
FOGYÓ LEGELŐKÖN.

Szatmár vármegyének nyugati, az Alföldhöz tartozó síkja vízben, 
erdőségben, mocsárban gazdag terület volt. A vizek fejedelme itt a 
Tisza. Keletről nyugati irányban haladva, itt a vármegye területén veszi 
fel első nagy mellékfolyóját a Szamost. A Vámfalu határában, az avasi 
hegyekben eredő Túr egészen megyebeli. Csaknem nyílegyenesen tartja 
északnyugat felé menő irányát, de kicsipkézi ezt az irányt ezer kanyar
gással, mielőtt két ágra bomolva a Tiszában elveszne. A Szamostól 
délre a. Kraszna vízhálózatát az 1894-ben alakult «Ecsediláp Lecsapoló 
Társaság# keskeny csatornákba szorította, míg levezette és eltüntette 
a lápot és ezzel megváltoztatta a XIX. század második felére a vármegye 
egyik legjellegzetesebb tájának nemcsak képét, hanem vele együtt 
népének életét is. A halász, pákász, pásztoremberböl földmíves lett.

Kevésbbé változtatta meg talán jellegét a Fehérgyarmat központtal 
Szamosköznck nevezett táj. Itt, a Tisza, Szamos, Túr határolta sík
ságon egymástól három kilométer távolságra fekszik két kisközség : 
Kisar, Nagyar. Sorsuk és gazdájuk a múltban mindig közös volt. 1387-ben 
mindkettő a megnotáztatott Matucsinay családé. 1476-ban Mátyás 
király átadja a két községet a Gut Keled nembeli Báthory-aknak. 
Ezek kihalásával Bethlenek, Rákócziakra száll, s a gyászos emlékezetű 
szatmári béke után a Károlyi Sándor birtoka lesz mindkét falu. 
Nagyarban a XVIII. századtól egymást váltják a középnemesi családok, 
míg Kisarban középbirtok sem keletkezik. De ma is összeköti a két 
község sorsát a közös közigazgatás, s az egymással érintkező legelő- 
birtOK is, mert a táj adottságánál fogva a jelenben is, a múltban is a 
Két falu népe mindig inkább állattenyésztő, mint földmívelő. Az állat
tartáshoz legelő Kell. A Mária Terézia alatt úrbéri rendezéssel a nagyúri 
jobbágyság 120, a kisari 305 hold úrbéri legelőt kapott. Mindkettőt, 
de különösen a kisarit minden esztendőben megfutotta az árvíz. Ezt 
az úrbéres legelőt csak a jobbágyok használták, mert a kisnemeseknek 
a nemesek birtokából kihasított legelője volt.

Az úrbéri legelőt egy darabba hasították ki a jobbágyság számára 
Közösbe is használták, de bizonyos arány szerint, amely a jobbágy
telkek nagyságához igazodott. 1889-ben a tagosításkor ez a legelő lett 
községi legelővé. Ehhez kapott 1922-ben az OFB. útján Nagyar 130, 
és vett Kisar a Vay-családtól 360 hold legelőt. Ebből csak 130 holdat 
használnak ma akisariak legelőnek, a többit szántják, kaszálják. A kisari 
összes legelő most 435 hold, s 60 holdat bérelnek a kisari egyháztól.
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A nagyáriáknak juttatott legelő hátránya, hogy nem egy darabban 
van. Negyven hold a ^Cserhát árok megetto és 90 hold a Gyűjtőre esik, 
ahogy ma mondják az Ergehátra.

Ez a legelő Nagyarban nem a község tulajdona, hanem mintegy 
nyolcvanhárom kisgazdából alakult legelőérdekeltségé. Tulajdonképpen 
csak ezeknek lenne joguk ezen a területen legeltetni, de, mert legalább 
háromszor ennyi legelő kellene a falu számára, —  mi történik? Minden 
esztendőben felszólítják a legelővel szomszédos birtokosokat, hogy rét - 
mívelési ágban levő földjüket engedjék át legelőnek. így  pótolják a 
legelőszükségletet, a legeltetendő jószágállománynak megfelelően. 1937- 
ben például az önként közösben hagyott legelőterülct Nagyarban 280, 
Kisarban 305 hold. A nagyari 280 hold hatvan nagyari és nyolcvan 
kisari kisgazdáé. Tehát száznegyven emberé. Jellemző, hogy Nagyar
ban ötvenhét embernek csak rétje van, se szántója, se kertje. Egy hold
nál kevesebb rétje van nyolc embernek, egytől-három holdig van rétje 
harminchatnak. Háromtól-öt holdig tizenegy embernek és cirka 
hat hold rétje van kettőnek. A  legelőbirtok tehát 600 négyszögöltől 
6 kát. holdig váltakozó nagyságú. Természetesen az átengedés kényszer- 
átengedés. Nem minden birtokos érdekének felel meg. A nagyari önként 
adja, mert az az érdeke, hogy legelője legyen, hiszen megbénulna külön
ben jószágtenyésztése. A  kisariak egy része azonban tiltakozik ellene, 
mert így nem törheti fel a földet, s úgy érzi, áldozatot hoz a szomszéd 
község jószágtartása érdekében. A  két falu érdeke tehát ebben ütközik.

A nagyari határban még így sem elég a legelő, s ezért nehányan 
összefognak, s egymásmelleit fekvő földjeikből kihasítanak egy-cgy 
darabot s azt is legeltetik, még pedig úgy, hogy ha kaszáló az átadott 
rész, akkor egy marhára 1200 öl, ha ugar, akkor 2400 öl esik. Ezt 
csinálják a nagyáriák az általuk bérelt s a csekei határban levő Vay- 
tagban, ahol 80 darab marhájuk legelt 1940-ben. Ezt a legelőt aztán, 
ha szántóföld az átadott rész, bizony már a nyár folyamán felszántják 
és ősszel be is vetik. w

A községi legelőn egy jószágra 1200 öl legelőt számítanak. Ez azt 
jelenti, hogyha nekem van 1200 öl legelöterülctem, akkor jogom van 
azon «3gy számos jószágot# legeltetni. Egyéves borjúból két darab megy 
egy legelőre, vagyis kettő együtt tesz egy számos jószágot. Egy borjúért 
féllegelőt fizetnek. Két éven felüli borjú tehén mar számos jószag, 
vagyis egész legelőt számít. Ha jószágom van, de legelőtcrületnek bir
tokosa nem vagyok, akkor kihajtom a jószágom, és megtérítek a legelő- 
érdekeltség pénztárának egy legelő jog nélkül legeltetett marha után 
járó díjat. Ez változó összeg. Evről-évrc állapítják meg kereslet sze
rint alacsonyabban vagy magasabban. 1937-ben a legeltetési díj 14, 
1939-ben 18 és 1940-ben 20 pengő volt. Ha több jószágot akarok legel
tetni, akkor legelőterületről kell gondoskodnom. Veszek tehát arra az 
esztendőre legeltetési jogot. Drágábban vettem, mint ahogy a legclo- 
társulat megállapította, mert a magántulajdonos adhatja, ahogy akarja. 
Ez szabadforgalom tárgya. Hogy kitől veszem meg és mennyiért, az az 
én dolgom. Ha decemberben veszem meg, akKor megkapom esetleg 
18 pengőért, ha nagy a kereslet tavasszal, fizethetek érte többet. UgyanT
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akkor az, aki «jogtalanu>» kihajt, csak a megállapított legelőbért fizeti, 
s a jószága megeszi az én jószágom elől a drága pénzen vett füvet. Meg
jegyzem, hogy 1200 öl legelő évi adója hat pengő. Ha tehát tizennyolcért 
adtam cl, a legeltetési jogot, akkor maradt tiszta jövedelem tizenkét 
pengő.

Van olyan legelőtulajdonos, hogy nem tudja a részét benépesíteni, 
de ez rendellenes állapot.

Ha az történik, hogy bizonyos számú legelőterület eladatlan ma
radt, akkor az azt mutatja, hogy a jószágállomány csökkent, s annyival 
amennyi legelőjogot nem vettek meg, csökken abban az esztendőben 
a legelőterület. Például bejön a jegyzői irodába huszonöt gazda és jelenti, 
hogy ennyi legelőterületünk maradt eladatlan. Akkor azt kicsóvázzák, 
vagyis a legelőterületből kihasítják és egyénenként ezek közt a gazdák 
közt, legelőbirtokuk arányában felosztják. Abban az esztendőben, azt 
a területet kaszálónak használhatják. De, ha a gazdától kérik a legelő- 
jogot, akkor —  ha neki nincs rá jószága —  köteles azt kiadni. Ha 
pedig a falubelinek jószága van, de legelőjogot nem vett, akkor a legelő- 
érdekeltségnek fizeti be a megállapított legelődíjat. A legeltetésből be
folyó jövedelmet a község pénztárába bevételezik és annyival kevesebbet 
vet ki a község a tehéntartó gazdákra apaállat beszerzési és fenntartási 
költség címén.

Ma már, ha jószágról beszélünk és legelőről, akkor a faluval kap
csolatban csak marha- és disznóállományról szólhatunk, öt ven esztendő
nek előtte több volt a lovasgazda, mert lehetett fuvarozni. 1940-ben 
Nagyarban kisbirtokosok tulajdonában mindössze tizenöt-húsz lófogat 
volt. Abból is legfeljebb tíz-tizenöt kanca, inkább több heréit. Régen 
a fuvarosgazda a nehéz utak miatt heréit lovat tartott. A kanca bele
szakadt volna abba, amit a heréit kibírt. Ez a magyarázata annak, 
hogy ma is szívesebben tartják a munkabíróbb heréltet. 1914 előtt 
lehetett itt Molnár József albíró becslése szerint 250 darab marha, 
tehén és gulyabeli vegyesen. Disznó lehetett 30 darab koca és a hozzá
tartozó süldelék. 1940-ben a marhaállomány állt 280 darab tehénbői, 
260 darab gulyabeli marhából es ehhez számítandó még a csekei határ
ban 80 darab marha. Ötvenesztendő előtt az egész marha- és disznó
állomány nem tett ki együtt 200 darabot. 1940-ben olyan embernek 
is volt öt-hat marhája, akinek rfődje* sincs, s azelőtt marhája se volt. 
Az ilyen most legelőbért fizet, kaszál részibe, s télire is akad valami 
a Vay-féle birtokból, amit olcsón bérelnek. Természetesen a kisgazdák 
is több marhát tartanak, mint azelőtt. Nagy Dezsőnek 16 darab a mar
hája, holott csak huszonöt hold földje van. De aztán nevelnek is gyö
nyörű magyar ökröket s még a szegénye is két hatalmas ökörrel jár ki 
mezei munkára.

A Túr északkelet felől közelíti meg Nagyárt. A határ felett a Gyepü- 
szegen szakad két ágra. Rövidebb ága a Kis-Túr nem győz eleget kanya
rogni, míg eléri a falut. A falu alatt nekilendül és nagy íve kecses haj
tással mielőtt a Tiszába torkolna, valósággal bekeríti a falut. Ezt a 
bekerítést úgy kell érteni, hogy a Túrszegen (a falu északi része) minden 
kertnek a lábja a Túrra rúg ki. Ha a Túr megárad, nyakunkon a víz.
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Ez az utolsó szakasz lankákon visz keresztül s Eskámborjának hívják 
azt a gyümölcsöst, melynél a Tiszába ömlik. Azaz, hogy csak ömlött 
valamikor, mert a Túrt a közelmúltban szabályozták és ez az ága holt 
ággá lett. Nagyobb bölcscség kedvéért még át is töltötték a medrét 
(zsilip kellene ide,,—  de majd egyszer jeligével!) és így lett belőle Vak- 
Túr. így aztán ezt a Kis-Túr torkolatot szívem nagy bánatára a Tisza 
—  ez a nagy építő —  lassan betemeti iszappal, homokkal. Nyárban már 
úgy eltakarja iszalag, vadkomló, szederinda futásával, hogy a nyárfák 
fűzfák ezüstös lombja közt csak keresve találni meg a torkolatot. Pedig 
több kíméletet érdemelne. Hiszen itt állott meg valamikor etnyári nap
nak alkonyulatánál* egy vékonydongájú legény, aki Nagyarban Luby 
Zsigmondnak, Csekeben Kende Lajosnak volt a vendége. Itt hallgatta 
a parányi sarkantyúk pengését Petőfi Sándor, s innen vitte magával 
azt a tájhangulatot, melyből a Tisza című verse született.

Mindennek semmi köze a pásztorélethez, s jobb is, ha visszatérek 
oda, hogy a Gyepüszegnél két ágra szakadt Túr másik ága a Nagy-Túr 
mintegy húsz kilométernyi kanyargós mederrel az egész nagyari határt, 
s vele a Gyűjtőt, illetve Ergehátat körülöleli. A Birhó hídjánál metszi a 
Nagy-Túrt a gyarmati kövesút. A Nagy-Túrt azelőtt a kömörői hídtól 
Olcsvaapátiig —  vagyis torkolatáig —  Csernek hívták. Ma ez a név is 
feledésbe megy. Csak Túrnak ismeri a mérnök, s a nép elejti a régi 
folyónevet. A Cserhát nevének népies magyarázata az, hogy itt a két 
parton valamikor cser-erdő állott. Itt háncsolták a cserfa értékes hán
csát, s mikor a Túr kiöntött, vize ettől a cscrháncstörmeléktől kesernyés 
ízt kapott.

A nagyari határra esik az Ergehátnak (Gyűjtőnek) 812 kát. holdja. 
Ebből fel van szántva 150 hold. A határ 80 holdja átnyúlik a Túr bal- 
partjára is, ez a tulajdonképpeni Cserhát, amelynek egyharmada szintén 
fel van már szántva.

A kisari határból az Ergehátra 500 hold esik. Ebből feltörtek 
mintegy 240 holdat. Vagyis az Ergehát (Gyűjtő) 1500 holdnyi területé
ből az ötven év előtti helyzethez képest a negyedrész már mívelés alatt 
áll. A csökkent legelőterülcten a jószág száma megnövekedett, de el
tartási viszonyai rosszabbak lettek.

Itt,ezen a szép darab földön, a csekei határ felé cső Marcsa-tanyán, 
vagy magában a községben, mintegy tizenöt pásztortól sok érdekes 
és értékes anyagot jegyeztem le a pásztoreletről. Itt mesélte legszebb 
babonás történeteit a vén Tivadari László. Itt ismertem meg Nagy 
Bertit a legszínesebben beszélő pásztort, aki 1936-ban még és 1940-ben 
újra falusi csordás. Ha örömöm telt itt a tivadari születésű Varga Sándor 
nagyari falusi gulyásban, mert híven őrizte és adta át nekem a pásztorság 
sok ősi hagyományát, boszankodhattam is itt a kisari falubeli gulyáson, 
Barta Gézán, mert a legszebb ősi történetekről úgy nyilatkozott, hogy 
^hallottam ezekrül, de ne m vettem észbe*. A Túron túl eső szakaszon, 
a Cserháton tapasztalhattam, hogy nincs pásztorra nagyobb penitencia 
mérve, mintha szedett gulyát (kupec jószágot) őriz. «Még meg se szokta 
a jószága a rendet, mán el is hajtották a keze alól.** Nincs egy hétig 
ugyanaz a jószágállománya. Mellette Körösi János vándorlegeltetésre
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jött ide a szabolcsi Gyüre melletti Zsindelyes tanyáról, s rajta túl egy 
fene zsombékos, szekérén döcögős, gyalog lábtörös legelödarabkán itt 
legeltette 1940 nyarán Bíró Sándor gyarmati gulyás a Spitz birtokos 
gulyáját. Itt beszéltem életemben először cigánygulyással a Dávid József 
személyében. Innen ment el —  az orrom elől —  bérelt legelőről Mester 
György kállósemjéni gulyás, akinek Nagy Berti olyan tisztelője volt, 
s annyi szépet tudott mondani a tudományáról, «nem oskolában tanult 
szép beszédjirül*, hogy kénytelen voltam utána eredni és Szabolcsban 
Kállósemjénben a Gyula házi Miklósné tanyáján kivallatni a pásztor- 
életről. Meg is érte a kirándulást.

A Marcsa-tanyán Kiss Mihály nyíri gulyás és Sárai Bálint kondás 
tartottak okos értelmes szóval a pásztorságról. Mindaz, amit tőlük 
és még sok társuktól lejegyeztem, rögzítése a pásztorélet szájhagyomány
ban fellelhető emlékeinek, s épp ez volt az, amit kerestem.

Valamennyi, az ergeháti, nyíri és lápi pásztor egyformán panaszba 
teszi, hogy más lett a világ. Fogy a legelő. A régi világbeli gazda is 
eltűnt s vele tűnőben a pásztorság is.

A nagygéczi Marozsán Mihály nem azért élt nyolcvan évet, hogy 
ne a régmúlt világot sirassa :

— Pandurvilág vót még akkor itt, amikor én szógálni kezdtem. 
Engem a gazdám úgy okosított, hogy betyárra rá ne vallják. Ha jön a 
pandúr oszt Kérdi:

—  Nem láttál valakit?
Abban a minutumban azt kellett felelni:
—  Nem!
—  Ha te nem bántassz mást, téged se bántanak. Legalább is így 

okosított. Hadd menjenek, hadd húzódjanak, te csak fogd be a szád. 
Kárunk nem is vót soha. De megfordult a világ. A magyar urak nem 
tartanak legelőt, gulyát. Én meg zsidónál nem pusztítom a kenyeret. 
Hová húzódjunk?

Az egyik nyíri gulyás azt mondja :
—  Grófnál lakok! Vannak legelők, gyepfödek, partosabb helyek. 

Azokat mán felszántották itt is, ott is. Nehéz megőrizni így a gulyát. 
Hiába járok körös-körül a gulyán,ha minden ódalba kárba mehet. Hun 
legeljen? Heverön, szabad vackon tartottuk azelőtt a jószágot. Kerekes 
vót háza a gulyásnak, abba vitte a hun mi j át. Hun van mán az a világ?

Varga Sándor a kisari legelőn tele panasszal:
—  Azelőtt 1000— 1200 öl legelő legalább járt a jószágnak. Ma alig 400 

öl. Százhúsz holdra kitelepítettünk 287 darab marhát. Több legelő ott 
maradt azelőtt hóeséskor, mint amennyi ma kihajtáskor vár a jószágra.

Nagy Berti mint pásztortanfolyamot járt szakképzett pásztor 
kicsinyléssel mondja :

—  Nincs itt mán legelő. A fele talló, a harmada ugar. Most osztán 
taliórul a sarat ráviszi a jószág a legelőre, elsározza. Mi lesz abbul? Semmi! 
Fülig-fnrkig kastos a jószág tűle. A sáros füvet mega jószág nem eszi.

Biró Sándornak apja, nagyapja pásztor volt. ö  maga is már kölyök- 
korába n bojtár volt. Csikósbojtár. Valami élvezetes, ahogy kicsit hen
cegő, dicsekvő módon erről beszél:
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Amikor én bojtár voltam Klán Antalnál, neki vót a legszebb ringó 
jószága. (így!) Ha felhánynák Csonka-Ma gyarországot, nem tudom, 
ho^y félannyit is össze tudnának számítani valahun is, mint amennyi 
nékie vót. Letartóztatták az urak Klánt, mcrhogy pénzt csinál! Hát 
ű osztán bemutatta a ringó jószágát. A csinálta a pénzt. Tizenhárom 
éves vótam én akkor, hetvenöt darab négy-öt éves csikó járt előttem, 
mikor bemutatta az uraknak. Vót ott gulya, ménes, juh, magyar marha, 
svájcer fajta. Ezerén felül járt minden csapat. Mikor én fordultam a 
csikókkal a tunyogi szélmalmos tanyábul kifele, hogy haza
menjek Csőkébe, Kömörö hátulsó végén tanáltam rám szembe a gulyát. 
Kutyakergctök a mai gazdák a régiekhe képest. Ma nem bírja azt a 
sok jószágot tartani, mer nincs hozzá legelő, de a pénzL amit belule 
kap, azt szereti. Ezér osztán hogy elfogy alólunk a legelő, a pasztor- 
ságot se tartják ma semminek.

A nyírségi Körösi János halk, közömbös hangon, nagy tárgyilagos
sággal állapítja m eg: , . .. , ..... .

A Nyírségen csillagpaszuly kell ma nem gulya. Annyit er a, többet,
mint a gabona. Megbuktak mán a pásztorságok.

Miből él hát, és hogy él a pásztor a legelőn?
A falu közbirtokosságának szolgálatában álló pásztorok (csordás 

gulyás, kondás, illetve csürhés) bérét szokásrend szabja meg. 1936-ban 
Nagy Berti falusi csordás volt. Arra a kérdésre, hogy mi a bérc, az első 
felelet egy sóhajtás volt, csak azután jött a szó:

_Fogy a legelő mindenütt. Vele fogy a pásztorbér is. Egy számos
iószágtul jár egy harmadrész búza, az nyóc kila. Három után jár egy 
véka. Tizenkettő után egy köböl. Ezt a pásztornak magának kell össze
szedni. ősszel, októberbe adják az egészet, ősszel mán szabadul a határ 
jobban, akkor a bojtárra is rá lehet bízni a jószágot. Zsákkal megyek 
házrul-házra. Mikor van egy tereh, akkor hazaviszem.

Elneveti magát.
" __ Csakhát e se úgy van, hogy kenjük be sárral, oszt kész. Mer 

az egyik ember nincs otthon. A másiknak nincs éppen ráérő ideje. 
Akkor nincs otthon az asszony, gyere másszor. Egy helyre néha kétszer- 
háromszor is cl kell menni. Van olyan, hogy újévig se fizet. De van olyan
is, hogy azt mondja: , . , ,

—  Eljöttél, most jöttél, én is itt vagyok, oszt adok.
—  Mennyire mehet fel ez a természetbeni járandóság? —  kérdem.
—  Jó esztendőbe, amikor szépen van jószág, felmegy tizennyóc 

mázsa búzára is. De vót úgy is, hogy csak tizenhat métert kaptam. 
De van egyéb járandóságom is. Minden tehéntül félkenyérjár. A  kenyér 
nem rossz, nem sértem vele az Istenemet, de sokféle ézü. Ezt úgy adjak 
sorba. Az asszony járja fel. A kenyérnek igazság szerint kellene lenni 
öt-hat kilónak. De bizony csak olyan péki kenyér mán a mai. Nap
hosszat a bojtárommal megeszem a félkenyerct. Ahun két tehén van, 
onnat egy kenyér jár. Ez a 180 félkenyér kihajtastul bekötésig épp dög- 
Vagyis elég addig, amíg a jószág kijár, mer amikor leesik a hó, akkor 
mán nincs tovább legelő.
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—  Nincs más természetbeni járandóság? —  vallatom tovább.
—  Hát van. Mer tizenkét deka szalonna jár minden tehén után. 

A jobb világba, amíg felismerték a parasztemberek a pásztort jobban, 
addig ez huszonöt deka vót. De azóta elrajzolták. A fele teng-leng. 
Egyik megadja, a másik elhúzza. Az egyik olyan bótba méri, ahun 
játszik a mázsa. A másik ott, ahun lehet, elhúzza. Ez a szalonna nem 
is megy fel húsz kilára se. Na meg azután járna minden tchéntül, aki 
fejős, egy fejés. Esteli. De nincs az meg. A fejés. Mer van hat literrel, 
ád egy csuporral. Három liter tej —  a mán szép vót. Az emberiségtől 
(így) függ! Én megértem avval, amit adtak. Nem kcveseltem. Ezt is 
az asszony járja fel. Vót azelőt húsz fillér bocskorpénz minden tehén 
után, ma csak tizenegy fillér.

Gondolkodik :
—  Jár azután még nekem, —  mondja, —  az apaállat gondozásáért

egy legelő. Az egy mázsa búzával játszik egy mérlegen. A legelőt el
adhatom, vagy fenntarthatom, ha van jószágom. Nem bírtam tartani 
‘esetleg, akkor eladtam. Az apaállatot télen is gondozni kell. Külön 
községi istálló van. Tavasszal és ősszel a gazdasági felügyelő vizsgálja. 
Ha jó állapotban van, akkor kap az ember öt pengő jutalmat. Ha nincs 
rendbe, nem tiszta, akkor azt mondja : ide nem jár semmi! Még meg 
is dorgálják érte az embert. De ember ember közt különbség van. Egyik
nek e használ, a másiknak e se! Jár azután a pásztornak lakás is. Egy- 
végű ház pitvarral. Ehhez van úgy tíz öl főd. Egy kis petrezselyemnek, 
ilyesminek. .

—  Nagy teher a nékem, — panaszolja —  hogy én tartom a bojtárt. 
Tülem kap félmázsa búzát, kosztját minden napra, amíg nálam van. 
A reggeli sült szalonna, kenyérrel. Öt-hat deka jut egyre. Több nem is, 
mert odahaza van két gyerek, a feleségem. Egy pár csizmát is kap 
tülem a bojtár, az tizennégy-tizcr.öt pergő. Jár néki két irg, két lábra- 
való. ősszel kapja végzéskor. Mikor mán hidegebb van. Sokra felmegy. 
Ezt a fiút betörtem. De jövőre —  hún lesz e mán!? Azt mondja ma 
minden fiatal, mesterember leszek! Hogy aztán létesül é vagy se, azt 
nem számítja. Ez a fiú pásztor akarna lenni, de az apja nem engedi. 
A helyzet odaforgat minden szegény embert, hogy kenyér után nézzen. 
De én a magam pásztormesterségét el nem cserélném semmiféle- iparral. 
Pedig nehéz a sorom, merhogy a falu csordása vagyok. Az egyik ember 
meghozza a kedvem, a másik elviszi. Az egyik ilyen, a másik olyan 
szóval támogat. Amíg a grófnál szógáltam, a három esztendő három 
nap vót a mostaniho képe st. Itt még a kutyaadót is én fizetem. Két 
pengő az adó, kettő az ótás. Uradalom azt is fizeti. Én ezentúl vagy 
egy urat akarok szógálni vagy senkit. Mert a falusi csordásnak, gulyás
nak az albíró parancsolna. De mindenki bökkent neki valamit. Az 
egyik azt, hogy : —  Az a másik megcsapta a tehenemet, nem tudsz 
rá vigyázni? —  A másik mást. Az egyiknek korán hajt ki, a másiknak 
későn. Hát nem kényelmes hivatal, fejezi be nevetve.

1937-re meg is próbálta Nagy Berti a változást. Beállott «egy 
gazdáho®. Itt se volt elégedett. Panaszolta :

—  Bojtárt magamnak kell tartani itt is. Ez kissé sajnos. De nem
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akarom, hogy a gazdám meghűljön tülem. Ő is most kezdi a gazdál
kodást. Ha jövőre többet érdemiek, akkor bizony kellene egy fiú, akivel 
sarogjázzak. Most, ahogy lehet. Ha szaporodunk, megismer, majd fordul.

Arra a kérdésre, hogy nagyobb é hát itt a bére, azt feleli, hogy 
azt az ősz mutatja meg. Mer ha a tengeri-termés rossz lesz, akkor keve
sebb.  ̂ •

Bevártam a tengeri-termés betakarítását, s akkor a gazdasági év 
zártával, megkértem a gazdáját, hogy hasonlítsa össze a pásztornak 
múlt évi és ideji (1937) bérének értékét. A következő választ kaptam.

—  Tulajdonképpen magángazdaságban a gulyásnak a fizetése csak 
annyi, mint egy béres embernek. Ha többet kap, azért kapja, mert 
bojtárt kell neki tartani. A legelő messze van, s a tehenek kivételével 
a többi jószág nem jár haza éccakára a tanyába. A bojtár kint marad 
a jószággal, a gulyás meg behajtja a teheneket a faluba. Ebben az 
esztendőben kitűnő tengeri-termés volt, s így a fizetés jóval több, mintha 
a falu csordása maradt volna. Mint falusi csordás: kinél ilyen kenyeret 
kap, kinél meg olyat. Meg aztán van nagyobb kenyér is, kisebb 
kenyér is. Válogatni nem lehet. A szalonnát megkapja feltétlenül, mert 
azt kiköveteli. Annak kilója most 1.80. Egy darab legelőnek az értéke 
24 P. A lakás pitvarral, kis kerttel a faluban három-négy mázsa értékét, 
jelenti. A bocskorpénz minden jószág után jár, akár borjú, akár tehén, 
akár ökör. Vagyis ebből a szempontból a borjú is «számos marhat. 
Annyit számít, mint más állat. De értékeljük a rend kedvéért azt a 
fizetést, amit 1936-ban kapott mint falusi csordás:

13 mázsa búza á 15 P ............................................ 270 P
1 legelő ......................................................................  24 «
20 kiló szalona á 1.80 P .......................................  36 «
bocskorpénz cirka 100 jószág után .......................  11 «
lakás, négy mázsa búzával egyenlő értékben........ 60 «
180 félkenyér és az esteli fejés értéke cirka ...........  100 «

összesen .................  501 P

Ebből a fizetésből még tartania kell a bojtárt.
Bére és annak értékelése magángazdaságban 1937-ben :

14 mázsa búza á 15 P .......................................  210 P
4 mázsa gabona á 12 P .....................................  4  ̂ «
2 darab marhatartás ..................    120 «
1 darab disznótartás. Erre csak nyári legelőt kap,

nem értékelem.
2000 öl tengeriföld...................................................  120 «
400 öl kenderföld .............................................  3°  «
60 liter főzelék (paszuly)...................................... 8 «
30 kiló s ó ............................................................... 12 «

2 szekér gally .....................................................  10
4 méter fa ...........................................................  32 «

40 P készpénz...............  4°
összesen .................  620 P
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Ha már benne vagyok a pásztorbér tanulmányozásában, elmegyek 
az albíróhoz, megtudakozandó, mennyi a falusi kondás bére? Az albíró 
így állapítja m eg:

—  Fixum szerint jár neki 14 mázsa búza. Ebbe benne van a ház- 
bére is. Ha tud a község lakást adni, akkor tehát csak 12 mázsa a járan
dósága. Ha saját vagy bérelt házban lakik, akkor megkapja a 14 mázsát. 
A fizetést szétosztják a gazdák közt. A falunak az a jó, hasok a disznó, 
mer akkor egy gazdára kevesebb bér esik.

—  Jó, jó, —  mondom. —  De van malac is, koca is, hogy azt lehet 
megszámítani, hogy kire mi esik?

—  Megvan annak a rendi! összerakjuk a malacokat öregre. Négy 
választott malac tesz ki egy öreg kocát. Malac a hat hónapon alóli 
malac. Hat hónapon felül egy évig süldó. Abbul kettő számítódik egy 
öregre. Egy éven felüli a mán koca, akár fiadzott meg, akár nem, az 
mán egy öreg kocának számít.

—  A kondásnak nem jár szalonna?
—  Hogyne járna! Minden öreg után jár tizenkét és fél deka sza

lonna, meg ugyanannyi só. Egy liter paszuly is jár minden öreg után. 
Kap azután szoptatásdíjat is a kondás. Mer aki legelőt váltott egy 
kocára, annak a kocának a szopós malaca is kijár a kondával. Vagyis 
az anyja után mehet egy kocaalja. Mehet, de malaconként 20 fillér 
szoptatásdíjat kap a kondás. Ügy is fogalmazhatnám, hogy olyan malac 
után, amék még nem vót legelőn, első kihajtáskor húsz fillért kap a 
kondás fejenként. (Mármint malacfc jenként.) Kant nem szabad tartani, 
mert csak a legelőtársulat tarthat apaállatot. Az ártány természetesen 
legeltetésnél egy öreg kocának számít. A kondásbért dobszóra hordják 
össze a házáho. Közhírré teszik, hogy «a kondásnak a félévi járandóságát 
hónap mindenki hozza bc». Úgy lett megszentcsítve, hogy azt az ű 
saját lakására kell szállítani. Mer szokott lenni egy kondásgazda. Az 
akkor ott van egész nap és figyeli, hogy ocsut szemetet ne adjanak a 
pásztornak búza helyett.

Kis Mihály 1937-ben Nagykállóból tinógulyával jött a Marosa- 
tanyára, nyári legelőre. Egy cseppet sem elégedetlen a sorsával. Osztály
öntudatos pásztor, szerinte «nincs elibe a pásztorságnak*. A fizetést 
nem kevesli. Azt mondja:

—  Nekem —  magam szógálok —  van tizenkét mázsa terményem. 
Ebből tizenkettő gabona, a többi búza. Van három marhatartásom, 
1800 öl komcnciós födém. Jár nekem félmázsa főzelék, huszonöt kila 
kása és ugyanannyi paszuly. A harminc kila só járandóságom nem elég 
nekem, meg a családomnak. Négy szekér a gally, amit kapok. Disznót 
tarthat a pásztor amennyit megbír. Lehet tizenöt darab is, de csak 
legelőt kapok rá. Na, ha meg legelőn vagyok, akkor kapok hetenként 
egy kila szalonnát. Beérem vele.

A helyzetével elégedetlen Nagy Bertivel, a Kis Mihály kiegyen
súlyozott megelégedésével szemben természetesen találni tiborci mély
ségekig szálló panaszokat is. Ezek a szinte áradó panaszok a pásztor —  
általában a gazdasági cseléd —  bérét méltánytalanul kiadó gazda ellen
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szólnak. Nem nevezem meg a pásztort, csak keserű kifakadásának 
adok helyet mély együttérzéssel:

Harminc pengő a bérem egy évre és komenció, mondja a pásztor. 
Ez tizenöt mázsa fiástul. A tizennégyéves fiam a bojtárom, azé három 
mázsa. Laktam én másutt is, ott minden hónapba mértek, itt csak 
minden harmadik hónapba mérnek nekem terményt. Lejárt a három 
hónap, kértem a komcnciót. Paszulyt is kellett vóna kapnom, odalöktek 
nekem egy pengő öt vénét, hogy vegyem meg. Igen, de öt ven fillérbe; 
vót egy küa paszuly. Amikor meg elszámolt velem a gazdám, húsz 
fillérbe számította. így kaptam három kila paszulyt és vontak le nekem 
hét és felet, mint amit megkaptam vóna. Elírja egyszerűen.

A búza amit mérnek vegyíték. A mónár azt mondja :
—  Nem engedem feltőtni, míg meg nem rostálod, mert aki utánad 

jön, az panaszba teszi, hogy rossz az örés.
A rostán kimegyen a mázsábul 30— 35 kila. Vegyünk csak har

mincat. Azelőtt a rostaalját visszaadták a gazdának, a másik mérésen 
kárpótolták a cselédet. A zsidó azt nem teszi. Jön a vám. Az tizenkét 
kila. Igen, de a mázsábul veszi ki a mónár, hiába ment ki harminc kila 
a rostán. A poriás két kila. így lesz egy mázsa búzábul hetven küa 
Őrlés. Abbul húsz küa a korpa, öt ven kila a liszt. A múltkor egy mázsa 
huszonöt kila búza után az őrölt lisztemet a tizennégyéves fiam a vállán 
hozta be. Harmad magammal vagyok. Alig elég ez a liszt nekem, bezzeg 
aníg Gy.Zs.-nénál laktam, ötven küa búza elég vót nekem egy hónapra. 
De a nem így mért.

Jár azután harminc kila só, tűzifa két méter, négy méter kóró. 
De a se vót rendes, a fa. Nem is fogadtam cl. De a kényszerűség oda viszi 
az embert, hogy a végin elfogadja, akármit ád is, mer rávár, míg nagy
hideg jön, hadd fázzon a cselédpulya. Nekem vót mán sok kutyám 
életembe. Egynek se láttam, hogy megette vón a maga fiát. De mióta 
az urak nem gazdálkodnak, hanem bérbe adják a fődet, azóta embernél 
ezt is látom. A nép meg megfele eszi egymást. Keresztül van látva, 
hogy ez így van. Ha én jóllakok, a másik azt mondja :

—  Egyen meg a fene! E mán jóllakott, pedig én szerettem vóna 
jóllakni.

Csak a szegénynek kell húzni. A mostani urak elődei másképpen 
gazdálkodtak. Hun van a régi gazda? Egy nagy fekete gubát lökött 
a cselédje nyakába, hogy ne fázzon. Mikor a trágyát hordta,abba ment. 
Ha lelökte magárul kedve vót dógozni, nem vette meg az Isten hidege. 
Meggémberedettcn, éhesen nem lehet dógozni. Tisztasovány kenyeret 
szel ma a szegény cseléd a gyerekeinek. De tessék megnézni, hány 
cselédnek nincs mán egy falat lisztje se, pedig öt nap hiányzik még 
ebbül a hónapbul.

Tengeriednek a legajját adja. Néz a szegény az égre, néz a fődre, 
—  semmil Megérné vele a cseléd, ha megkapná a bért úgy, amint írva 
van. De az Isten is látogatja. A hathetes malacom elvitte a vész. Apró
marha, malac, ilyesmi ha besikerül, abbul tudja magát tartani a sze
gény. Mindenét megeszi. Rokkant járulékom ha nem lenne, beborulna 
nekem.
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A birtok gazdájáho hiába megyünk. Azt feleli: nem engem szó- 
gáltok! A máséval meg nem bajol. Játszás vót azelőtt magyar úrnál 
lakni. Ég meg Főd. Ennyi a különbség. Nehéz a megélhetés, de csak 
azér nehéz, mer amit ígér, nem adja meg tisztességcsen. Régen vót egy 
kis belátás. Most a sincs. Most mondanák : gyere kutya, ne várjuk 
elsejét, lökök neked valamit. Azelőtt, ha nem csordult, cseppent, de 
ma megdögölhet a szegény, mer csak az eső cseppen.

Pedig én nagyravágyó sohse vótam. Azt kérdezte a gazdám, mennyi 
fődet kértem? Azt feleltem: Uram! A kenyerem legyen meg a szógá- 
latom után, kenyeret adjon nekem, ne fődet.

A községi közigazgatás feladata lenne annak megfelelni, hogy ilyen 
panaszok ne fakadhassanak a pásztor szájából.

Aki vérbeli pásztor, az ezeken a fogyó legelőkön is kedvire éli az 
öregektől tanult pásztoréletmódot.

1937-ben vallatom Kis Mihályt, hogy él itt ideszakadva nyár 
derekára a másik vármegyéből. Azt feleli-

—  Jól! Jól élek! Minden kéthébe jön az asszony, hozza szekérén 
azellátást. Hozza a szalonnát, kenyeret, száraztésztát,krumplit, paszulyt, 
meg ami kell. Reggelire szalonnát eszek, tehén van velem, így tejem is 
van. A főzés vasszolgafán, bóti kondérba, de szabad tűzön megyen.

—  Mi vót tegnap az ebéd?
—  Lebbencsleves. Ha az ember krumplit, száraztésztát, szalonnát, 

sót, paprikát, borsót hosszú lére főz, az lebbencsleves. Holnap főzök 
öhönt, úgy is mondja némelyik, hogy böhön. Mer ha a száraz tésztáho, 
kru npliho meg a füszeréhe paszulyt is keverek, oszt azt öregre főzöm, 
a mán böhön.

—  Hát a közbeeső napon mit főz?
—  Tésztakását!
Szagulom én annak a bográcsnak az illatát, ahogy a szél felém 

sodorja ; finom, de valahohogy semmiféle tészta vagy kásaillatra nem 
emlékeztet, mán pedig a tegnap meg a holnap közt van a ma! Nem is 
állom meg, hogy szóvá ne tegyem.

—  Ejnye, —  mondom —  de finom illata van annak a bográcsnak.
—  Meghiszem azt, —  neveti a pásztor. —  Nyúlpaprikás fő abba.

—  Leütöttem, —  felel a néma kérdésre a pásztor! —  Ha kijön a 
kukoricásból a legelőre, oszt besikerül megközelíteni, semmi azt nekem 
leütni.

De becsületére legyen mondva a pásztornak, nem egymaga kebe
lezte be a pompás nyúl paprikást, mert délfelé a szomszédos legelőről 
odaállít hozzánk Sárai Bálint, a kondás. Nem is magában, hanem asszo
nyostul. Mer szíveslátással szolgál, ha így módja kerül a pásztor a 
pásztói társának.

Semmiféle pásztor se tartja lopásnak leütni a nyulat. Például 
Joó Gyula azt mondja :

—  Ha bevár, leütöm biz én. Isten adta a vadat. Pásztorembernek
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nem is lehetne másképp húst enni. Ha jó vadat tudunk fogni, megsütjük 
szalonnával. Ma mán a törvény tiltja. De nem jön utánam a törvény, 
hogy le ne húzzam a vadat, ha tudom.

Gond az ivóvíz. Ritkán látni ma már pásztornál vászonkorsót. 
(Égetett, mázatlan agyagkorsó, amelyik szűri a vizet, mint a vászon.) 
Pedig ez pompás vízáteresztő agyagból volt, s mint a harmat rakó
dott a külsejére az átszivárgó vize. Ez a párás réteg hívesen tartotta 
a korsó tartalmát. Kiszorította a zománcos bádogkanna. Kút van, 
ugyan minden legelőn, de csak ásott kút. Bodonos kútnak már csak 
a híre van, az is csak az öregek közt.

Az Erdőháton tíz-tizenöt esztendőnek előtte még volt olyan kút 
melynek az aljában még megvolt a bodon. De olyan kút, amelynek 
a kávája is bodon legyen, olyan már nincs sehol.

Mi volt hát, és milyen volt a bodonos kút. A bodonos kút az ásott 
kútnak a továbbfejlesztése olyképpen, hogy a kút gödrébe leeresztettek 
egy bodont (bödönnek mondanák ma). Mondhatnám úgy is, hogy a 
kút gödrét megbélelték bodonnal, vagyis kivájt fatörzzsel. Volt állítólag

5— 6 sőt ritka esetben nyolc méteres bodon 
is, s a nagyobb bodonból még a föld színe 
felé is jutott annyi, hogy úgy félméter magas 
káváját alkotta a kútnak. Ma ugyan kávája 
sincs a kútnak, csak gárdja van. Hatalmas 
tölgy lett légyen az, amelyből ekkora bodon 
futotta, mert bodonnak csak a fa törzsét lehe
tett használni a faágak elágazásáig. A törzs 
szabta meg a bodon méretét. Öt ven esztendő
nek előtte is ritkaság volt az Erdőháton is az 
olyan hatalmas tölgy, amelynek törzsét há
romnégy ember ha körülértc. Már pedig ép
pen az ilyen volt való bodonnak, s legfőkép

pen alkalmatos volt akkor, ha már kissé odvas is volt, mert akkor 
könnyebben ment a kiégetése. A fa törzsének egyenes szál képző
dése, az időtlen időnek is ellentálló kemény tölgy megakadályozta 
a talaj beszivárgását. Egészséges tiszta ivóvizet adott az ilyen kút. Az 
öregek úgy mondják, hogy tífusz csak azóta jár feléjük, amióta a bodonos 
kutat kiszorította a betonkút. Ez gyűrűkből lévén összeróva, nem 
szigeteli el a kút vizét a talajvíztől. A  bodonkút faluhelyen jégvermet is 
pótolt. A legforróbb nyárban is meghűlt benne jéghidegre a leeresztett 
görögdinnye. Volt olyan bodonos kút, amelyiknek az átmérője másfél
méter is volt. Volt azután olyan szűk bodon is, hogy külön vedret kellett 
hozzá csinálni, mert a rendes méretű veder nem fért volna bele. Az 
erdővel együtt elmúlt a bodonos kút is, s tán az egész vármegyében 
sincs ma olyan tölgy, hogy bodont lehessen belőle készíteni. S ha volna, 
akkor nem lehetne megfizetni.

Csak a teljesség kedvéért jegyzem meg, hogy a bodonos kút is 
gémes kút. Van tehát kávája (mint ahogy a szitaszövet kerek párkánya 
is káva, szitakáva), ágasa, gémje, ostora. A kútgém végén kölönc. 
A kútostor végén görbe, juhászbotok kampójára emlékeztető horog
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van. Erre akasztják a vedret. Ezt a görbe horgot az Erdőháton han- 
garék-nak, a Szamos mentén hunkorék—nak, a Nyíren kompostor-nak 
hívják.

Ha egy darab legelőt eladtam, s azon kút volt, természetesen 
eladtam a kutat is, kávástul, kútostorostól. A vedret csak akkor tekin
tették eladottnak, ha a hangarék úgy volt megszerkesztve, hogy a 
vedret nem lehetett róla leakasztani. Ha le lehetett akasztani a vedret, 
akkor nem tartozott azt az eladó átadni.

Persze, nem mondom, hogy a pásztornak mindenütt bodonos kút 
állott rendelkezésére, mert a bodon mindig drága mesterség volt. De 
jó ivóvize csak az ilyen kútnak volt. A legtöbb kút egyszerű gödörkút 
volt. A Tiszaháton mindenütt ott a Tisza, vagy legalább is valami ér, 
amiből jószág és ember szomját olthatta. Inni pedig a folyómenti 
falvak népe s annál inkább a pásztorok, folyóvizet ittak. Hiszen a 
nóta is azt mondja :

Ki a Tisza vizét issza,
Vágyik annak szíve vissza!

Kérdem a Cserháton legeltető Nagy Bertit, hogy milyen vizet 
iszik? Azt feleli:

—  Szoktam csinálni egy kis nyári forrást. A Túr szélibe úgy méteres 
gödröt ások, mindjárt kapok friss vizet. A folyóvíz mellett az ilyen 
forrás jó étvágytartó vizet ád. Mindenféle ézes falevél, gaz belehull 
a folyóba, különösen ősszel. Attul fel van füszcrcsítve. A folyóvíz ere
dettől végezetig kapja ezt az ézt. Az egyik fű keserűbb, a másik éze- 
sebb, de éze mindnek van, s azt a víz felveszi. A gödörbe mán szűrve 
jön a víz, mert úgy csinálom, hogy ne fakadjon bele a Túr vize. Főként 
kenderáztatás idején fontos ez, mer a kendertül rosszézű a víz. A jószág 
is csak kéntelenségbül issza.

Nagy Bertitől mindjárt helyismeretem is gyarapszik, mert így 
folytatja :

—  Túl a Túron van a Cihágy, Csomotának is hívjuk. A mérnök 
ugyan csak azt mondja —  levezető csatorna. És ahogy a Csomota 
belcfakadt a Túrba, csináltunk nekie medret, tavaly azt ittuk. Nagyon 
helyes volt (vagyis jó volt). Amióta zsilip van Sonkádnál, az új Túrtól 
van c^y kis szabályozott szakasz, azóta a víznek mindig van egy kis 
tohodasa. Azóta nem lehet a partot jószágitatásra használni, muszáj 
itatóra húzni a vizet, mer ha lemegy a víz, olyan iszap van a partján, 
hogy abba gyengébb jószág beleveszne. Igaz —  azelőtt Csernek hívtuk 
ezt a szakaszt a kömörői hídtul, de most mán —  legyint egyet - min
den csak Túr.

Amíg hazaszekereztem, a bugaci hatalmas tükrös kutakra gondol
tam. Bugacon 800— 1000 darab jószág is van a gulyán. Hatalmas kutakat 
ástak, akkorákat, hogy a pásztorok szerint kétlovas kocsi is megfor
dulhat a fenekén.

Dobos számadó szerint öt tükrös vagy kamarás kút van Bugacon. 
A Tcmplomkút a török időkből való. A Bolondkút nevét onnan vette, 
hogy az egyik gulyásbojtár agyonlőtte itt a pajtását, utána ő maga
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beleugrott a kútba. Zsombokos kút, mert a környéke zsombékos. Fe- 
renczy kút, nevét régi tulajdonosától vette. Cigánykút, a cigányok 
kóborlásuk közben mindig e köré telepedtek, mert a környéke árnyékos. 
A pásztorok szerint hatalmas cölöpök vannak leverve a kutak fenckibc, 
a cölöpök vastag deszkákkal borítva, földdel be hányva. A víz ezekben 
a kutakban a pandaly (padmaly) széléig jön fel. A városi urak erre azt 
mondják, hogy ezek a kutak is csak opiksznis* kutak, de a pásztorok 
erősködnek, hogy az egész más.

A piksznis kút az más. Ennél az elkészítendő kút átméretéhez 
viszonyítva három-négyszeres gödröt ásnak. Ebben a nagyméretű 
gödörben újabb kisebb méretű gödröt ásnak és így mennek lefelé mind
addig, amíg a talajvizet el nem érik. Amikor a talajvizet elérték, meg
kezdődik a kútfenék (pikszni) süllyesztése.

A pikszni fenti alakban deszkából készült és később téglával ki
bélelt «alkotmány». Ezt a szálházban (fakereskedésben) állítják össze. 
A süllyesztése úgy történik, hogy a gödör fenekén ássák ki a földet. 
A kiásott földet cs talajvizet csigán mozgó vedrekben felhúzzák (ló 
húzza a csiga kötelét), egyidejűleg pedig a piksznire köralakú tégla
falat raknak és részint a föld kiásása, részint a tégla súlyának nyomására 
a pikszni lassan-lassan süllyed. A süllyesztést addig folytatják, amíg 
a forráshomok felett lévő kékagyag réteget el nem érik. Itt megállanak 
a süllyesztéssel, mert a kútnak nem szabad a forráshomokba bclc- 
szakadnia. A kékagyag közepét átütik egy hosszú farúddal egészen a 
forráshomokig és a farúd kihúzása után a forráshomokból feltör a 
víz a kékagyag felszínére, illetve a kút fenekére. Ezután felfalazzák a 
föld felszínéig a kutat és a falon kívül levő gödörrészt betemetik.

Máig se tudom, hogy az uraknak vagy a pásztoroknak van é igazuk, 
kamarás é vagy piksznis a fenti öt kút.

A pásztoróra.

Szép vei őfér. yes időben déli napi ütésben július közepén beszélgetek 
a pásztorral. Sajnos sohasem vagyok annyira szabid ember, hogy ne 
kellene figyelemmel lennem házirendre, étkezési időpontokra. De épp 
aznap elfelejtettem órát vinni magammal, s nem tudtam, maradhatok 
é még, vagy okosabb indulnom. Azt kérdezi Nagy Bcrti, hogy hány 
órára akarok otthon lenni? Mondom, úgy egyre, félkettöre.

—  Akkor még van idő.
—  Honnan tudja?
—  A naprul. A pásztornak óra nélkül is tudnia kell, hány az óra. 

Könnyű is a módja. Délnek állok. Háttal fordulva délnek, szemmel 
északnak. Tíz órakor az árnyékom két lépés, tizenegykor egy lépés, 
tizenkettőkor egy jó féllépés, egy órakor egy lépés, kettőkor két lépés 
háromkor három lépés. Négy órakor mán nem tudom megmondani, 
hogy hány óra. Mer akkorára kinyúlik az árnyék. Túlnyúlik ahhoz, hogy 
órához tudjam kötni. Szóval hosszú árnyékot ád mán a nap.

Nem is késtem el aznap a pásztor jóvoltából.
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Később egy másik pásztor arra figyelmeztet, hogy délbe keletről 
nyugatra fordulva álljak. A középső ujjamat hajlítsam be, a másik 
tenyerem felett. Ha az árnyéka az ujjamnak merőleges, akkor dél van.

A magyar jószág és pásztora.

Magyar jószágon a fehér, magyar szarvasmarhát, pásztorán a 
gulyást vagy csordást kell érteni.

A  parasztság szeretete ma újra a magyar szarvasmarha felé for
dul. Számtalan érvet tudnak a magyar jószág mellett.

Katona Ferenc hetvennyolcéves nyírmeggyesi tehetős gazda igen 
^tiszteli* a magyar jószágot:

Mírhogy Árpádék is ilyet hajtottak magukkal. De meg a magyar 
jószág igavonásra jobb, tartása igénytelenebb, erősebb is, szívósabb is. 
A teje kevesebb, mint a svájceré, de sűrűbb. No meg, mondjuk meg 
ahogy van, olyan a magyar tehén mellett a tarka tehén, mint a magyar 
asszony mellett a zsidó asszony.

Egy öregbéres szerint:
Figyelmesebb a magyar jószág, mint a tarka. Járomba is serényebb, 

és jobban tanul. A tarka jószág restebb is, mindig hajtani kell, olyan 
ebbe, mint a bivaly. Egyszóval erősebb, igyekvőbb, könnyebben ki 
lehet tartani, kevesebbel él.

Nagy Berti így írja le a magyar jószágot:
—  Fchérszőrű! A  tehene a bikánál világosabb. Az eleje kissé darus, 

úgy is mondják füstös, kormos, darvas. Améknck más színe van, a mán 
korcs. Nagyarba is van azér több fajta belőle. Leginkább a fehér és a 
barnasárga (a barna mindig feketét jelent) változat ismert Szatmár- 
Szabolcsban. A bikának pápaszemc legyen, szemöldöke fehér. Az eleje 
—  takarítván —  (határozottan, egészen) kékes, barnás. A két első lába 
elől füstös, barnás, hátsó része a lábnak —  a test hátuljával egyező 
színben legyen. A horgasinig érjen a faroknyiraésabojtja a kis körömig.

A pásztorok figyelmeztetnek rá, hogy a hortobágyi jószág más 
színű, mint az erdei (erdélyi).

A magyar jószágnál a szarv állása dönti el, hogy igazán szép-é 
hát a jószág vagy se. Maga a szarv akkor szép, ha tövön fekete, derék
ban fehér, a hegye vékony és fekete. Ahány esztendős a jószág, annyi 
karika mutatja azt a szaru derekán. Azt is meglátni azon, mennyit 
nőtt a szarva egy esztendő alatt.

Hallottam régenében valami olyat, hogy az öregek vakarót sütöttek, 
azt melegen ráhúzták a jószág szarvára. Mire a vakaró meghűlt, haj
lítani lehetett a jószág szarvát. Szakemberhez fordulok. Nagy Bertihez. 
Kérdem, volt ilyesmi?

—  Hogyne lett vóna. Meleg kenyeret húztak a bornyúnak a szarvára, 
akkor úgy lehetett állítani a szarvát, ahogy az ember akarta. De csak 
az első kenyér érvényes.

Mondom, nincs egyetlen eset se, hogy szokás és babona ne ölelkezne 
szorosan.

—  Ma —  legyint rá a pásztor —  úgy tartjuk, ahogy az Isten meg-

77



adta. Pedig, ha gyengén (fiatalon) a szaru megtörik, s nem helyesen 
ápol ódik, akkor elcsügged. Csüggedőbe lép! Bornyúnak négyéves koráig 
meg kell tisztulni a szarvának, akár fehér, akár kék, akár piros vagy 
barna (fekete) lesz is a. A barna ritka. Mán ügy értem, hogy az egész 
szarva barna legyék, az ritka, merhiszen a hegye mindnek fekete, attul 
kezdve, ahun üreges. Locsolták azelőtt pálluggal (fahamuból főtt lúg), 
hogy fehér legyen, hamarabb tisztuljon. Hároméves korára fenn van 
a szarván a szarutok. Négyéves korára nincs tovább, nem vetkezik. 
De esztendős korára mán meg tudjuk mondani a színét is, szarva állását 
is. Mikor a jószágot pároljuk, formára, színre, szarva állására pároljuk.

—  Vadas jószágnál —  mondja Nagy Berti —  a szarv hegyit kell 
leütni, mikor támad. Megszédül tűle. De még jobb orrba találni, közel 
a szájáho. Ha a fogát kiütöm, legbiztosabban meghátrál. Biztosabban, 
mintha a szarva hegyit ütöm le, mer akkor csavarít és más ódalrul jön 
nekem. Vadas bikának pedig legjobb a szemit kiütni. Egyik szemit 
nem sajnáljuk kiütni, mer akkor arrul az ódalárul mindig félsze van. 
Kell, hogy ű féljen tőlem, nemhogy az ember tartson tűle.

A jószág szarva állására használt leggyakoribb kifejezések a 
következők :

Szép a csákószarvú : a kinövésből megindul előre és szép könyök- 
hajlással megyen hátrafelé.

Szép a villás: ez két ágra áll. Mondják csókásnak is.
Horgos: ha mindkettő hátrafelé áll.
Puskás akkor, ha a két szarv tiszta egyenesen, döfő módon előre 

áll, mint a lövésre emelt puska. Az ilyen még a jászol előtt, a faltul se. 
fér, olyan egyenes a szarva állása.

Bajuszszarvú : ez kiindul ódalra és a hegye kissé kankorodik.
Sodrószarvú: kiindul egyenesen hátra, azután kankorodik a végi.
Bogárszarvú: felfele, oszt hirtelen hátrafelé.
Csonka a szarv, ha lecsúszott a szarutok hegye.
A  kajla lehet széles kajla, lomha kajla, de mindegy a, mindenképp 

ez a legcsúnyább.
Körösi János cs Kis János így állítják össze a jószág szarva állásá

nak a neveit :
Fennállószarvú, ez a legszebb. Mondják villásnak is. Kétágra áll.
Puskás: előrefele áll.
Fodrósszarvú : mint a báránykosnak, úgy áll.
Koszorószarvú.
Bijuszszarvú : a szarvahegye kondorformára megy ki.
Csúkó : előrefele áll.
Sugárszarvú.
Bongyorszarvú.
Csalapószarvú: széles szarvú.
Kajla vagy balos ne legyék, ez a legcsúnyább. Különösen, ha .1 

szemét is takarja. Az nagyon csúnya.
Kuszárszarvú, se lefele, se hátra, sehogyse áll. *

*
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Nagy Bsrti szabad előadása a jószág természetéről, nevéről:
A kinnháló pásztor abbul tudja meg, hogy hajnal akar lenni, hogy 

a pacsirta megszólal. A kinnháló pásztornak nem szabad mélyen aludnia, 
mer abbul kára lehet. De nem szabad álmatlannak se lennie, mer akkor 
meg nappal nem állja a figyelést. Ezér osztán keményfa-dücskő (tuskó) 
nem lehet a fejeajja, de puha párna se. Azér teszen a pásztor a feje alá 
fűzfa-dücskőt.

Éjjeli őrzésnél a leghuncutabb a bivaly. Éccaka az barangol el 
legjobban. Egyszer a színére (t. i. a bivaly fekete), másszor a gazságára 
éccaka állítja talpra a pásztort. A gyenge karámnak nekidörzsöli a 
farát, mán ki is dűlt. Legeltetésnél a béresökör a leghur.cutabb a világon. 
Az csalja meg az embert legelébb. A tehén őrizésre világra olyan, mint 
az asszony. Ügy értem, hogy a gonoszsága az asszonyého húz. A bornyú 
gyerektempóval jár. A magyar marha élelmesebb, mint a svájcer. 
A tanyárul is hamarabb megszökik. A magyar bika meg világra akár 
egy apának a gondoskodása. Vót három olyan bikám, hogy amikor 
szélen járt a jószág, a tábla szélibe állt. Mán forgatott. Az ilyen gondját 
viseli a tehéncsordának, annyira figyel rá, hogy kiáll a tábla szélire : 
idáig jöttök, tovább nem!

A szimentáli bika vadabb mint a magyar, de a svájcer bika az 
csak zsidólegény. A hasznát szereti az ember, de nem fűi a szívünkbe 
olyan édességet, mint az eredeti magyar. A svájcer eredetileg is azon 
igyekszik, hogy kárt csináljon, öt-hatéves korára mán hamis, meg
bízhatatlan. Hamis erre a korra mán a bivalybika is, míg a magyar 
bika csak az ember hibájábul romlik el. Akkor is elkap, ha nagyon 
erősen ütik. Mer van olyan ember, aki az istállóba láncra veszi, oszt 
üti, üti. A jószág csap a légyhe, csap az eledelhe ; arra aki gonosz azt 
mondja, hü az anyád! Oszt üti. Avval romlik el a természete.

De van olyan is, hogy mikor hibázik a jószág, nem csap azonnal 
oda. Egy pillanatot nem szabad késni. Mer ha ésszel felfogott embert 
ütök, annak megmondhatom, hogy tennap hibáztál, de a jószágnak 
abban a szemrebbenésben oda kell vágni, amikor hibázott. Különben 
nem érti, hogy mit vétett. Teszem, ha kárba akar menni, megtérítem. 
Persze nem úgy, hogy hányd el, vesd el, utána szaladok, hanem idejére, 
kimérve, hogy előtte érjek oda, de meg se zavarjam. Ha aztán besikerül, 
a mesgyénél jól pofonvágom bottal. De azelőtt, mielőtt bemernie! És 
ha még mindég nem venné azt igénybe (figyelembe), akkor szoktunk 
pányvát vetni rá. Rúd végin van a pányva, úgy vetjük rá. Az egyik 
felfogja osztán a száját és bekéri a jószág garajával. Akkor az úgy' 
megútálja azt, hogy sohse megyen többet abba a táblába. De mondom, 
ahogy a jószág után igyekszem, annyira hasznos, jobb igyekezettel kell 
a sánchoz érnem, hogy a jószág egész a sáncig nyugodtan legelhessen. 
Mer arra ügyelnem kell, hogy eddig a levélig a gazdámé a legelő. Ne 
hagyjam meg hát annak semmi hizatékát (hézagját), a mesgyéig tudjon 
hatolri a jószág. Mikor a legeléssel odaért, az ember szól neki. Akkor 
a jószág fordul. De persze ismerri kell a gulyásnak névrül a jószágot, 
mer a neve mán azt is megmutatja, hogy milyen a természete.)

A jószág akár az ember, kiviseli a nevének a természetit!
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Úgy van a, hogy a gyermek idomul a névhe, amit ráadtak. A neve 
is hasson rá, az a természetes. Amilyen a nó neve, olyan a természete. 
Egy Julcsa nevű asszony sohasem Piroska természetibe. Amália! (El
nyújtja Berti hosszúra a szót úgy ejti.) Más a kimondása i s : Marosa! 
(Kurtára pattanóra fogja a szót, úgy ejti a Marosát.) A makrancos lú 
neve Marosa. Rossz viseletű Zsófit sohse láttam, de jó viseletű Marosát 
is keveset. Ha Máriának hívják, akkor kicsit jobb lesz a Marosa ter
mészete, de akkor sem lehet neki hinni. Az Ida zavaros, de a még mindig 
a rosszabb fajtáho közelébb jár. Ma már zavarosak a nevek is, mint a 
világ, de a Zsófi nevű ma is a legjámborabb. (A Nagy Berti felesége 
Zsófi, tényleg a legjámborabb asszonyok egyike.

Férfiba Lajos a legjobb. Legrosszabb a Józsi. A mind olyan, hogy 
mindenféle elvet használ. Velem beszél, egy akaraton vagyunk. A te
nyerébe néz, de mire hátat fordít, mán a kezefejét nézi.

Hát így választódik meg a jószág neve is. Jobbszabású jószág. 
Nézem! Ejnye be helyes, ejnye be nyalka. Nyalka lesz a neve. Jó is, 
szép is a formája : akkor Virág. Van olyan, hogy az emberhe igyekszik 
csápolni, vagyhogy nem hagyja, hogy a másik húzza cl az ű porcióját, 
az Kardos.

Az ökörnek a neve lehet Pajkos, ha megérdemli, de mán csapzi 
ökörnév nincs, mer nem természete az ökörnek a csapziság. Mer komoly 
ember lehet pajkos, de nem lehet csapzi. Hogy ki meg miféle a csapzi? 
Példaszó mutatja meg. Teszem, felbíztatom a pajtásomat, gyere, verjünk 
el egy legényt. Űt felbíztatom, odavág, én meg elszaladok. Bevezettem 
a hínárba űtet, ott is hagytam. Ez csapziság.

Rózsi nevet szoktunk adni egy svájcernak, magyarnak nem is. 
Bimbó, a mán magyar jószágra való név. Megsímítnám, ugrik, hű 
milyen vizsla, fürge. A nyulat hajtó kutya vizsla. De vizsla a nyúl is 
Egy lomos kutya hiába ered utána, nyomába se ér. Vót egy gazda. 
Erdélybül vette a tehenét, Tulipántnak hívták. Ez is jó név.

Kaphatja azután a nevét a szarva állása után. Amék fenn
hordja a fejét, szépen egyenesen áll a szarva, az Badár! A legcsúnyább 
állásún rajta is marad a neve : Kajla. A szép jószágot hívhatják 
Puskás, Bonygyor, Csókás-nak is.

így  Nagy Berti.
Nem először találkoztam névbabonával. Praelogikus jelentőségére 

emlékeztet ez, amikor a név a legkényesebb tulajdon. A névszerint meg- 
ígézett a legkönnyebben megrontható. A  név kiejtése odarendelés és 
egyúttal alárendelés. Akit névszerint hívok, annak ura vagyok, mint 
ahogy a pásztor ura akar lenni a gondjára bízott jószágnak. Sajnálom, 
hogy a névbabonáról más pásztorral nem beszéltem, de az 1937 tavaszán 
lejegyzett anyag rendezése alkalmával került újra kezembe.

*

A jószágnak ismernie kell pásztorát. A  legszilajabbnak is hallgatnia 
kell szavára. Engedékenynek kell lennie.

A mároki Gulácsy-tanyán szolgált évekkel ezelőtt egy Bakó Mihály 
nevű gulyás. Maga a régi gazdája Gulácsy Pál birtokos mondja el, hogy
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két lóhere-tábla közt az árokba taposott gyalogösvényen libasorban 
ment a jószág az öreg után. A karikasa a vállán. Maga hátra se nézett, 
csak ballagott nyugodtan. Mégse bomlott meg a rendje a sornak.

Olyan jó rendre szokott volt a marhája, hogy mikor még csak két 
hónapig volt a keze alatt a sőre, s azalatt az istállóból se járt ki a jószág, 
azt a parancsot kapta, hogy hajtsa be a sőrét Naményba, vásárra. 
A többi gulyás azt se tudja, hogy tartsa együtt ilyenkor a jószágot. 
Bakó után a vásárhelyre is libasorban ment a jószág. Másszor meg a 
naményi vásáron valamék gonosz rebbesztette a jószágot. A sok gulyás 
keze alól mind szétszaladt a marha. Bakó meg elővette a pipáját, vala
mit betett, nem tudni mit, de neki együtt is maradt a jószága mind 
egy szálig.

Nagy Berti szerint:
—  Szimatja van a jószágnak. Egy ember vadállattal szemben 

nem is tudná megőrizni a jószágot, ha a nyája nem tartaná magát a 
pásztorho. Megfogja a pásztor a jószágot a szimatjánál. Teszem, csiz
mába járok. Nem is egy nap viselek egy kapcát. Ha ezt a tanyahelyre 
vetem, akkor arra a pállott szagra a jószág odamegy nyalni. De csak a 
sajtalan jószág. Arrul a szagrul megismeri oszt a pásztorát mindenkor.

—  De az is jó, —  teszi hozzá —  ha veres egeret fészkivel együtt 
elszáraszt az ember. Mikor a gulya szét van terülve, akkor megfigyelni 
merrül fúj a szél. Úgy kell az egészet tűzre vetni, hogy a füstje a mar
hára menjen. A füst bejárja az egészet. Ezt attul kell csinálni, hogy a 
jószág megismerje pásztorát.

Kis Lajos:
—  A jószág úgy ismeri pásztorát, mint az iskolásfiú a tanítóját. 

Idegen ember elkiabálhat az én jószágomnak még él a világon, az ugyan 
rá nem fog hajlani soha. Kiáltok a kutyámra : te Mester! —  mán akkor 
csapódik össze, mint a juh. Persze nem ez a kupecmarha, ami most 
előttem van. E csak olyan szedett gulya. Ma hoznak tizet, elvisznek 
ötöt. Mire a kezem alá szokik, mán nincs is itt. De a tőkemarha mellett 
így van, ahogy elébbet mondtam.

Bíró Sándor természetesnek találja, hogy a jószág a pásztort ismeri. 
Meg is okolja:

—  Elvégre ű nevelte, ű karolta. Másnak vad, neki kezes. Ki 
tudjuk ismerni a jószágot, mint az embert. Az apámtul tapasztaltam 
annyit, hogy mindig jó tudni, hun tartok. Ha nem figyclmezek arra, 
hogy a marhámat rendbe tudjam tartani, akkor nem is vagyok pásztor. 
Át lehetett annak ismerni mindenféle szeszériáját. Ki lehetett azt tapasz
talni, csak idő kellett hozzá, mer egy-két hónap nem elegendő. Okos 
a jószág! Amék törzsgulyába öt-hat bornyút ellett a pásztor keze alatt 
egy tehén, az a tehén ismeri pásztorát. Tudja, hogy ű mustrált, ű 
nevelt, ű karolt mikor borjaztam. Hajlandó is vót hát a parancsra. 
A pásztor avval tudta magát tartani, hogy a jószág a keze alá járt. Itt 
is úgy van. Itt tilök, de azér lesi a jószág, hogy amikor ű a mesgyén jár, 
én figyclem-é? Ha látja, hogy én figyelek, akkor fordul magátul. Ha nem 
figyelem, belemegy a tilalmasba. A jószágnak is van a megélhetésé
hez esze.

*
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A jószág a legelőn.

1937 április utójján Nagy Bcrti azt mondta még, hogy a jószág
nak a Szent György-nap előtti fű a hasznos. Ha akkor még kicsi is a 
fű, amit addig csíp is, többet ér, mint ami azután akármennyi is.

—  Máskor ilyenkor, —  mondja —  mán ződ gabonán legelt a jószág. 
De ződ gabonára csak akkor lehet hajtani, ha a födje nem lágy. Az 
idén az mán bajosan lesz. Ha Szent György-nap előtt a csóka elbújhat 
a vetésbe, akkor jó a vetés, akkor bizonyos, hogy a legelő is jó.

1940 tavaszán meg arra tanít, hogy:
—  Előírás szerint nem is vón szabad május tizenötig gyepre menni, 

mer addig a gyep nincs teljes erejibe. Ártalmas neki a harapás. A Szent- 
György-nap előtti fű gyenge, az állat is hamarabb kap tűié betegséget.

Tudom, hogy a két időpont között Nagy Berti pásztortanfolyamot 
járt. Innen az új szempont. De mindig hasznos a régi és új elméleteket 
összevetni, s így ráolvasom 1937-es álláspontját. Nem jön zavarba, 
hanem leszűri a «végső igazságot *:

—  Ez is kettős igazság. Mer igaz, hogy a korai fűtől hamar szint
fog a jószág, de lépfene, más ilyen nyavalya könnyen kiszármazhatík 
belűle. De persze több legelő kellene. Mondtam is a gazdáknak, hogy 
baj van miközöttünk. Nincs mit legelni a jószágnak. Pc dig tavaly 
annyi sáncom volt vele, hogy a sok. Amióta magamat ismerem, nem 
vót ilyen gyenge jószág a kezem alatt. A komák észreveszik, szégyen, 
ha azt mondják : _

—  Ejnye komám 1 De gyenge ez a jószág!
—  Igaz, —  mondja tovább —  hogy nem is vót jó legelő schun. 

Mer a legelő akkor jó, ha olyan mint a bunda. Ha sűrű a gyep. De az 
is van egy igazság, hogy jányt lámpavilágnál, füvet harmaton kell nézni, 
akkor szép.

A legelőn sokféle a fű. A jószág nem mindenfajta füvet eszik meg. 
A vén Tivadari László szerint:

Nem eszi a tátogatót, a pukkantóvirágot, amelyiknek a csuvi ha 
megérik, pukkan. Ennek az érett csüvit lehúzzák, megszárítják, ir.ozsaiba 
törik. Hideglelés ellen egy maroknyi, negyedórára enyhes vízbe áztatva, 
orvosság. Ihatja a beteg.

Nem eszi a jószág a vérvirágot. Ez, amíg gyenge, ha kézben meg
törik, eldörzsölik, vérszínt ereszt, de nem kell neki a Szent Antal füve 
se. Pedig ez is orvosság. Akit elfut Szent Antal tüze, ezzel gyógyítják. 
Fiúnak a sárga, lánynak a fehérvirágú hasznos.

Nem eszi a cigány mogyorót, keserűlaput, az árvacsalánt, a csípős 
csalánt, bürköt, nadálylaput, amelyiknek a gyükrit tályog ellen édes 
tejbe főzve orvosságnak használják. Az egérfarkkórót és a sárkelep 
füvet se eszi. Mindkettő orvosság. Az elsőnek leveléből köhögés elleni 
teát főznek, nyes (nyers) levelét vágott sebre teszik. A sárkclep (Hcliotus 
Albus) megszárított virága pedig hideglelés elleni orvosság. A míg
szárított virágot használat előtt összetörik, sóval és egy féltojas sárgaja
vai megkeverik. Ezt a keveréket rongyra kenték és rákötötték előtte m 
egy fiatal hideglelős lánynak a csuklójára. Három napig nem is vettek
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le a kötést. Csak egy csipetnyi volt az, amit a rongyra tettek, de akkora 
hólyagot húzott mint egy tyúktojás. Ezt a vizes hólyagot kiszúrták 
tűvel, kifakasztották. Mély seb maradt utána. Végül is doktorkézre 
került a leányzó, beletelt egy hónap, mire meggyógyult. Kutya erős 
szer. De a hideglelés —  állítólag —  elmaradt.

Nem eszi végül a jószág a nyúlárnyékot (vadspárgát) sem. Ez a 
nagy bokor szép gaz leginkább pallagfődeken terem. Az egyik pásztor 
így dicséri meg :

—  Ügy ül a fődön, mint virág a pohárba.
*

Nem is kell sok pásztorral beszélni, hogy az ember megállapíthassa, 
hogy a jószág a legelőn éppen olyan szigorú napirenddel él, mint az 
oskolás gyerek. A rendre hamar rá is szokik, mert mégy hónapra, 
mintha le vóna írva, úgy tartja a jószág a rendet.»

Kis Mihály 1937-ben a Marcsa-tanyán ilyen rendet tart :
Az én jószágom éccaka karámba hál. Reggel, ha kieresztem a 

karámbul, nekieresztem a kútnak. Muszáj megkínálni. Van amék 
iszik, van amék nem. Ha itatás után sebesen megindul a marha, körül
megyek rajta, hogy csendesüljön meg. Nyóc-kilenc óráig legel. Akkor 
itatás. Legel megint úgy tizenegyig, féltizenkettőig. Akkor az ember 
megebédel, azalatt a jószág is megkérőzik. Egykor migindítom. Dél
után négyig legel. Utána itatás és osztán legelhet egész este nyócig. 
Akkor behajtom vacokra.

Nagy Berti előadást tart nekem a legeltetés rendjéről :
A legelő mondja meg, hogy mikorra lakik jól a jószág. Ha jó a 

legelő, nyóc órára mán le is kell neki feküdni itatás után. Egy órát ha 
feküdt, újra legel vagy két és félórát. Ha jó a legelő, úgy féltizenegykor 
mán déllöre állítom a jószágot. Félháromkor elindítjuk, délután négy-öt 
óra közt itatok, azután hálóra viszem. Igen amék jószág kint hál a 
mezőn, a von az igazi. A hazajáró marhának rosszabb a sora. Mer az 
akkor utazik, mikor nem kéne. Elutazza a reggeli meg az esteli híves
séget, mikor legjobban van kedve legelni. Tér}' bizonyos.

Ha a jószág harmadrésznyire van csak jóllakva, akkor még épp 
csak kapott valamit. Kapattam egy kicsit, de nincs jóllakva. Ha 
gagyós fűvel odamegyek, csip-csup meghajtom, elindul, megyen a szél
nek. Míg annak a lyukat cl cm éri, addig mehet. Hanem közé kell menni 
és megbillegtetni, mozduljon is, ne is. Az oszt egymást húzza. Meg
indul egy harangos, kalamol, eszik, a másik utána. De ha hirtelen meg
indítja, rip-rop, szól a harang, aztán mán mennek. Megy neki a szélnek 
az egész banda, mind bolond bornyú az anyjának.

Arra is ügyelettel kell lenni a páisztornak —  magyarázza tovább —  
hogy mikor a legelőn van és felleget lát feljönni, a jószágot mindig a 
felleg alá fele terelje. Ügy kell terelni, hogy a legmesszebb legyek 
attul a szélitül, ahonnan kárba mehet a jószág.

Mikor a jószág neki van terülve, akkor szépen van. Meg van nyúlva 
akkor sorba jár. Ügy is kell neki járni éppen, mint a betűnek a papíron, 
valóságos betűrendes sorba.
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Öreg pásztorok úgy mondták, hogy ha a mezőn tüzet rakok, a tüzet 
ha elhamvadt, össze kell kaparni. Mer ha úgy hagyom, akkor széjjel
jár a marha. Kerestem benne az igazságot. Széjjelhagytam a tüzet, 
másszor meg összekapartam. Rájöttem, hogy ha a tüzet széjjclhány- 
tam, akkor esetleg a jószágom is széjjelhagytam. Ha a tüzet elhanya
goltam, a jószágot is elhanyagolhatom. Ha csak egyszer henyélek, azt 
mán a jószág észreveszi.

H í áll is, fekszik is, jár is, egy részi fűvel van össze, abba nem 
vagyunk beleegyezve. Akkor sehogy sincs. Arra mutat, hogy változik 
az idő. Mihelyest a jószág nem jól jár, gyorsan megy vagy böjtöl, akkor 
időváltozás lesz. Bömbölni kezd, összeszalad az egész, mulat, játszik, 
akkor mán mondja a pásztor:

—  Megládd komám! Nem megy le kétszer a nap, eső lesz.
Megint másképp viselkedik a gulya, ha vak meleg van. Barna

meleg. Akkor árnyékba szeret legelni a jószág. Ügy fordul olyankor 
a marha, hogy a feje a teste árnyékába legyen. A fejit védi ű is legjobban.

H l a jószág kedvetlen, nem akar legelni, akkor az azt mutatja, 
hogy időváltozás lesz. Ha félhasán felül lakott és törődött a jószág, 
akkor széllel szembe kell mozgatni, hogy járjon. Nem akarok capon, 
vagyis ösvénybe menni? Akkor igyekszck mozgatni a jószágot, mingyár 
jobb kedve van enni. Ha ezt nem tudja a pásztor, vagy nem jól csi
nálja, öreg hiba. Mer a jószág akkor nem eszik, ű meg nem tudja, mi a 
baja. De aki ért hozzá, az mán erre felfigyel, megmozdítja szél ellen. 
A  szél mind kifújja a legyet a jószág szeme közül, mingyár frissebb, 
legelni is kezd. A kedvetlenségét okozhatja az is, hogy megfordítják, 
háttal a szélnek. Azt nem szabad. Figyel arra a jószág maga is, csak 
ki ne vegye a sodrábul az ember.

Mikor az jószág capra kél, akkor megyen ösvénybe, egymás után 
járón. Mer a jószágot úgy össze kell szoktatni, mint a katonát. A  rendet 
a jószág legelés közben is tartja. Amikor felveszi egy a fejét, utána 
indul mind. Akkor mondom: capra kél «caplat». Például legelőre, 
itatóra, hazafelé.

Eddig Nagy Berti. Amit az egyik pásztortól tanulok, azt kénytelen 
vagyok a másiknál ellenőrizni. Megkeresem a szabolcsi Kis Mihályt, 
aki szerencsémre a tanyán van még, s vallatom. Kérdem —  mikor 
jár lassan a jószág?

—  Meleg, burult, szurult időben lassan jár a jószág. Akkor tudjuk, 
hogy eső lesz. Ha szél van, a jószág magátul megyen a széllel szembe. 
Ügy mondjuk, megyen a szél után. Mer ha borongás az idő széllel, 
akkor a jószág sebesen jár. De akkor sem úgy, ahogy ű akar. Nem sza
bad, hogy a jószág úgy menjen széjjel mint a csirke. Mindig terelni 
kell. H í az eleje megy, a hátúja legel, akkor meg van nyúlva. Akkor 
a pásztor az elejit megtéríti, hogy ne menjen olyan sebesen. Mer amilyen 
tempóval jár az asszonynak a főzése, olyan tempóval kell a pásztornak 
is a jószágot terelni.

Mindezt a többi pásztor leírása is megerősíti. Barta Géza azt mondja :
—  Az idő hozza magával, hogy legel a jószág. Ha le van hűlve 

a levegő, akkor legelne iegédesebben. Déli napsütésben sebesen jár
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mer bántja a sok apró légy, csípi. Széllel szembe fordul ha van, mer 
az csapja a szeme közül a legyet. Ha meg zivar jön, megyen a vackába 
fele. Hiába nincsen karám, csak megáll ott, ahun a vacka van. Ott 
oszt eshetik rája az eső, meg se mozdul.

—  Esős időbe, ha hideg eső csapja meg —  mondja Balázs János —  
fázik a jószág. Rájön egy hideg szél a marhára, gyorsabban jár. Széllel 
szembe —  úgy mondjuk szélre fele —  gyorsabban jár.

Körösi János azt mord ja :
—  Bürüs időbe még melegbe is ellegelész, mer akkor a légy fogya

tékán van. Minél melegebb, annál rosszabb a legeltetés. Mikor a légy 
zavarja —  üti, veri, hajtja egymást a jószág. Borongás időbe széltbb 
terül, magába jár olyankor mint a liba. Szépen legel.

Bugacon ugyanezt mondják, azzal a különbséggel, hogy itt nagy 
tömegekről van szó, s azoknak a terelése másképp történik. így például 
itatóra, legelőre nem szabad a jószágnak capon menni, mer akkor nem 
legel. A kút is, a tanya is messze van, a jószágnak pedig addig enni kell. 
Másodszor meg, akkor tömegesen, egyszerre ér a kúthoz, hogy tudna 
egyszerre annyi marha inni. Ott is mondják, hogy hűvösen jobban legel, 
széllel szembe kell terelni, szél alá szeret menni. Esőnek fart vet, vagyis 
hátat fordít.

A legfcgyclmezetlenebb jószágot 1940 nyarán Farkas Lajos gulyás 
kezén láttam. Valami ncgyven-Ötven holdas tallón járt a csekei bíró 
jószágával. Körül kukorica, krumpli, csupa kívánatos csemege. Kínlódás 
ilyen helyen a pásztor dolga, ha rest, nem hozzáértő pásztortól vette 
át a gulyát, aki nem tudta vagy nem akarta azt rendre kapatni. Nem 
is tudtam beszélni se Farkas Lajossal, minden percen másfele szaladt 
a jószág után. S így is fog szaladni egész nyáron. Ugyancsak megszógálja 
a bérét. Panaszkodik is :

—  Éccaka nincs nyugodalmam. Ha rendes időben megyen a jószág 
fekvőbe, akkor nincs kedve éccaka elmenni. De ha elkap, akkor nincs 
babona, hogy megkösse, amíg csak újra rendre nem szokik. Egy szem- 
húnyásnyi pihenés nem sok, ennyi sincs e mellett a gulya mellett, mer 
elkapatták. Ha a jószág lefekszik, oszt a pásztor lcdöglik mellé, nem 
hederít rá, az bizony soká rátart a rendetknkedésre.

A legnagyobb rendre szoktatott jószágra is nagy ügyelettel kell 
lenni éccaka. Kis Mihály tinógulyával volt a tanyán. Éccakára karámba 
szorította. De később, hogy az érett trágya «dázsváryba vágódott 
alattam, amíg friss almot nem kapott, csak vacokra hajtotta. A dázs- 
ványos almon nem szeret állni a jószág. De ha tilalom van közelben, 
akkor bizony hiába hogy dázsványos a karám, be kell szorítani.

Szcmán József nyíri gulyás azt mondja :
—  A jószág olyan figyelmes mint a nyúl. Tizenegy és tizenkettő 

közt szeret szökni éccaka. Kitapogassa az ember a módját, hogy kell 
rá igyelni. Mer tizenegy után f( kszik is, de meg fel is kél még. Ganajolni 
leginkább egyszer szokott, éjfél fele. Nyárba, kurta éccakákon éjfél 
után a marha elalszik. Ügy alszik, kinyújtsa a négy lábát. Nagyon tud 
heverni hajnal fele. A jóllakott jószág nem is vágyik szökni, de ha egy 
felkél, felkél a többi is szépen sorba, mint a liba. Vén huncut tehenek,

85



akik két, három, öt éve járnak ki legelőre, úgy el van kapva, úgy 
ki tudják játszani az embernek az eszit, hogy csuda. Elszökik, vissza
jön, nem is mutassa, hogy ű jól van lakva. Rendes pásztor észre
veszi, mer nagyobb a hasa, tele a horpasza reggel. Mikor harap is, 
csak úgy ímmel-ámmal harap. Harangot teszek rá, a mán szól, ha ű 
megyen. De ha elnyújtja a nyakát, cl kell neki menni egy kilométerre, 
hogy a harangnak a szépen szóló szavát halljam. Az ilyet jól megfo
gassa az ember a kutyával.

A jószág csavargása nemcsak bosszúságot, hanem kőtséget is okoz 
a pásztornak. Körösi János szomszédságában a gyarmati határban 
szedett gulya legelt. Nagy lelki elégtétellel mondja cl, hogy mi történt 
hogy történt. T. i . :

—  . . .  itt a legelőn a szomszéd gulyábul elcsellengett egy-két, 
jószág éccakánként, hiába forgatta valami pulyaféle. Engemet gyaní
tottak, hogy az enyém megyen. Nem hitték, mikor ellene mondtam. 
Béres sorost küldtek ide hozzám, hogy kibizonyuljon. Ki is bizonyult 
osztán, hogy nem az én jószágom vót. Háromszázhatvan pengőt pen
getett le a vén Spitz ; mer ű pihentette a nagyari legelőt, s itt tartóz
kodott a jószága a gyarmati határba. Evvel töszomszédos a kaszáló, 
rengeteg kárt tett benne a marha. Én éccaka, mikor hallottam, hogy 
jön a jószág, kiállottam a kalyibám elé. Megbizonyosodtam, hogy 
idegen jószág. Beszóltam a soros béresnek :

—  Kelj fel barátom! Állj ki!
Én magam mentem, felkötöttem a másik gulyást, akinek elment 

a jószága. Előhajtotta oszt azt ű maga. A tanú meg hallgatta az én 
kunyhómbul. Ha tanúm nem lett vóna, közös lett vón a kár.

*

A pásztor a nyarat szabad ég alatt tölti. Az időjárásnak maga 
és jószága állandó szenvedő alanya. 1940 nyarán Nagy Berti a világ 
legnáthásabb hangján panaszkodik :

—  Rossz nyár e. Az embernek hordani kell a sok cele-culát, azalatt, 
míg kijövök bemelegszem, mikor idekinn lelököm lehűl a belső részem. 
(T. i. falusi csordás. Reggel kihajt, estére hazamegy.) Tegnap délbe 
megmondtam, hogy eső lesz. Amikor napnyugta felől lágy szél támad, 
az esőt hoz. A  naplementről induló puha szél bizonyosan hozza, de 
állandó is lesz, mer esteli vendégnek gyütt. De abbul is meg tudom 
mondani három nappal elébb, amikor eső akar lenni, hogy olyankor 
néha naplement előtt három tángyérját látom a napnak az égen. Két 
kicsit, meg egy nagyot. A két kicsi arrul az ódalárul áll, amerrül eső 
jön. Úgy mondjuk vak-nap. Azt is jelenti, hogy felleg alatt megy le a 
nap, eső lesz.

Nem láttam még ilyen tüneményt, szóbahozom Kis Mihálynak, 
ő így magyarázza:

—  Szent igaz, hogy ha este vagy reggel vaknapot látni, akkor eső 
fog lenni. A két vaknap kétoldalt áll a naptul, illetve no, előtte is, 
megette is egy. Maga a nap homályos ilyenkor, a kettő meg kerek^
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lapos, de olyanforma színben, mint a szivárvány. De esó lesz még ma 
is, tessék csak nézni a fecskét, mikor így csapatostul jár a gulya körül, —  
ahun van ni —  a hasa alatt repülnek a marhának, úgy kapkodják a 
legyet. Bizonyos jele annak, hogy eső lesz. Ritka eset-e.

Igaza volt a pásztornak. Soha annyi fecskét egy csapatba nem 
láttam. Surranó repülésük szárnycsattogásba hallik, valóságos raj lepi 
meg a gulyát. Soha ennél bájosabb látványt, mint a nyomott esöelőtti 
forróságban ez a csicsergő vendégcsapat. S időjósoknak is beválnak, 
mert még nem értem a falu határába már mosott minket a zápor.

A szél járását is figyelemmel kiséri a pásztor. Nagy Berti ebből 
így következtett :

—  Forgószél olyankor van, mikor hosszabb a szárazság. A forgó
szél arra mutat, hogy huszonnégy órán belül változik az idő. Az északi 
szél hideg, tisztít. Utána rendesen kiderül. A jéghideg szél tisztán, 
keményen északról jön, rendesen szitálózva, aprószemű esővel, mint 
mikor a locsoló rózsája szétvágja a vizet. A lobogós szél, ez összevissza 
hun errül, hun arrul fúj. Egy határrul jó meleg öböllel jön, a másikrul 
hideget hoz. Ez esőthozó szél. A lágy déli szél is csőre mutat. Ez szinte 
megáll néha, újra lágyan fúj. Esőthozó. Ha télen, ősszel az eső fagyási 
kap a széliül, akkor havaseső esik.

Évekkel ezelőtt Tatárfalván nagy zivatar volt, forgószéllel. Sokat 
beszéltek akkor erről Tunyogon, Matolcson. Ügy mondták, hogy a 
falu csordása a jószággal a legelőn volt. Látta is a fellegekben az égi- 
sárkányt. Az csinálta a forgószelet. Csak az volt a falu szerencséje, 
hogy magába jö a sárkány. Mert ha egy másik is mutatkozott volna, 
akkor összekeveredve tönkreverték volna az egész határt. Az öregek 
általában hitték, hogy a szivarban* két bika viaskodik. Amelyik le
dobódik, abbul lesz az «Ántikrisztus*. Nem mondom cl ugyan ezt Nagy 
Bertinck, de mekérdem tőle, igaz-é, hogy a viharfelhőkben sárkányok 
küzdenek. Ezt feleli:

—  Nem tiszta kép ez. Öregnénik mondják ugyan ma is. De azt 
tartom, az ember kétszer gyerek. Ezér hiszik az öregek ma is.

Éppen így égi sárkánynak hitték ezelőtt a «ménkövet» is. Isten 
verése! Vagy harminc esztendővel ezelőtt élt Nyírbátorban egy Várdai 
nevezetű juhász. Tudományos ember volt. Annak az udvarába be is 
csapott egyszer a ménkü. Az rögtön megjelölte a helyét egy cövekkel, 
mert az a hiedelem, hogy hét esztendőre ugyanazon a helyen a «főd 
kihányja magábul a ménküvet*. Aki ezt kiássa, s abból baltát csinál, 
annak olyan hatalom kerül a birtokába, hogy nem fél csak az Ür Istentől 
magától. Igen, de «meghótt közbe* a juhász, így nem látta hasznát. 
Örökbe meg nem hagyta meg.

Villámsujtotta fa szikáncsából mindenki visz magának, hamuját 
is gondosan megszedik, őrzik. Bármily testrész fáj, a szikáncsot fürdő
vízben megfőzik, a főzet lcvével a fájós testrészt megmossák. Tiszta 
világos, hogy használ, mondják teljes meggyőződéssel. Mások szerint 
reuma ellen használ. A szikáncs fájós fogba dugva a fájdalmat szünteti. 
Akit villám üt meg, annak minden bűne megbocsáttatik. Rontás elleni 
eljárásoknál is hatásosan alkalmazzák szikáncsót.
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Pásztorember kutyája.

Utolsó pásztor a, akinek nincs legalább egy csivcgö kutyája. Na
gyobb gulyatanyán kunyhóörző kutya is van. A kiesig teljesíti a szó- 
gálatot nappal, a komondor meg éccaka. A  kutya őrzi a pásztor hunmiját, 
tereli a gulyát, ótalmazza a pásztor életét, mondja Nagy Bcrti.

Híres, nevezetes, valóságos, ragyogó bongyorszőrű kutya az igazi 
pásztorkutya, —  mondja Joó Gyula —  úgy hívjuk, hogy komondor. 
(Ennyi díszítő jelzőre se igen ragadtatja magát egyhamar pásztor- 
ember.) De, mán a mióta csak szorul a legelő összébb fele, e se kell. 
Az én kutyám puli. Bogár a neve. Valóságos kutya.

—  És miben mutatkozik meg az, hogy valóságos kutya? —  kér
dem a pásztortól.

—  A valóságos kutya hátul a kis körmit vagy bokába az első lábát 
fogja meg a jószágnak. Az orrába nem ki p, mer annak a közfalát köny- 
nyen kiszakíthatná. A farkát is elszakíthatja. Az ilyen kutyát én rögtön 
továbbadom.

Szemán József azt mondja, hogy van olyan kutya, hogy csak a 
nyakát, másik meg csak a hátulsó lábát fogja a jószágnak. Egyiket 
se bánom, állapítja meg, csak a farkát ne fogja, mert ha azt megsérti, 
abba könnyen beleesik féreg, pondró.

Nagy Berti is pulit tart. Igen meg van vele elégedve és így dicséri: 
—  Van mán olyan pásztor, hogy férgésző kutyát tart. (Patkányozó 
kutyák. Ilyen a foxterrier és a dachsli.) Nekem ugyan nem kell. Az én 
vcrespulimat százötven pengőér kérte tült m egy mérnök. Azt mondta, — 
fajosítani akarom. De nekem nem azt a pénzt éri meg a kutyám. Hamis 
bikám van. Akárkit borít fel, de a kutyátul tart. Mindenféle hamis 
állatnak az a félelme. Ezt a bikát meg se tudnám kötni este, de a puli 
ott áll a faránál és ha mozdul, mán fogja is. így van reggel is. Itatni? 
Én nem mehetek vele, mer akkor dühibe nem iszik, a válut meg úgy 
felvágja, hogy csak úgy repül a levegőbe. A kutya kiséri az itatóho is. 
De akár ott, akár az istállóba, ha nyugodtan áll, a kutya nem zavarja. 
Ha nyugton viselkedik, nem bántja. Az életem van nekem a kutyámra 
bízva. Pedig a magyar bika fél tüle legkevésbbé, a lehajtja a fejét, a 
nagy szarvával rátámad. A bivaly meg annyira féltékeny a kutyátul, 
hogy inkább elszalad, de nem védekezik. 1

A  legnagyobb veszedelem, ami a kutyát, a pásztort és nyáját 
érheti, hogy veszettkutya támadja meg, folytatta Négy Bcrti. A pász
tornak ezzel is szembe kell szállni. Aki ésszel él és ügyes ember, az 
veszcttkutyától balra tér. De nem mindig lehet kitérni.

Joó Gyula azt mondja erről: * .
—  A jószág a veszettkutyára mind rámegy ordítva. Messziről 

megérzi. A szelíd kutya után néz a jószág, de nem ordít rá, nem gázolja 
lefele. De a rossz kutyát, azt aztán megérzi. Jcbban felismeri mint az 
ember. Vót egy jó kutyám, drága pénzen tíz pengőért vettem. Petéből 
jött ki a veszettkutya ide a rétre. A kutyám észrevette, mégcsak meg se 
közelített a nyájat, ű mán tudatta. Érzelmesebb a jószág, mint az ember. 
Jobban megérez a másik állaton is minden változást. ,
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Én a veszettkutyával szembeállok, —  mondja Joó Gyula. —  Botom 
a kezembe. Ha besikerül, előreütöm neki a kontyát, akkor meg kell 
neki dögleni rögtön. A mán nem rúg többet Ha az első ütés nem sikerül 
be, a másik ütést szemközt adom neki. De avval egy pillanatot se sza
bad késni, gyorsan kell mozogni. Megijedni se szabad. Gacsi Mihályho 
hozzá se ért a veszettkutya, de mégis úgy megijedt, hogy a ránézést ül, 
meg az ijedtségtül megkapta a veszettséget. Orvosho kellett vinni.

Általában tréfásan azt szokták mondani, hogyha veszettségre gyanús 
a kutya, pipafedelet kell kilencféle vágni, azt a kutyával kenyérbe meg- 
étetni. Biztos szer. A pipakupak rendesen fémből van, nem csodálom, 
ha belepusztul a kutya. De ettől a tréfás utasítástól eltekintve emleget
nek olyan öregebb pásztorokat, akik a veszettséget gyógyítani tudták. 
Ilyen pásztorral nem találkoztam, de Gyarmaton Birta Lajos gazdától 
Bakó Ferenc birtokos lejegyezte a veszettség ellen alkalmazott gyógy
módon. A rec( pt így szól:

Keresztese btéjkóró egészséges gyükrét kell szedni. Ha férges, akkor 
nem jó. Ezt a fődtül megtakarítani és belőle jó félmaroknyit egy liter 
jó erős seprűpálinkába tenni. Akit a veszettkutya megmart, efcbül 
igyék reggel éhgyomorra egy pálinkás pohárnyit. Egy óráig nem szabad 
rá enni.

Akit a veszettkutya csak megvérzett, annak kilenc hét alatt, 
egyenlő időközt tartva, kilencszer kell belőle innia. Ha sebet harapott 
valakin a kutya, azt a sebet előbb puskaporral ki kell rugati, azután 
fokhagymát, sót, kőrisbogarat, erősborsot össze főzni írnak és azt huszon
négy órára rákötni a sebre. Mikor ez levevődik, akkor az ivóorvosság
ban megáztatott vászonruhával kell a sebet bekötni.

Ha a betegre ideges rettegés jönne rá, három egymásutáni napon 
is, akkor a nyelvcalját kell megvizsgálni, mutatkoznak c ott lencse
nagyságú kék és sárgaszínű hólyagok. Ha tanálni ilyeneket, akkor a 
nyelvet annyira ki kell húzni, hogy azt jól le tudjuk takarítani, ügyelve 
arra, hogy a beteg torkán abból (t. i. a hólyagokból) semmi le ne menjen. 
Utána száraz ruhával letöröljük a nyelv alját, végül amilyen írt a sebre 
tettünk, avval erősen bedörzsöljük.

Ha jószágnak csináljuk ugyanezt az orvosságot, akkor ugyanazt 
a gyükret kell jól megvágni, szeszbe tenni és fazékban, erősen lefedve 
jól megfőzni. Ebből egy nagy jószágnak féldecit, kisebbnek mindig 
kisebb adagot kell beadni. Ha csak megvérezte, vagy sebet is harapott 
a kutya a jószágon, az eljárás ugyanaz, mint az embernél.

A pásztorember kutyájának bátornak is kell lenni. Ezért erről 
gondoskodás történik, mondja Nagy Berti, mégpedig úgy, hogy darázs
fészket etet a pásztor a kutyájával, mer akkor az nem fél a farkastól. 
Elhajtja a farkast. Részletes útmutatást a darázsfészek kezelésre Józsa 
Berti öreg gazda így adott : ha azt akarjuk, hogy a kutya jó házőrző 
legyen, akkor szedünk darázsfészket a padlásról, azt összetörjük ; 
kilenc kis darabját belekeverjük a kutya ételibe, azt etetjük meg vele. 
Az osztán, ha még olyan kezes vót is, jófajta mérges kutya lesz belőle. 
E mán így igaz.

Bóné Irma még ismerte Csekébe a vén Puskásnét. Kerülő volt az
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ura. Két kutyát tartottak. Ha a kutyának fájt a lába, bekötötte a szék
nek azt a lábát, amelyik megfelelt a kutya fájós lábának. Azt mondta, 
hogy attul meggyógyul. Az a csudálatos, teszi hozzá Irma, hogy csak
ugyan meggyógyult ettül a kutya lába.

Az öreg Borcza néninek az apja fuvaros volt. Közel állanak ezek 
sok tekintetben a pásztorokhoz, kintháló, jószággal élő emberek voltak 
a fuvarosok. Azt mondja Borcza néni:

—  Elment az apám Szatmárra. Vele a kutya. De vásár vót, sok 
nép, sok szekér, elveszett a Vezér. A nélkül jött haza az apám. Mi pulyák 
sirattuk a Vezért, mert szerettük. Azt mondja a koma az apámnak

—  Hallja kend! Vegye le a kereket, oszt kilencszer kiáltsa keresztül 
a kerékagylyukon a kutya nevét. Meglássa hazajön.

—  Reggelre otthon vót a Vezér.
Azóta azt a változatát is hallottam ennek a babonának, hogy ha a 

/ kutya vagy a macska elvesz, háromszor kell a nevét a spór szájába, 
régebben a nyitott kéménybe kiáltani. Harmadnapra hazajön. Meg
teszi a pásztorféle ma is, mert segítőtársa a munkájában a jó kutya.

Pásztorarcképek.

Ha már ismerjük a pásztor életét a fogyó legelőkön, nem lesz talá 
érdektelen néhány vonással egy-két pásztóifiguiát is bemutatni.

1862 augusztus 20-án született Tivadari László Csegöldön, ahogy 
ö mondja : Csügődön. Az öreg ma nyugdíjas kondás, de gulyás is volt 
hosszú időkig. Nehéz szóra bírni. Egyszcr-egyszcr felenged zordonsága, 
s egy ilyen alkalommal ezeket mondta életéi ö l :

Itt kezdtem én a szógálatot ebbe a birtokba. Fickóbéresnek ajánl
koztam. Avval fogadott meg a gazdám, hogy: úgy jöjj hozzám, ha 
ember vagy!

Az ember is vót. Fizetett is. Cselédtartónak is olyan vót, hogy 
megkorbácsolta, de csak azt, aki megérdemelte. Ménese vót, bércen 
telelő kondája, négyszázötven darab anyajuha, szép magyar jószága. 
Bivalya annyi, hogy fekete vót tűle a határ. Heten vótunk fickóbéresek. 
Akkor csak egyes eke vót. A béres fogta, az ostoros meg hajtotta az 
ökröt. Tizenöt-tizenhatesztcndős vót egy fickóbéres. Ha falubeli vót, 
alhatott otthon ; ha akart, hálhatott az ólba. Bennkosztot kapott 
vagy komenciót. A  bennkosztos kapott egy hétre egy kenyeret. Nagy 
kenyereket sütöttek még akkor, megérte vele a béres. A  mesébe ma 
is így szövődik bele a bánat: «akkorát sóhajtott mint egy cseléd
kenyér.) Kapott egy font szalonnát, estére egy tál ételt. Száraz- 
tészta, paszuly, káposzta, galuska, kása, puliszka. De ez osztán bűven. 
Pénteken mindig paszuly, szombaton lencse. Hetenként kétszer hús. 
Nagy cseréptálbul merítettünk, fakanállal ettünk. Nekem ma is cscrép- 
tángyérom van, abbul eszem, nem porcellántángyérbul. Én nem kapar- 
gatom a fenekét. Abba sohse merül meg a kanál. A cseréptányyérba 
belemeritek, oszt eszek édcsdeden. A komenció két vékás tengeri főd 
vót, egy fél öl fa meg húsz forint. De más világ vót! Mer egy köböl 
tengeri három forint ér, egy köböl árpát egy negyvenér vettem. Ma szi-
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gorúbb a gazda, mer őhozzá is szigorúbb a világ. De nincs nekünk a 
gazdára semmi panaszunk. Megád mindent, amit megígért tisztessé
gesen. —  Dehát osztán nem maradtam én béres, mert nem annak 
születtem, hanem pásztornak. Csak annak van igazi élete. így osztán 
pásztor lettem, mint az apám, nagyapám.

Mogorvaságában olyan mondatokat lök oda a vén Tivadari, hogy 
szégyenszemre nem értem. Egyszer a kertben a fenyőfákról vakargatta 
le a szurkot. Kérdem :

—  Mit csinál?
—  A kasza után a gurdaj csobakja felhasította a lábamat, arra 

szedek orvosságot.
Tudniillik az történt vele, hogy kaszálás közben a gurdaj —  rostos 

szárú dudva —  csobakja felhasította a lábát. A kasza ferde síkban vágja 
le a gurdaj torzsáját, ez a ferde sík a csobak. A hasított sebet beborítja 
fenyőszurokkal, ez légmentesen elzárja a sebet. Ha a seb beforrt, a szurok 
magától leválik.

Nagy grácia, ha az öreg szóba ereszkedik velem. Ezt néha külön
böző ravasz fondorlatokkal érem el. Például egy téli alkonyaton le- 
küldtcm az öregért, jönne fel, a gazdája hívatja. Ott termett menten, 
de igen haragudott, hogy csak engem etalált elő». Meg is mondta :

—  Egy lépést se tettem vón, ha nem a gazdám képibe hívatnak.
Egyszer sürgettem, siessünk. Csak sétált tovább nyugodtan, úgy

vetette oda, hogy:
—  Tavaly se siettem, mégis kiteleltem.
A nyáron, 1940 nyara, rossz termés volt. Hordáskor egy felvonuló 

nyári zivatar elől nehány keresztet sürgősen be kellett takarítani. Segí
tett a tanya apraja, nagyja. Kizavartam segítség címén az öreget is. 
Dohogott, de mozdult, mert első a termés, ezt ő maga is vallja, Kint 
aztán leültünk ketten az árokpartra, s az öreg megváltotta a segítségét 
a kígyókirállyal való találkozásának elbeszélésével.

A helyzet néha úgy alakul, hogy úgy teszek, mintha nem is látnám 
az öreget. Megvárom, míg beadja a derekát és egy vagy két hét múlva 
ő fog el az udvaron vagy a mezőn és elmond egy -  legfeljebb két —  
történetet. Többet egyszerre soha. Kereken kijelenti, hogy mást nem 
tud. Én sem kívánhatom, hogy egyszerre adjon túl egész tudományán. 
De van úgy is, hogy ő izén értem, menjek haza, mert el akar valamit 
mondani. De csak nekem mondja! Hát hiszen, ha ez úgy menne, hogy 
az ember másnap indul. Sajnos, a legszebb pásztor-történetért sem 
utazhatom le mindjárt. Pedig tartok attól, hogy egyszer falnak fordul 
Tivadari László és veszendőbe megy majd egy-két história. Persze 
rajtam kívül ott senki sem értékeli az ő mondandóit és így elhiszem, 
hogy szavának áll és hallgat, míg találkozunk.

Egyszer a mezőn találtam, füveket keresett. Keresgélés közben 
kedve támadt a füvekről beszélni. Rendre adogatta őket a kezembe.

Ez a kcserűfű [Polygonum lapathifolium]. A keresztfa alatt állott, 
mikor az Űr testét dárdával megnyitották. Erre cseppent egy csepp 
vére, azóta van minden levelén ez a kerek fót.
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Ez a fehér paréj [Cbenopodium Album],tavasszal, míg gyenge a 
levele, az urak leöntik ecettel, olajjal, salátának eszik.

A csorbákét [Sonchus oleraceus] tejes csaibókának is tudják, 
libának, disznónak csemegéje. Hízik tűle a liba.

A virgóda [Chelidonium május] korán tavasszal hajt, mikor a hó 
elment, mán kidugja a levelét. A levele timsós vízbe megfőzve, sebre 
ráborítva igen alkalmas szer. Vaktetü ellen is jó. Egy kis homokszem 
okozza a vaktetüt, ha befészkeli magát a bőr alá. Megkeményedik felette 
a bőr, cipő feltöri, csak kiadja magát, de viszket is istentelenül, arra 
különösen hasznos a csarbóka levele. Amióta nem járkálom a Tiszát, 
azóta elmaradt tűlem.

Ez a macskanadrág, ugorkakannak is mondják [Trifolium arvense], 
mikor köt az ugorka, közészórják, akkor sok ugorka lesz.

Főditök [Sicyos angulatus] azelőtt itt schsc láttuk.
Csikorgó fű [Scutellaria galericulata], ennek a levelét megfőzik 

teának, hideglelés, meg gyomorfájás ellen is jó.
A keresztes ebtéjkóió [Euphorbia palustris] mérges. Egyszer a 

bűrömre kentem, felhólyagzott tűié.
Ez a nagy szál kóró a gólyahúgy [Galega officinalis]. Ebbe a két 

átellenbe álló levelének a tövibe meggyűlik a víz. Szeplős jányok, asz- 
szonyok egy kis csanakot alátartanak, a levelet kilyukasztják, abba a 
vízbe megmossák az orcájukat. Elmúlik a szeplő.

Ördögcérna vagy ördögfű [Eryrgium planum]. Kis rövidszárú 
csokrétát ebbül az ólajtó sarkába szekták akasztani, hegy meg ne 
ronthassák a rossz lelkek a jószágot. De e csak vénasszeny szokás.

Ott abba a halványba (elhalt folyóág) a vízitök. Vízibetegség 
ellen a virágjábul, levelitül fürdővizet csinálnak. Nyersen a forró fürdő
vízbe vetik, belefőzik. Az érett sárga termésit szedik is, megszorítják, 
porrátörik. Egy gyűszűnyit egy evőkanál vízzel elkevernek, szárazon 
nem tudná a beteg jól lenyelni, így issza meg. Hosszabb ideig kell szedni, 
de használ.

Ez a kalakánc, sárga kalakánc, sárgarózsa [Ir.ula salicina]. Ha ki- 
pattogzik az ember lábszára, pokolszökése támad, napjába háromszor 
is mosogatja a fürdővizivel az ember, míg csak le nem takarította, 
mindig. Mikor meghalványodnak a sebek, akkor mán gyógyul mcgfele.

A bürök [Conium maculatum], de csak a lyukas bürök orvosság. 
Megtörni a levelét, kifacsarni, mer ahogy meggyötri az ember, sok levet 
ereszt. Egy pohárnyit kell abbul inni, amikor belíő daganat van a gyo
morba. Mások szerint mcgparáholr i, platton lábassal lebontani, ha 
mán fonnyadt,a gyomorra tenni. Akinek megdagad a gyomra, az csi
nálja. Ügy is mondják, lépdaganatra jó.

A  székfűteát hűlcs ellen kell inni, de keltvényes sebet is jó vele 
mosogatni.

Az apróbojtorjánból köhögés ellen teát kell főzni. A legjobb or
vosság.

Ez gyujtófű [Gratiola officinalis] gyomordaganat, gyomorfájástul 
jó. Teának főzik, a levelet meg melegen borítják a gyomorra.
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A disznópecért [Roripa silvestris] a disznó vályújába vetik. Nem 
eszi meg a disznó, hétröl-hétre benne áll a vízbe.

A natragulya [Datura stramonium] gyükribül köszvényesnek 
teát főznek. Ha meg az orra megkapja a hibát, brantot kap, vagy 
pedig egyéb olyan hibája van, például lába fáj, megtörve meg- 
étetnek vele valamennyit (vagyis keveset). Nem szabad utána vizet inni 
soká. Csak a van evvel, hogy igyelni kell annak is aki kiássa, annak is 
aki töri, hogy hogy ássa, hogy töri. Ha danolva ássa ki, akkor az is 
danolni fog, aki azt bevette, ha köszönget, estig fog köszöngetni, ha 
kacag, akkor meg egész nap kacagni fog tűle. Ha csendesen töri meg 
mozsárba, akkor a se csinál semmit, akivel megéteti. Szóval csendesen 
kell szedni, nyugodtan, mer akkor az is csendes marad, aki használja. 
Sokat nem szabad belőle használni, mer megbolondít. Egy zsémbes, 
átkosszájú, kapitányos asszony az anyámmal megétette ezt a gyükért. 
Ugrált, kiabált az anyám, tépte magárul a ruhát. Tejes pébe etette 
meg vele. Kirókáztatták, kiemésztette, így oszt nem lett más baja.

Hívják ezt másképp csudafának is. Tokházába mag van. Én meg 
egyszer bojtár koromba elmorzsoltam a kezembe a magházat, kiper
gett a mag, oszt egyet abbul a magbul megettem. Huszonnégy óráig 
én attul bolond voltam. Édes vót mikor megettem, de utána mentem, 
szaladtam, mikor kijózanodtam azt mondta a bátyám, hogy alig bírt 
tartani. Egyszer meg egy leanderlevelct ittam meg teának. Meg vót 
szárítva, olyan görcsöt kaptam, hogy míg ki nem takarodott belülem 
hömbörögtem a fődön. Husvét szombatján ittam, egész innepen kínzott.

A méhfüvet a lúdongó szereti. Ha a dongó (méh) megcsípi az embert, 
a virágjával megdörzsöli az ember a helyét, ez megszünteti a tüzességet.

A tárihagymát [Allium] az ember is megeszi tavasszal, mikor a 
födbül kibújik.

Szent Antal-virágja [Hypericum perforatum] akkor jó orvosság, 
ha Szent Antal tüze van valakin.

A grádicskóró [Chrysanthemum vulgare] főzete sebre jó. A szárát 
megszedik, télen tüzelőt pótol.

A gódér megszárítva, pipába téve leszijja az orbáncdaganatot.
Ez a kígyóharapta fű [Plantago lanceolata], itt a fehér mályva 

[Althaea officinalis], az útilapu [Plantago major], az egérfarkkóró 
[Achillea millefolium], a fehérüröm [Artemisia absinthium], orsófű 
[Equisetum arvense], fődibodza [Sambucus cbulus], fekete gyürüfű 
[Malva silvestris], porcfű [Polygonum aviculare], innyujtó fű [Lisy- 
machia nummularia], fehérgyürü [Malva negleeta], fekete csalán [La- 
mium], farkasalma [Aristolcchia clematitis], könyökfű [Galeopsis 
pubescens], dongóvirág [Galeopsis grandiflora], szunyogvirág [Lythrum 
virgatum], gyümőcsajjafű [Glechoma hederacea], fekete üröm [Arte
misia vulgáris], vadlencse [Vicia glabrcscens], mocsári menta [Mentha 
arvensis], vadkapor [Daucus carota], csuszófulánk [Calystegia sepiurn], 
farkasnyila [Bidcns tripartitus], nadálylapu [Symphytum officináié], 
láncfű [Taraxacum officinale], keserű lapu [Arctium láppá].

A végin is én szaladtam meg ezúttal a vallatás elöl. Nem kell talán 
külön megjegyeznem, hogy a meghatározások nem Tivadarból szár-
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maznak. Boros Ádám úrnak jár érte köszönet. Egész sor nevet nem is 
teszek közzé, mert falubeli ugyanazt a növényt más néven nevezte meg. 
Nagy a bizonytalanság. Ennyi is elég arra, hogy meggyőzzön minket 
arról, hogy mennyire fontos lenne a pusztuló hagyományos tudás anya
gát megrögzíteni.

’ *

Szép szál ember volt Nagy Berti nagyari csordás. Sajnos, csak volt. 
1941 telén kapok otthonról egy levelet ^cimborád Nagy Berti meghalt*. 
Hirtclcnében nem is tudtam, kire gondoljak, míg azután eszembe jutott, 
hogy pásztorbarátaim sorából való Nagy Bertiról van szó. Őszintén 
sajnáltam elhunytát. Senki színesebb, ízesebb magyarsággal nem 
beszélt nála. A faluban persze ezt úgy mondták, hogy szereti cifrázni 
a szót.

1938-ban a «Zöld Mező* a földmívelésügyi miniszterrel egyetértve 
országszerte néhánynapos pásztortanfolyamot tartott. Ilyen tan
folyamon vett részt Nagy Berti is a járási székhelyen, Fehérgyarmaton. 
1940-ben így számolt be nekem erről :

Küldtek, hát elmentem. De mondtam is mindjárt:
—  Mit akar nékem egy úrféle a jószágrul meg a legelőről magya

rázni. Jobban értek én ahho, mint ü!
De mán másnap láttam, hogy ez érti jobban a dógot, nem én. 

Mondtuk is ott :
—  Mán higyjétek cl, egyikünknek se állott soha úgy a kezibe a 

bot, mint ennek! Ezt még tán csinálni is ott csinálták a gulya közt.
Igaza is vót annak mindenbe. De még össze is kelt velem 

(összeveszett), mer én mondtam, hogy három esztendőt teszek neki, 
hogy nem lesz meg a legelőtagosítás. Úgy is lett. De meg hiába, a mai 
pásztor nem tudja teljesíteni azt az ősteirpót, amibe minket az 
öregek benne hagytak, fiakat. (Vagyis nem tudják ellátni azt a munkát, 
amit a régi pásztor végzett.) Minden itatóra háromszáz veder vizet kell 
nekem felhúzni. Ki vállalja azt ma? Nem játszi dolog. Bojtárt se kapok 
hozzá, aki segítsen rajtam.

Nagy megelégedésére szolgált, hogy a pásztortanfolyamon őtet 
tették meg elsőnek, ő  vette számba a pásztorokat, jelentett be minden 
kívánságot és foganatosított minden parancsot. A tanfolyam befeje
zésével ő üdvözölte a vizsgabiztost, a vendégeket. Beszédét maga 
fogalmazta, de bemutatta a tanfolyam igazgatójának. Láttam a beszéd 
fogalmazványát. Szomorú példája annak, mint lesz dadogó pulyává a 
pompás beszédű magyar, ha gondolatait papírra kell vetni. De még a 
fogalmazás dadogásán is átüt a pásztor elégedetlensége.

Valami ártatlan megjegyzést is tehettem az írásra, mert Berti 
megnyugtatott, hogy :

—  Na majd máskor jobban odateszem a körmöm.
Mert nem kell félteni a pásztort. Szájában a nyelve.

*
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Körösi János nyíri gulyás. 1889-ben született Nyírkárászon. 1940 
nyarán jó egészségben őrizte a Cserháton bérelt legelőn Grün Sándor 
gyürei birtokos gulyáját. Főként a harangról —  a pásztorharangról 
tanultam tőle sok érdekes dolgot. Elfelejtettem a harang szerkezeté
ből egy résznek a nevét megkérdezni. írtam neki Gyürébe, a Zsin- 
delyes, — azelőtt Fűzfás —  tanyára, tudatná velem ennek a résznek a 
nevét. Még rajzot is küldtem hozzá, s megírtam, melyik részre nézve 
vagyok tudatlan. írt is nagysokára, küldött «mélaverset* (tréfás verset), 
csak épp azt nem írta meg, amit kérdeztem. Kért ellenben a róla készí
tett felvételekből képet, merthogy nem kapta meg. Tamás vagyok 
ugyan benne, de küldtem újra képet, s újra feltettem a kérdést. Semmi 
válasz. Végre karácsony után látom az asztalomon a magamcímezte 
borítékot. Bontom a levelet, felelet van ugyan a kérdésre, de szomorú 
a levél. Nem is a pásztor maga írta, hanem a fia, s tudat benne, hogy 
apja a kisvárdai kórházban vakbéloperáció után meghalt. A levelet 
így zárta a gyerek : én vagyok az árvák feje. 18 éves vagyok. Méla 
verset, babonákat írnék, de nincs kedvem.

Bizony nagy gond lehet szegény tizennyolcéves gyereknek öt árva 
fejének lenni. Segítse meg Isten az árvák fejét, meg a másik négyet is, 
akikért felelősséget vállalt. S pihenje álmát Körösi János, jó magyar 
pásztor, a nyíri akácfás homokos temetőben a «Boldog Feltámadás 
Reménye Alatt* csendes békességgel.

*

Nagyar községnek csordája is, gulyája is van. A gulyás Varga 
Sándor, 1896-ban Tivadaron született. Arra kérdésemre, hogy tör- 
zsökös pásztor-é, azt feleli:

—  Pásztor vót nekem az öregapám is. Az apám ma is él, nyóevan- 
nyóc éves, Tivadaron lakik. Harmincöt esztendeig vót Tivadaron 
csordás, és tizenöt esztendeig kondás. Öt pengő nyugdíjat kap az állam
iul havonta. De abbul is levonnak tíz fillért. Gulácsy nagyságos úr 
okosította, hogy kérjen a községiül nyugdíjat. Kért is. De a jegyző is, 
a bíró is azt mondták, hogy : Nézze, Varga! Van magának egy kis háza, 
meg azután öt pengő nyugdíja is van magának, nem adhat a község 
semmit. —  Hiába bíztatta ott Gulácsy nagyságos úr, hogy még akkor is 
járna nékie nyugdíj, ha egy kis födje is vóna. Nem kéri. Szégycli!

Hát van a magyarnál szemérmesebb fajta? Ötven évi szolgálat 
után restclli kérni azt, amire hozzáértő ember előre is megmondja, hogy 
jár neki. Persze, a nyugdíj a községet terhelné, s azok így hárítják el 
maguktól, a pásztor szemérmességére számítva, az újabb terhet. Kérdem 
Varga Sándort, hogy hát ő hogy él? Azt feleli:

—  Nehezen élek én is. A feleségem, magam, hat gyermekem. Tíz 
mázsa búzát hányjak el azért, hogy nyóc pár csizmát vegyek? Nem 
lehet a! Annyira nincs módom, hogy két szekér gallyam van az erdőn, 
hogy azt behozassam.

Varga Sándor a falu gulyása. A Cserháton van a gulya vacka, neki 
mellette pásztorkunyhója. Csak esténként tudtam vele beszélni, mert
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aratást vállalt, meg kaszálást. Máskép nem is tudhatna megélni. Az
előtt semmiféle pásztor se vállalt mezei munkát, hiszen azért, hogy a 
«pásztornak a kezében könnyű a bot» élete nem henyeség. Szolgálata 
állandó, éjjel terhesebb, mint nappal. Az 1940-es évi nyár híves, tömén
telen szúiyoggal fűszerezett estéin nem is álltam volna ki én se ezeket 
a beszélgetéseket, ha nem rakott volna pompás pásztortüzct marha- 
ganéjból a vízpartra. Mileget is adott a tűz. Kesernyés illata, füstje 
elzavarta a szú lyogot, világánál jegyezni is lehetett. Mindig sajnálkozva 
ültem fel a szekérre. Síjnáltam otthagyni a pislogó, hunyó tüzet, a 
gulya csendesülő kolompját, a pásztor jóízű magyar beszédét.

Varga Sándor kunyhójában érdekes tarisznyát is láttam. A  nagy
apjáé volt ereditileg a bőrtarisznya, borítólapja negyvennyolcas, osztrák, 
világháborús, cseh, oláh katonai gombokkal kipitykézve. Egész világ- 
történelem gombokban.

Én nem tudom, ha városi emberekről kellene írnom, telnék-é benne 
olyan kedvem, mint mikor a magyar pásztor szavaiból kell a pásztorok
ról képet adnom.

Benedekfalvi Luby Margit.
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