashatóak vallásos 
sírversek,de tegyük hozsá rögtön, hogy sablonversek,mert 
mert mindenütt csak ezzel a szöveggel találkoztam: 

"..... éveket éltem, mikor Jézusomhoz tértem." / A 
kipontozott helyen a halott életkora szerepel!/ 

Hadd említsem még meg, hogy a vagyonosabbak gyakran 
előre elkészíttették a sírkövüket.A szamosszeglek ezt mo
solyogták, és ha lehetőség kínálkozott rá, tréfát űztek 
belőle. Ilyen tréfás esetet említettek adatközlőim \ Civil 
Bscskő Jánossal kapcsolatban is. 6 is előre elkészíttette 
sírkövét, és otthon az udvaron tartotta. A legények aztán 
egy éjszaka felállították az ajtajában, még a hiányzó év
számot is kiegészítették krétával. Le is került a sírkő 
még sásnap a temetőbe, ott viszont nem űztek tréfát belő
le. 

Az előző fejezetekben már bemutatásra kerültek olyan 
dalszövegek, amelyek a fejfáról szóltak. Lemarásként e-
gyst még itt is idézünk: 
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"Jáccik a szel a Balaton homokos partyáva, 
bejültetem könyeskörül szomoruficfáva. 
Szomorufüsz hervatt lombja ráhajlik a sírra, 
ojjan annak minden ága, mintha ety fejfa vóuna." 

5. A koszorú 
Ma már a temetkezési vállalatnál kapható művirág-ko

szorút vásárolják, de régebben házilag készítették élővi--
ragból. Fűzfa vesszóből /«Salix alba L./ megcsinálták a 
karika alakú vázát, s azt virággal körbe kötözték. Lz 1. 
Íven koszorúban a zöld általában a virág zöldje volt. 1 
rózsát például hosszú, leveles gallyal vágták a koszorú
hoz. De a kázsija néven Ismert "Jaeminum íructicans L." 
zöldjét is szívesen fonták a koszorúba. Ha más zöld nem 
került, akkor a szántóföldön található szebb gyomnövényt 
is felhasználták erre a célra, például a nyulárnyék néven 
emlegetett asparagus officinalis L. zöldjét. Fenyőgallyat 
ritkán használtak, mert a faluban a temető és a templom
kert kivételével alig lehet találni. Persze, ha hozzáju
tottak, akkor ezüst vagy arany festékkel festett tobozból 
is készítettek a boltihoz hasonló koszorút. 

Adatközlőim szerint hagyományként csak annyi van meg 
a koszorúval kapcsolatban, hogy a sír behantolása trtám a 
rokonok, barátok, közelebbi ismerősök a koszorú levelei
ből, virágszirmaiból egyet-egyet levesznek, és az imádsá
goskönyvbe vagy bibliába, zsoltárba elteszik emlékként. 

6. A koporsó 
A temetkezési kellékek között az egyik leginkább ha

gyományt teremtő tárgy. Sok babonás hiedelem kapcsolódik 
hozzá, megjelenik az átkozódásban,népi gyógyászatban,nép
költészetben egyaránt. 
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As egészségre való káros hatása miatt» akik helytele
nítik a dohányzást, tréfásan, de nagyon találóan koporsó-
azeg-nek nevezik a cigarettát. Ás igazi, sírásáskor a 
régi koporsóhói felszínre került szögről viszont azt 
tartják az öregek, hogy jő vele a fájós fogat piszkálni, 
sert enyhíti a fájdalmat. De a koporsószeg az átkozódés-
ban is gyakran jelentkezik» Ba valakit igazságtalanul a-
nyaglakban megrövidítettek, pénzét nem kapta meg valaki
től, keserű belenyugvással ezt szokta mondani: "terven a 
tijód! Vegvé rajta koporsóuszegeti" 

Fontos itt megjegyezni, hogy régen nem festett il
letve fényezett volt a koporsó. Gyerekkoromból még én is 
emlékszem, hogy a festetlen koporsót fekete színű texti
liával vonták be. Később papírt használtak a textília he
lyett. Itt volt szerepe a koporsőszegnek, mert a koporsó 
peremein, mint a kárpitozott bűtrokon, e rezesfejű szeg
gel verték ki a cifrázatot,díszítést. Később az ilyen dí
szítés elmaradt, helyette arany vagy ezüst színű papírből 
dornboritottan készült szegélydíszt alkalmaztak.ugyanilyen 
betűkkel a koporsó fedelén hosszában a halott nevét és é-
letkorát is jelezték. 

Hint már előrébb jeleztem, a harmincas, negyvenes é— 
vekben Bodó Ádám /Koporaóus Ádám/ helybeli asztalos mes
ter készítette a koporsókat. Mégelőbb Bodor Bertalan volt 
a koporsókészítő mester a faluban» 

Szokás volt régebben üveges koporsót is csináltatni. 
Széket is a helybeli asztalos mester készítette. Ezek 
használatakor még egy durvább készítésű festetlen koporsó 
is kellett, amit bárka néven emlegettek. Az üveges fedelű 
koporsót temetés előtt ebben helyezték el. Ismerik a báro
kat helyettesítő érckop5rsóu-t is. Bzt a fémből, főleg- ó— 
lomból készült koporsót a katonaság használta. Ha régen a 
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katonaságnál meghalt valaki, akkor üveges koporsóba tet
ték, ezt belehelyezték az érckoporsóba, és így szállítot
ták haza a halottat. Otthon aztán temetésig as érckopor
sót fel lehetett nyitni, és az üvegen keresztül látható 
volt a halott arca. 

adatközlőim olyan dalokat is tudtak mondani, amelyek 
valamilyen formában kapcsolatban vannak a koporsóval. Le
zárásként még ezeket ismertetem. Annyit azonban megjegy
zek, hogy a most közölt dalszövegeket nem tartom kivé
tel nélkül népi alkotásoknak. Mégis közlöm, mert úgy hi
szem, jó tudni azt is, hogy a lakosság e témával kapcso
latban milyen műköltészeti hatásnak volt kitéve: 

"A fonóuba azóull a nóuta, 
kiskapumba de rggóuta hálgatom. 
Bszembe jut árvaságom, 
rég élveszett bóuldokságom siratom. 
Danojatok csak még egyet, 
bánatosat, keserveset, utóusóut, 
édesanyám ne sirasson, 
a fÍjának csinátasson koporaóut!" 

"Házunk előtt kedves édesanyám fojik el egy halastóu. 
abba úszik, kedves édesanyám, ety fekete koporsóu. 
Kiláccik a néty sarkábull a csipkész szemfedóü, 
rá van írva, kedves édesanyám, de hijába nevelté." 

"Páj a szívem, gyóugyítani nem lehet, 
patikaji szer asz nem gyóugyittya meg. 
Raj meggyóugyit a kopórsóum deszkája, 
mikor a fóüd zuhogva hul le rája*" 
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•Hlncsen nekem semmim e világon, 
csak egy szál őüsziróuzsa virágom. 
Eáburullok, mint egy koporsóura, 
róuzsa, róuzsa, róuzsa, fejjár őüsziróuzsa." 

7. FÜGSELÍK 

Sbben a lezáró fejezetben kívánok szólni a temetési 
szertartásoknak nem reformétus-ritusa hagyományaival.Jel
zem, meg vagyok győződve arról» hogy adatközlőim itt nem 
hiteles hagyomány-anyagot közöltek. Azt nem is közölheti
tek, hiszen mint reformátusok, csak ritkán láthattak más 
rítusú temetést. Hemis e hagyomány-anyag közlése a célom, 
hanem annak a szemléletnek a bemutatása, hogy a helyi la
kosság ezeket az idegen szertartás-mozzanatokat hogy fo
gadta, melyeket már nemcsak tudomásul vett, hanem érté -
kelte is azokat* 

I* A katolikus szertartás emlékei 
Katolikus csak ritkán akad a faluban, az általában 

bekerflt, ahogy a szamosszegiek mondják. Mégritkább az az 
eset, mikor az ilyen személy a faluban öregszik is meg, 
illetve otitis hal meg. Csak ilyenkor kerül sor arra,hogy 
a falu lakossága katolikus temetési szertartást is lát
hasson. Természetesen ezek hiányos, több esetben félre
értett vagy szándékosan félremagyarázott, sokszor tréfá
san elferdített adatok. Följegyzését az teszi érdekessé,s 
hasznossá, hogy a falu véleménye derül ki belőle. 

Elöljáróban még annyit, hogy Szamosszegen nem csak 
most, hanem régen is helyet adtak a katolikus halottak el
temetésére a temetőben, annyi elkülönítéssei, hogy a te
mető hátul levő, de nem félreeső helyén jelöltek ki szá-
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mukra egy szakaszt. Ma, természetesen ilyen elkülönítés 
nincs* 

Bgyik id5s adatközlőm, aki halotvivőü volt a katoli
kus temetésen,a következőkben tudta előadni Regóczi Zsig
mond szamosszegi katolikus legénynek az 1920-as évek vé
gén tartott temetését: 

4 szomszédos nagydobosról a plébános harmadmagával 
/+ kántor, sekrestyés/ jött a temetésre. A nyitott kopor
só előtt a plébános latinul imádkozott, szentelt vísxel 
behintette a halottat, majd temjén-nel megfüstölt«. Bzek 
után lezárták a koporsót, és latin nyelvű szertartás kö
vetkezett, amiből senki nem értett semmit. Végül elindult 
a gyászmenet, élén a plébánossal, kántorral, s a templomi 
zászlókat vivő sekrestyéssel, aki mellé két gyerek Is sze
gődött. A halottas háztól mintegy 500 - 600 méterre levő 
temetőig két letétel volt az úton. Bkkor a halottvivőknek 
az út közepén a földre kellett tenni a koporsót, és a pap 
újból beszórta szentelt vizzel, és befüstölte. A füstölő
vel keresztet rajzolt a koporsóra, és közben latinul óné-
kelt valamit. Menetközben csak a kántor énekelt, de az 
is latinul. A sÍrnál állvánvra tették a koporsót, a pap 
imádkozott latinul, újra befüstölte és beszórta szentelt 
vízzel. Ezután leeresztették a koporsót a sírba, és bs— 
hantolták. 

Adatközlőim szerint a falu lakossága - kíváncsiság -
ból itt mindenki megjelent - megértően fogadta a szá
mukra szokatlan szertartást.Nem csodálkoztak sem a temp -
lomi zászlókon, sem a beszentélésen, mondván: hát úk ity 
szokták cslnélnl. A tömjénfüst viszont már nem nyerte meg 
a tetszésüket, többen fanyar tréfával megjegyezték, hogy 
füstölik a ftóu/ttatt «nĵ t | levágod disstóut. hogy továb 
tarcaék. A latin nvelvű szertartást szinte senki sea he-
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lyeselte, minthogy szerintük csak ennyit lehetett belőle 
érteni: Ettem piritot kenyeret, ittam rá hideg vizet /«Bt 
cum spiritu...stb/, illetve: Páter noszter apát suszter. 
anyát egimadila. így leszünk mi majdan a 16u isten fi la, 
/• Pater noster...stb/. Ennek az eredménye, hogy gúnyosan 
azt tartják, hogy a katolikus pap így imádkozik: He menny 
a fára, nem esé le. ne mennv a vizbe. nem fúsz bele! 

A letétel szokásán már a falu apraja-nagyja megbot
ránkozott. A szamosszegiek nagyon tisztelik a halottat, 
például a sírdombra szentségtörés rálépni, s így a halott 
megszégyenítését látták abban, hogy a halott koporsóját a 
csupasz földre tették le. 

2 . A zsld<5teaetés 
A második világháborúig 3zamosszegen jelentős számú 

/10-15/ zsidó család lakott, volt rabbijuk, külön temető
jük és templomuk. A magyar lakosságnak így alkalma volt 
a temetési szertartásaikat is megfigyelni. Adatközlőim be 
is tudtak számolni a megfigyeléseikről. De, természetsze
rűleg itt is találkozunk hézagokkal, félreértésekkel, és 
szubjektív véleményekkel. 

Adatközlőim szerint a halott zsidót alaposan megmos
sák, még a körmeit is üveggel megsikálják. Ez olyanképpen 
történik, hogy a lemeztelenített halottat deszkára fekte
tik, két oldal dézsában vizet tesznek mellé, és olyan bő 
•ízzel mossák, hogy a helyiségben a küszöp tárcsa .1a vi
zet, hotr ki ne fojjon. Ezután a lepedővel leterített á-
gyon felöltöztetik. De az öltözet csupán egy hosszú fehér 
ing, akár férfi, akár nő a halott.Bbből a helyiségből min
dent kihordanak, csupán az egyik sarokban helyeznek el 
egy szalmazsákot, amin a halott legközelebbi férfi hozzá
tartozója gyászol - nyolc napig fehér alsónjeműben. Ennek 

145. 



nem szabad Innen elmozdulnia a gyászidő alatt. Kikor kez
dődik a temetési szertartás, akkor egy lábakon álló, négy 
fogantyúval ellátott, fedél nélküli ládafélébe helyezik 
lepedővel együtt a halottat, és kiviszik az udvarra. A 
gyásznép három csoportra tagolódott Szamosszegen, asze
rint, hogy milyen törzs leszármazottai voltak, s a halot
tal milyen rokoni kapcsolatban voltak. A halott rokonai 
az udvaron voltak a halott körül, itt volt a papjuk is, 
aki a csíkos Imalepelbe burkolózva, nyakában a cices nevű 
kultikus tárggyal hajlongva tartotta a héber nyelvű szer
tartást. A gyásznép egyik csoportja a kertkapun alul, má
sik csoportja az utcai kapun kívül volt. A férfiak minde
gyikének a nyakában volt a cices. 

A szertartás befejezése utam négy zsidó megfogta a 
halottasláda négy szarvát, és elindultak a temetőbe. A 
halottat csak a lepedő takarta ekkor. A három csoportra 
kUlónülés itt im tapasztalható volt. Az a két csoport, a-
melyik nem volt közvetlenül a halott mellett az udvarom, 
itt is csak a temető bejáratáig jött, s ott álltak, míg a 
szertartás befejeződött. Érdekes adat, hogy a közvetlen 
hozzátartozók nem kisérték ki a halottat a temetőbe. 

A zsidóknak nincs szegeit koporsójuk. Festetlen négy
szögletű ládát alkalmaznak a temetésre, de azt sem szö
gelve, hanem csapolással összeillesztve, így hát szét
szedhető. Bgy-egy darabját , hóna alá fogva, a gyászoló 
viszi ki a temetőbe. 

A temetőbe érve két zsidó lemegy a sírba, a kopor
sót összeállítja. A héber nyelvű szertartás után a lepe
dőnél fogva, a sírban összeállított koporsóba eresztik a 
halottat. Egy újonnan vásárolt cserépcsuporban nyerstojás 
van,ezt a koporsó oldalához csapják. Ez a harangazó. Bgy-
egy cserépdarabbal lefödik a halott szemét, - adatközlőm 
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szerint, bogy az ág nehotv klver.le a szemgt a másvilágon. 
Pénzt ia tesznek a halott kezébe, hogy a túlvilági révnél 
fizetni, tudjon. Ezek után ráhajtják a lepedőt, a lapos 
deszka-fedelet ráteszik a koporsóra, szegezés nélkül, az
tán elföldelik. Általában úgy választják meg a temetés ji— 
dőpontját, hogy a nap éppen menjen lefele, mire befejező
dik. A gyász jeleként a hozzátartozó férfiak zakójuk haj
tókáját ollóval bevágják, a így járnak nyolc napig. 

A magyar lakosság fejcsóválva mosolyog ezen a szer
tartáson, de nem gúnyolja úgy ki, mint a katolikust. Egyet 
helytelenít csupán: miijér nem lehet mindenki a halottas-
ház udvarán? A héöer nyelvű szertartást is, megértéssel 
fogadjak, mert hisz azok nem magyarok, azoknak az a nyel
vűit. 

3. A cigánvtemetéa 
A szamosszegi cigányok reformátusok, csak magyarul 

beszélnek,azaz magyaréigányok. Oláhcigány csak a legutób
bi években került be a faluba. így végeredményben a szer
tartás ugyanas, mint ahogy részletezve már leírtuk. Van 
azonban mégis eltérés, ami miatt külön is szólni kell a 
cigánytemetésről* 

Bizonyos látványosságot ad a cigánytemetésnek, hogy 
• búcsúztatás a cigányzenekar segédletével történik. Mint 
ilyet, nem tartják temetéshez illőnek. Számukra ezért a 
cigánytemetés inkább mulatságos látványosság-, mint gyász. 
Másik eltérő vonás, hogy a primitív cigányhozzátartozók 
gátlástalanabbul élik át a gyászt, s ennek szóban és cse
lekedetben kifejezést is adnak, őrjöngő jajgatást csap
nak, gyakran a sírba ugranak:, a kérik, őt is földeljék el 
a halottal. A magyar lakosság számára természetesen ez is 
inkább szórakozás» 
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4. A baptista temetés 
Szamosszegen sok a baptista, külön temetíjuk van. 

Szertartásuk viszont csak annyiban tér el a re forma tus t<SL, 
hogy nincs harangszó, énekeiket a Hallaluja énekeskönyv— 
bői éneklik, a búcsúztatást a prédikátoruk végzi. Itt már 
jelentkezik sokszor a verses búcsúztatás is. 

5. Polgári temetés 
S szertartás Szamosszegen ritka, nem szeretik. Csak 

a közhivatalok dolgozói számára rendez ilyen temetést a 
munkahely. Ahogy már említettem, komonista teaet^s mévem 
emlegetik a faluban. Terjedésének azonban ennek ellenére 
- legalábbis meglátásom szerint - nem politikai okai van
nak, hanem éppen a hagyomány hiánya. A polgári szertartás 
vezetői általában a lakosság köréből kerülnek ki - igaz» 
újabban külön funkcionárius van erre -, de nea örvendenek 
olyan tekintélynek egyelőre, mint a pap. Bzért aztin nem 
is szívesen temettetik így halottalkat. 
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TAJS20JEGYZÉK 

3za»oeazeg nyelvjárása hangtan terén csupán néhány 
esetben tér el a köznyelvtől, mássalhangzók terén pedig 
megegyezik azzal. így fonetikus jelölésemben csupán a kö
vetkeze* betűk hangértékét látom szükségesnek magyarázni: 

a: a köznyelvitől kissé zártabb, alsó nyelvállású, 
hátulképzett, labiális, rövid magánhangzó» 

éi a köznyelvitől üsse zártabb, középső nyelvállá-
sú,elttlképzett, hosszú magánhangzó. Vontatottabb 
beszédben kettőshangzónak is ejtődik. 

á, 5, e, o: a köznyelvivel azonos képzésű, de széles 
ejtésű, hosszú magánhangzók, amelyek az 1, r, j 
hangok kiesésekor pótlónyújtással keletkeznek. 

a, o, u, é", o*, i, ü: a köznyelvivel azonos képzésű» 
félhosszú magánhangzók,áltálában az 1, r, j han
gok hatására pótlónyújtással keletkeznek. 

óu: záródó, emelkedő kettőshangzó a köznyelvi ó han-
gok helyett és az -ol- hangkapcsolatok helyén, 

őü: záródó, emelkedő kettőshangzó a köznyelvi ő han
gok helyett, és az -öl- hangkapcsolatok helyett. 

A község szókincse jelentésben tájszavak ugyan, de 
nem mutatnak teljesen egységes képet. Az Óazuszka nevű 
íalurész lakóinak jelentős része olyan kiejtési és szó
használati eltérést mutatnak, hogy külön jelzésük szüksé
ges. S községen belüli kis nyelvjárás-sziget, talán egy 
régebbi betelepülés eredménye lehet, minthogy nagyon ha
sonlít a hatérontúli beregi nyelvjáráshoz. így Ósz. jel
zettel elkülönítem ezeket az adatokat. 

adogatóu az a munkásnő a cséplőgépen, aki a kévevágók ke
zébe adja a búzakévéket. 
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alávág a ledűlt búzát a dűlési iránnyal szembe vágja a 
kaszával» 

állapotos terhes /nő/. 
anyakovász a kenyérsütés előtti estén liszttel péppé ke

vert kelesztő anyag. 
apróumálé kukoricalisztből sült tenyérnyi nagyságú kerek 

sütemény. 
aratóuruha kifoldozott rossz férfi vagy női ruha, amit a-

ratáskor viselnek a munkások. 
äsduhaja a megsült kenyérnek az a héja, ami sütéskor a 

kemence kövezetén feküdt. 
asóuház a régi típusú falusi házak kert felé eső szobája. 
asztag a hordáskor kazalba rakott búzakéve a szérún. 
asztagmester idősebb férfi,aki hordáskor az asztagot rak

ja. 
bebájka kenyértésztából készült dió nagyságú sütemény, a-

mit leforrázva sózott tejfölös túróval fogyasztanak* 
bandagazda az a fírfimunkáa, aki uradalmi aratáskor vagy 

csépléskor a munkások összeverbuválását végzi, s az
tán a munkát irányítja, a keresetet elosztja. 

bárka durva, festetlen koporsó, ami a díszesebb koporsót 
végzi a szállításkor. 

bejállit cséplőgépet az asztag mellett üzemeltetéshez e-
lőkászít. 

becsinál! kemenceszájat az előüke nevű lemezzel elzár. 
befejezte /pl. az életet/ meghalt» 
bedagaszt ököllel történő dürücköléssel kenyértésztát sü

téshez előkészít» 
befül sütéshez megfelelő hőfokra melegszik« /Pl. kemence/ 
befűt sütéshez kemencét tüzeléssel bemelegít. 
bejáaztat kelesztő anyagot vízben felold kenyérsütéshez» 
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bejaggya ja kóücsot meghal. 
behúz koporsót a sírban beföldel. 
behuzatás cséplőgép bevontatása a szérűn lévő asztag mel

lé. 
bekovászol aratás előtti délután néhány kereszt búzát le

arat. 
béli 1. a kenyérnek a belső fehér színű része. 

2. a búzásszekeren és az asztagban a belső búzaké
vék. 

belli a szekér vagy asztag belsejét búzakévékkel kitölti. 
bérena borona. 
berenállés a vetőterület porhanyósítása a boronával. 
bevakull homályossá válik, pl. a tükör. 
bevet kenyértéeztát lapát segítségével a kemencébe helyez 

sütés céljából. 
bevetés a kenyértészta kemencébe helyezése lapát segítsé

gével. 
bog.jakenence csonkakúp alakú régi típusú kemence a lakás

ban, amit kenyérsütésre, télen melegítésre használ
tak. 

bornyuvirág a kamillához hasonló, de attól nagyobb növésű 
gyom. 

bújtatóu, a búzakereszt alsó kévéje. 
Bual malom zsidó tulajdonosa után elnevezett szamosszegi 

gőzmalom, a század elején. 
buzakenyér búzalisztből készült kenyér. 
búzatisztítás a búza gyomtalanítása tavasszal a mezőn. 
buzatisztitőu seprűnyél nagyságú botba erősített vésősze

rű vágó eszköz, amivel a búzavetésből a gyomot ki
vágják. 

búrfa a szekér oldalának, felső vízszintes fekvésű rúdja. 
cibere híg, féligfőtt szilvalekvár. 
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cices a zsidók rojtos, kultikus eszköze, amit a nadrágkö— 
tésnél lecsüngve Tiseltek. 

cifrázás vésett díssítmény a fejfan. 
clgánkosár cigánymesterek által készített gyékénykosár,a-

mibe a kenyértésztát szakítják sütéskor. 
cigánsali6u cigénymester által készített, fűrészéé fogd 

sarló. 
cipóu édes, finomlisztből készült, lábasba helyezett, de 

kemencében sütött kelesztett sütemény. A nagy egyhá
zi ünnepekre készítették. 

cukroskenyér por-vagy kristálycukorral meghintett kenyér. 
Csacsi Puskás Gedeon és utódalnak ragadványneve. 
csapóu aratáskor a kaszára erősített vessző, ami a búzát 

egyenletesen az álló búzára fekteti. 
csaták a levágott kukoricaszár földben maradt töve. 
csatakol búzavetésről a kukorica tövet leszedi. 
csatakoláa a knkoricatő leszedése a búzavetésről. 
csáváz rézgálic oldattal vetőbúzát fertőtlenít vetés e-

lőtt. 
csendít temetésre való harangozás egyszerre két haranggal 

a csendítés, aki így harangoz, az csendít. 
cséphadaróu kézicséplésnél használt szerszám. 
csutak összecsavart szalmacsomó. 
dagaszt kenyértésztát kikészít ököllel való nyomkodással. 
dagasztás kenyértészta kikésztítéae ököllel való nyomko

dással. 
dagasztóuláb állvány a teknő számára kenyérsütéskor. 
dagasztóutekenőü * sütőütekenőü fűzfából vagy nyárfából 

félhenger alakúra vésett, cigánymesterek által készí
tett teknő, amit kenyérsütéskor használnak. 

dagasztóuvla langyosra melegített víz, amivel a lisztst 
keverik fel kenyérsütéskor. 
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déllelés déli pihenő a mezőn dolgozáskor» 
derce harmadosztályú liszt, erősen korpás liszt. 
dércéskenyér erősen korpás, harmadosztályú lisztből sült 

barna, savanykás ízű kenyér. 
deszkát árull halott, el van temetve. 
diktállőu az a személy, aki a temetési menetben az ének 

szövegét énekléshez diktálja. 
dob a cséplőgép tetején lévő nyílás, ahova a csépelendő 

búzakévéket engedik be cséplés céljából. 
dongőukenyér a lépesmézben levő beeúrűsödött virágpor. 
dorcis kenyér, tréfásan. 
Dőkház a temetőben volt egykori deszkáépület, amiben, az 

ismeretlen halottakat tartották az azonosításig. 
duccos forradásos kenyér. 
dlillőUt vet a vetés végén egyet-kettőt keresztben fordul 

a vetőgéppel, a föld két végén. 
ebédvlvőü a mezőn dolgosok számára az ebédet kivivő sze

mély. 
egy markos kéve olyan búzakéve,amit aratáskor a maroksze

dő egyszerre szed fel a levágott rendből. 
ékőütözik meghal /részvéttel mondva/. 
eláll 1. bír, eltúr, pl. a víz melegét a kém. 

2. meggondolja magát, megváltoztatja eredeti ter
vét. 

élet 1. ua., 2. búza. 
előü aratáskor a rend szélesség«. 
előücaéplés aratás közben, szükségből végzett kisméretű 

cséplés, mely búzából készül az űjkenyér» 
előüke négyszögletes lemez, amivel a kemence belső száj

részét zárják le. 
énvibe ragad foghúsához tapad /például a rossz mia&ségű 

kenyér/» 
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épatkóull meghal /gúnyosan mondva/. 
érdes sületlen tésztás rész a kenyérhéj alatt. 
érckopgrsóu ólomkoporsó, a messziről szállított halottak 

számára. 
ssztováta szövőszék, a házi vászonkészltéshez. 
etávozlk meghal /részvéttel mondva/. 
átetőü az a férfimunkás a cséplőgépen, aki a kivágott bú-

zakávéket a gépbe ereszti. 
ézékkóuróu /Ósz./ lásd: izékkóurőu. 
faberena régi favázas borona. 
fajeke régi favázas eke. 
fara a kenyér sarka. 
fátyolszita finom selyemből készült régi szitaféleség, a-

mivel a korpát választották le a liszttől. 
fedörzsol a pépszerű kovászt liszttel kemény,szemcsés da

rabokra dörzsöli, kéz között. 
fej a gabonafélék kalásza. 
fejfa díszes faragású, fából készült síremlék. 
fejfafaragón ügyes falusi ember, aki a fából készült sír

emléket csinálja. 
fékötlk az állát a halál beállta után egy fekete szalag

gal megkötik a halott állát,hogy szája csukva marad
jon. 

feles olyan munkás, aki fele termésért műveli a vagyono
sabb földjét. 

félkaré olyan kenyérszelet, amit csak a kenyér kerületé
nek feléig vágtak. 

fentéres tehén szarvából vagy fémlemezből készült tok, a-
miben aratáskor a fenőkövet tartja a kaszás. 

fentérea tarisznya háziszőttes vászonból készült, hurkos 
tarisznya, amiben aratáskor a kasza élesítő szerszá
mait tartják. 
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ferfi^fttftjinat temetési szertartáshoz ha lo t ta t koporsóba t é 
ve e l ő k é s z í t . 

fesőUhaja a kenyér felső, égett héja. 
feszakad a búza töve megérik a búza /Péter-Pál napjára/. 
féveri Ja gyom elgyomosodik. 
findsea porcelán csésze. 
fodróuc finom gyaluforgács. 
fojóufü gyomnövény, szulák. 
foszlásnak indull bomlásnak indul a hulla. 
fruatök«frBstök /Óaz./ reggeli. 
fűrerátör ügyintéző férfi temetéskor. 
fúl /fújön?/ melegszik /a kemence fűtéskor/. 
fütűnek áll /azazí a fű tövének áll/; a kaszának olyan 

beállítása, amikor nagyon alacsony tarlót kell vele 
vágni. £z főleg a fű kaszálásakor fontos. 

gabona rozs. 
gabonakenyér rozslisztből sült kenyér. 
gabonalap hatósági engedély búzaőröltetésre a II. világ

háború Idején. 
garádlcskóuróu Chrysantheneum vulgare L. 
/tép cséplőgép. 
gépelés gabonafélék cséplése cséplőgéppel. 
géprész a cséplőgép-tulajdonos járandósága a cséplésért. 
góu.laláb két rúdra szerelt lábtartó» aminek segítségével 

a sáros részen is szárazon lehet átkelni. Tk. láb -
hosszabbító. 

görcs lisztes csomó, el nem munkált rész a kovászben il
letve a dagasztott tésztában. 

griz búzadara őrléskor. 
gúzs hordáskor az oldalrudakat tartó fém vagy vesszőkari

ka a szekér- lőcseire akasztva. 
gráazidőü félév vagy egy esztendő a haláleset után., amíg 
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a hozzátartozónak feketébe öltözve kellett járnia, 
nem volt szabad mulatóhelyeket látogatnia, de régeb
ben három évig is eltarthatott ez az idő. 

gyönvtyfa májusfa, május elején virágzó díszfa. 
hadi liszt a II. világháború idején jegyre kapható rossz 

minőségű liszt. 
hajdomüű kalap vagy kendő nélküli fej. 
halálblróu a lakosságból kinevezett hivatalos személy,aki 

régen a halál beálltát hivatalosan megállapította. 
halotfirisztés a halott ravatalozás előtti fürdetése. 
halótkém lásd: halálblróu. 
halotlátni rövid tisztelgő látogatás a halottasháznál, 

közvetlenül a halál bekövetkezte után. 
halotlátóu az a személy, aki a halál hírére tisztelgő lá

togatásra megy a halottasházhoz. 
halotmosás lásd: halotflrisztéa 
halotmosóu azok a leginkább idős falusi asszonyok, akik a 

halott fürösztését végzik. 
halottasház az a lakás, ahonnan a temetés történik. 
halottőütösztetés fürösztés után a halott temetési ruhába 

"'A 
öltöztetés«. 

halotvivés a halott temetőbe szállításának régi formája, 
mikor két rúdon kézi erővel végezték a szállítást. 

halotvivőü az a személy, aki kézi erővel segédkezik a ha
lott temetőbe szállításában. halotvivőükendóü díszes háziszőttes kendő, amit a ha-* *, 
lottvivők kapnak, (vállukra tűzve viselnek a temeté -
sen. 

harmados olyan munkás, aki a termés harmadrészéért műveli 
a vagyonosabb földjét. 

három levelű vazsberena három részből álló, egymáshoz 
lánccal kapcsolt gyári készítésű borona» 
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hóujagosodni kezd a kelő tészta az erjedés következtében 
duzzadni kezd, légbuborékok keletkeznek a felületén. 

hátára azáht középen kezdi a szántást, hogy csak a szélen 
legyen barázda. 

hombárbazuazék /Ósz./ nagy deszkaláda a kamrában, amiben 
a búzát tartják. 

hordás a keresztekbe rakott búzakévék hazaszállítása. 
hórdóukötel a búzakévékkel megrakott szekér l&kötésér* 

szolgáló 10-12 Bieter hosszú csigával ellátott kötél. 
huzatás a cséplőgép vontatása egyik szérűről a máikra. 
ImávS teaet búcsúztatás nélkül, olcsóbban csak imát mond

va temettet. 
iatemverése 1. rossz gyerek, 2. szerencsétlenség. 
latenáldáaa kenyér /ájtatosan/. 
lsztike botra erősített fémlap, amivel szántáskor az eké

re tapadt földet piszkálják le. 
lzékkőuráu»ézékk($uróu /ószuszka/,. száraz kukoricaszár, a— 

miről a szarvasmarhával leetették a levelet. 
.járványos lóval üzemeltetett /pl. szárazmalom/. 
.járom az igavonó' szarvasmarhák nyakára tett vontató esz-

köau 
juk a búzaasztag falában elhagyott rész, ahonnan föntebb 

dobálják a kévéket. 
kamora falusi terményraktár és éléskamra közös helyisége. 
kankóuuj háziszőttes vászonból készült ruhaujj, amivel 

védik magukat az aratők a kalász szúrásaitól. 
kántorrá temet a temetésnek az az olcsóbb változata volt 

régen, mikor nem a pap, hanem csak a kántor végezte 
a szertartást» 

kaparék a búzatarló», összegereblyélt és kévébe kötött ka
lász. 

kapásnovény kapálást igénylő tavaszi növény. 
kara szelet, például: kenyérből» 
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kaszahegy a kasza elhegyesedő része. 
ka3zakalapács a kasza élének vékonyftására használt kala

pács. 
kaazakóhcs a csavar segítségével felerősíthető csavar

kulcs. 
kaszakoccs a kaszanyél kiálló fogantyúja. 
kaszakú a kasza élezésére szolgáló fenőkő. 
kaszanyak a kaszának az a rövidebb vége, amivel a nyélre 

erősítik. 
kaszaperem a kaszapengén végig húzódó vastagítvány. 
kaszás az a férfi, aki a kaszával dolgozik. 
kaazasallóu a sarlónak az a gyári készítésű változata, a-

melyik a kasza pengéjéhez hasonlóan van elkészítve. 
kaazásnövény az a kultúrnövény,aminek betakarítása kaszá

val történik. 
kazalmester idősebb férfi, aki csépléskor a szalmakazlat 

rakja. 
kazalja Jázmin. 
kécceres 1. a búza és a rozs egyenlő arányú keverékéből 

nőtt vetés, 
2. a búza- és rozsliszt egyenlő arányú keveré

kéből sült kenyér. 
kényéradóu munkaadó módosabb gazda, akinek a földjét ke-

nyer szerzése céljából a szegényebb műveli. 
kent a szövőszéken az a fonálhosszúság, ami a nyüsttől a 

szövőszék hátsó részéig tart. 
kenyérbél a sült kenyérnek a belső, fehér színű része. 
kenyereskosár gyékényből vagy hántolt fűzfavesszőből font 

fedeles kerekkosár, amiben a megkezdett kenyeret 
tartják. 

kenyerespajtás barát, cimbora. 
kenyerestarisznvastarisznya vászonból készült hurkos 

zacskó, amiben a mezőre az élelmet viszik» 
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kenyérhaj kenyérhéj. 
kenrérkeresőü a családnak a dolgosé» élelmet megkereső 

tagja. 
kenyérlesőü száj /tréfásan/. 
kanyérllszt másodrendű liszt, amiből a kenyeret készítik. 
kenyérmorzsa 1. kenyértörmelék, 2. a kamillához hasonló, 

de fehér színű virágféle. 
kenyérnekvalóu búza, amit étkezési célra használnak fel. 
kényérpusstitóu gyarek /tréfásan/. 
kenyérsütőülapát » sütóülapát falapát, amivel sütéskor a 

kemencébe helyezik a kenyértésztát« 
kenyérvágás kenyérszelés, 
kenyérvé/róukés hosszá, fanyelű kés, amivel & kenyeret 

szelik. 
ke reszfa két másfél méter hosszú rúd, amivel bordáskor az 

oldalrudat a szekéroldal magassáfába emelik. 
kereszt a búza 18 kévéből álló kereszt alakú csop^ja ara

táskor. 
kerüllőUhá» a temetőőr szolgálati lakás». 
kétmarkoe kéve olyan búzakéve aratáskor, amit a maroksze

dő kétezerre Ölel fel a rendről. 
kétnyelükés vonókés. 
kétrét meghajolva. 
kévekötel búzából készített kötöző anyag aratáskor. 
kévekötelhányóu az a gyerek aratáskor, aki a kévekötelet 

készíti és lehelyezi. 
kéveköt6ü arató munkás, leginkább férfi, aki a búzakévé

ket bekötözi. 
kévevágóu az a cséplő munkás, leginkább fiatal nő, aki & 

cséplőgépen állva a csépelendő búzakévéket kivágja 
kötelékéből. 
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kézre Jad úgy ad vagy dob valamit munka közben, hogy azt 
nem kell »ás irányban forgatni. 

kicsinek áll a kasza olyan szögben áll a kasza a nyelén, 
hogy kaszáláskor csak keveset lehet vele vágni egy 
suhintásra. 

kidagaszt a kenyértésztát sütésre ököllel Jól előkészíti. 
kifog vízbe fulladt embert a partra visz. 
kifüles a vastag téli hótakaró alatt a búzavetés lefulla-

FT" 

dása. 
klhuzóusaaztal duplalapú asztal, amelyiket a lapjának a 

kihúzásával nagyobbítani lehet. 
kijéneklés a halott kikíaérése énekszóval a temetőbe. 
— • • — • — K -

kipállá8 a huzamosabb ideig víz alatt álló vetés kirotha-
dása. 

klpálllk sokáig víz alatt állva kirothad /pl. a vetés/. 
Klahoaoróud egy árokszerú régi patakmeder, a temető* 

mellett. 
kiskocca a kaszanyél kisebbik fogantyúja. 
kiszakaszt kenyértéeztát kiszakít, a sütéshez kiszabva a 

kosárba helyez. 
kiszed sült kenyeret a kemencéből kivesz. 
kiterít halottat koporsó nélkül asztalon megnézésre elő

készít. 
kiveri 1. íölsebai /a kalász aratáskor/, 2. kalapáccsal 

vékonyra kalapálja a kasza élét. 
kizBbiróu hivatalsegéd a régi községházán. 
kóucBoaörü a kaszát a nyélhez erősítő olyan fémgyűrű, a— 

melyik csavarmentesen működik. 
kóuduskaré nagyon vékony kenyérszelet. 
kokasté.1; kokaatéjje gyúrt cipóu • rizsei gyúrt kenyér. 
kolompár « krumpli burgonya 
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kolompértörőüskruaplitörőü házilag fából készített eszköz. 
komenciőusf őüd pénzbeli fizetés melletti földhasználat-
Juttatás, valamely hivatal ellátásáért. 
komiszkenyér katonakenyér. 
komlőuskőrpa forrázott búzakorpa s kovász keverékéből ké

szült kelesztő anyag,amibe régen komlót is kevertek. 
komlóusszáraszt6u=koalóuszárltóu fűzfavesszőből font ha-

•S A» ' A ^ 

talmas kosárfenék két ujjnyi peremmel,amin a komlós-
korpát szárítják. 

komoniata temetés polgári szertartású, pap nélküli teme
tés. 

Koporsöus Ádám egy koporsót is készítő asztalos ragad
ván yneve. 

kovász 1. kelesztő anyagként kiszárítva tárolt túlkelesz
tett tészta; 
2. az ugyanezzel hígra felkevert liszt sütéskor. 

korpa 1. a búzaszem héjából keletkezett lisztszerűség őr
léskor; 2. a koszmó a fejbőrön. 

kováazfa kétágú bot, amit a teknőn a- tészta felett ke
resztben tesznek a letakarás előtt, hogy az ab
rosz a tésztába ne ragadjon. 

kováazolás a vízzel fölhigított kelesztőanyag liszttel 
péppé történő keverése kenyérsütés előkészítése
kor. 

körűc8iko3=kör3csikos8 /Ősz./ négy oldalról szövött csík
kal díszített. 

krumpli lásd: kolompár. 
krumplitörőü lásd: kolompértörőü» 
kupástekennőü 40-50 cm átmérőjű, félgömbalakú teknő, amit 

vándor cigányiparosok vésnek fűz- vagy nyárfából, és 
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mosdótálnak vagy kenyértészta szakasztáshoz használ-
JA. 

kúfejfa sírkő. 
lápfa két villanyél nagyságú rúd, amin a halottat viszik 

kézi szállításkor, a lábtól a sírba szúrják, hogy as 
20-30 cm-re kiáll a sírdombból. 

lefogják a szemét a haldokló szemhéjait összefogják, hogy 
ne nyitott szemmel legyen a koporsóban. 

laktatóus kiadós, olyan élelmiszer, amiből kérés elég a 
jóllakáshoz. 

lángos kenyértésztából kemencében sült lángos, amit kap
rosán, tej fölöstúrórai fogyasztanak, vagy szalonna
darabbal bedörzsölve esznek. 

lejesik az álla a haldoklónak a halál pillanatában nyitva 
marad a szája. 

lekenyerez lefizet, pénzen megvásárol valamilyen célból. 
lekvároskenyér lekvárral megkent kenyérszelet. 
lepén 2-3 kg-os kenyér 
letétel a katolikus rítusú temetési szertartásnak az a 

K 
szokása, hogy a gyászmenet útközben szentelés céljá
ból megáll az úton, 8 kézi szállításnál a koporsót 
is letették. 

liszteBkosár gyékényból font kosár liszt tárolására /vö. 
szakasztóukosár/. lőücs a szekér oldalát merevítő négy rúd. —*;— 

lusta kovász kis kelesztő hatású, rossz kovász. 
madárlátta a mezőről hazahozott kenyér. 
magyarzsák háziszőttes vászonból készült zsák. 
Majom egy szamosazegi ember ragadvánrne ve. 
makháx az a hely a szántóföldön, ahol a vetőmag a vetés— 

kor megtapad. 
maktakaróu könnyű, favázas borona, amivel a bevetett 

földet boronálják. 
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maktakaróu m berenállás vetés utáni boronálás azzal a cél
lal, hogy a mag bekerüljön a földb«. 

málékenyéor kukoricalisztből készült sült kenyér. 
máléllBzt kukoricaliszt. 
máléskenyér kukoricaliszt és búzaliszt keverékéből készí

tett rossz minőségű kenyér a II. világháború alatt. 
maroksaedoü az a női arató munkás, aki a levágott búzaren

detkévébe szedi. 
masll csokor a szalagon. 
aázsállóu az a munkás, aki csépléskar méri az elcsépelt 

búzát. 
aegbdudogút meghalt. 
megéget a kovász kelesztő hatását forróvízzel elrontja. 
megjárat juhokkal vetést nagyjából végigetet ritkítás cél

jából. 
aegmuráli meghal /durva kifejezés/. 
me,ĵ n.yukszik meghal. 
oegóudd búzásszekér kötelét megoldja. 
megönt a babájka nevű tésztát forróvízzel leönti, és tej

fölös túróval ízesíti. 
megrak búzakévével szekeret telepakol. 
megvág kenyeret megkezd» megszel. 
mekháaoz héjától megtisztít /pl. burgonyát/. 
mekkámpecel aeghal /tréfásan/. 
mekkél a kovásztól a kenyértészta kellőképpen felduzzad. 
mekhuzgáll a kemencében levő kenyeret elmozgatja helyéről. 
mekkovászol a kelesztő anyagot sütéshez előkészíti, föl

oldja. 
mekperzsel tartósítási célból az elkészült fejfát szalmá

val elszenesíti. 
meknihen meghal /kenetteljesen/. 
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mézeakenyér mézzai megkent kenyérszelet. 
— K "TT-

mőrzsóuka kelesztő anyag,liszttel feldörzsölt túlkeleaz-
tett tészta, apró szemcsékre morzsolva. 

morzsóukás morzsolásra hajlamos, rossz minőségű kenyér. 
mosatlanlt szennyessé tesz edényt. 
mozogni kezd kelni, erjedni kezd a kenyértészta. 
mürostosvilág a II. világháború szűkös ideje, mikor az 

élelmiszereket is mesterségesen készített anyagokkal 
próbálták pótolni. 

nagynak áll a kasza a kasza és nyelének «zöge olyan nagy 
hogy a vágott rendet nem bírja kihúzni a kaszás, an
nak vastagsága miatt. 

nappali kovász a szokásos estitől eltéri, nappal készí
tett kovász. 

natyhiszekegy a Credo. 
natykoccs a kaszanyél nagyobbik fogantyúba. 
nullásliszt els' osztályú, legfinocabb liszt. 
nyomon megy úgy megy a vetógép,hogy kereke benne var. elő

zi fordulata nyomában, így nincs vetetlenül maradt 
•át. 

nyomtatás a gabonafélék régi cséplési formája, mikor ál
latokkal tapostatták ki 9 izemet a kaliszból. 

nyulárnyék Asparagus Officiális L. 
nyútóutábla=nyotóutábla /ósz./ a levestészta elnyújtásá-

hoz való deszkatábla. 
úucskatersetőü lezárt, régi tehető. 
Qudarud hordáskor a kocsit megnyújtó, 10-12 a. hosszú 

rúd, a kocsi oldalára szerelve. 
ozsonna uzsonna. 
öbli a kemencének a hője, melege. 
örti vasgyűrű, amivel a kaszát a nyélhez erősítik. 
összejön 1. összegyűl, 2. érdeket egyeztetni tud. 
164. 



Őüszl busa fagyálló, ősszel vethető búzafajta, 
8s8zehug egyszerre két haranggal harangoz. 
pedmaj 1. a sírnak az a fajtája, mikor aláássák a sír fa

lát a koporsó számára barlangézerűen; 2. újabban ak
kor használják ezt a szót, ha a koporsót ledeezkázva 
földelik be. 

Panyolajl kert egy f&lurésznév, régen a szomszédos Panyo-
lához tartozott ez a terület. 

pappá temet a temetési szertartást a pap végzi. 
pejva az a polyva csépléskor, ami a kalász tokiászából . 

lesz. 
penvéazee kenyér romlott, elgombásodott kenyér. 
percent százalék. 
pernye a kemencében elégett fűtőanyag hamuja» 
pernyéjük a kemence szájánál levő mélyedés, amibe fűtés

kor a hamut kaparják. 
pinarejtoja Capsella Bursa-pastoris. 
plncesir lásd? padmaj 2» 
plritottkenyér láng fölött vagy tűzhely forrólapján pi

rosra sütött kenyérszelet« 
piszkafa a kemsncs fűtésénél piszkálásra használt 2 méter 

hosszú rúd. 
pitvar s régi típusú kétvégű házak előszobája. 
pityaallat virradat» 
pogácsa lásd: vakarón 
pópa kenyér /tréfásan és gyermeknyelvben/. 
ponyva durva, háziszőttes vászonból készült nagy lepedő» 
posta egy olyan szakasz föld,amin a szükséges munkát egy

szerre, pihenés nélkül el tudják végezni. 
prédikácidóuvi temet az egyházi temetésnek azzal a válto

zatával temet a pap, amelyiken prédikáció, búcsú és 
ima hangzik el* 
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Pucori egy falubeli ember és családja ragadvényneve. 
puli8zka kukoricalisztből főtt pépszerű átél. 
ragadóu a bükkSnyfálákhez hasonló gyomnövény a búzában. 
rakóu hordáskor az a személy, aki a búzáaszekeret rak

ja meg. 
rávágja aratáskor a búzát úgy kaszálja, hogy az az ál

ló búzára borul, nem fekszik le egészen a földre. 
részibe úgy véges munkát,hogy a terménynek egy előre meg

határozott rászét kapja bérként. 
Rezes egy család ragadvényneve. 
simánnőür úgy őröl, hogy a liszt és korpa nem különül el. 
sallóu sarló. 

H 

sázsba nőü csak a levele nő /a sűrű búzának/. 
slratóuftasszon pénzért fogadott sirató a halott mellé. 
sírkűszenteléa a káaőbb állított aírkő egyházi rltuaú a-

n-

vatáaa. 
sovánkenyér ízesítő anyag nélküli, caupaaz kenyér. 
suber a kemence kéményét elzáró csúszó lemez. 
sure vászonból vagy cájgból készült férfi félkötő. 
aurgyé szalmazsák 
sut a kemence zuga, ahol régen a gyerekek tanyáztak. 
sűrű bélü keletlen, nem likacsos bélú kenyér. 
sutetrevalóu annyi liszt, amit egyszerre megsütnek ke

nyérré * 
sütóüabroaz vászonteritő, amivel a kenyértésztát letakar

ják. 
sütóülapát láad: kenvéraütóülapát. 
sütőütekenóü láad: dagaaztóutekenóü. 
szakaszt—zaklt kenyértásztát kenyér nagyságúra méretez. 
8zakaaztá8=szakltás kenyértészta kenyér nagyságúra törté-

bő méretezése. 166. 



8zakaffztóttkendőü«8zakitóukendőü körülcsíkos, háziszőttes 
60 x 60 cm nagyságú kend£, amit a kenyértészta alá 

teáznék a kosárba szakításkor. 

azak@sgtóukoaár«azakitőukoaár kerek gyékénykoaár, amibe a 
sütéskor kiszakított kenyértésztát teszik. 

szálka tokiász a gabonaféléken. 
szalmába dóugozik csépléskor a szalmakazalon dolgozik. 
szárazmalom lóval üzemeltetett malom régen. 
szarv kézi szállítóeszköz fogantyúja. 
szelel széllel szemetet kifúvat. 
szemveszteség aratáskor a földre kípergő búzaszem. 
szén féleresz, fészer. 
szérű az udvarnak az a része, ahová a búzát hordják, il-

letve ahol csépelnek vagy nyomtatnak. 
asévmaótt a kemencéből a perje kikaparására való eszköz. 
szóugakaré nagyon vastag kenyérszelet. 
szóuróumalom növényi magvak tisztítására szolgáló mecha

nikus eszköz, 
szőürszita olyan szitaféle, melynek szövete lófarokból 

esőtt. 
szöszhoaáa a kenderből készült szösz kártolása. 
szuszék /ősz»/ láad: hombár. 
tallóu tarló. 
tarisznya láad: kenyeréétarisznya. 
tavazbuza nem fagyálló» csak tavaszkor vethető búzafajta. 
téfeleskenyér tejföllel megkent keqyérszelet. 
temetőükerüllŐÜ temetőőr. 

JK »> 
temjén tömjén, egyházi szentelő szer. 
teritóü koporsó nélkül asztalon ravatalozó hely. 
törek polyva. 
töregbe dóugozlk csépléskor a polyva szállítását végzi,» 
törekhordón az a személy, aki csépléskor a polyvát szál-

Htjába géptől a kasaiig. 
167. 



törekrasou a cséplőgépnek az a része, ahol a polyva ki-
hullT 

tövise gyomnövény, aazat. 
tövizsbarena vesszőből széles, seprűézerűen Összeállított 

eszköz, aalt a borona után kötve talaj porhanyítésra 
használnak, 

tunika gyermeklányok régi zsákszerű vászonruhája, 
tüzesgép gőzgép, 
tyúkod! kosár gyékényből font szakasztőkosár fajta. 
űlkenvér űj búzából először sütött kenyér. 
Újsor faluréez neve. 
Ujtemetőü a jelenlegi temetkezési hely, 
utőuérés a búza éréee a keresztben. 
ülőü a kasza kalapálásának eszköze. 
ülőütóüke farönk, amibe a kaszattllőt rögzítik. 
üveges koporsón a fejrésznél üveggel ellátott koporsó* 
vág szel /kenyeret/. 
vajaskenyér vajjal megkent kenyérszelet. 
vakaró*pogác8a sütéskor a teknő oldaláról lekapart tész

tából sütött sütemény. 
vállalkozóu csoportos munkák megszervezője, irányítója. 
véka kb. 20-25 kg búza befogadására szolgáló, henger a-

lakú. fából hajlított mérőedény. 
véraszt halottas háznál csoportban énekel este. 
veezekéT bűnhődik. 
vetés alá szánt azt a szántást végzi, amelyikbe majd ve

tőmag kerül«] 
yijaaszérés nem teljesen beérett, szőke színű búza. 
villahegy olyan csomó szálas anyag, amit egyszerre villán 

el lehet vinni. 
visszasír sírással halottat életre kelt ideiglenesen. 
168, 



zila a tarlén összekapart és kévébe kötött kalász. 
ssákos csépléskor a tele zsákokat hordó munkás* 
zeiroskenyér zsírral kent kenyérszelet. 
zaupp épületek szalmateteje, kazlak betetőzése. 
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