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BEVEZETÉS 

Dolgozatom témája: A nyári és őszi munkálatokkal kapcsolatos szokások 

és kifejezések Badalóban. 

Munkám célja. Célom, hogy összegyűjtsem a nyári és az őszi 

munkálatokkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket, frazémákat, hiedelmeket és 

szokásokat. Rámutatok azokra a változásokra is, amelyek az idők folyamán 

megfigyelhetők az egyes munkafolyamatok végzésénél. 

A téma aktualitása. A téma azért is időszerű, mert a társas munkaalkalmak 

– az aratás, a lekvárfőzés, a szüret és a tengerihántás – nemcsak régen voltak 

meghatározó és elengedhetetlen részei a mindennapi életnek, hanem a 

jelenkornak is fontos részét alkotják. Ezek a nyári és őszi munkálatok nagyban 

befolyásolják a falusi élet rendjét, a különböző munkálatok alatt alkalom nyílik 

az ismerkedésre, a beszélgetésre. Így azokat a hagyományokat, szokásokat, 

szavakat, amelyeket elődeinktől örököltünk, átadhatjuk a felnövekvő 

nemzedéknek.  

Ha a mai aratási munkálatokat, összehasonlítjuk a kb. 50-70 évvel 

ezelőttiekkel, láthatjuk, hogy mennyire megváltoztak a munkafolyamatok és a 

munkaeszközök. De ha a lekvárfőzést, a szüretet vagy a tengerihántást vesszük 

figyelembe, ezekben a munkálatokban nem sok változás ment végbe. A 

lekvárfőzéssel kapcsolatos szokásokat, hagyományokat máig megőriztük. Ma is 

ugyanúgy főzünk lekvárt nemtudom szilvából és hasító szilvából, mint ahogy azt 

őseink is tették. Ugyanazokat az edényeket, kellékeket használjuk, amit ők 

hagytak ránk. A szüret is ugyanolyan formában zajlik, mint régen, ugyanúgy 

préselünk, vagy készítjük elő a hordót az új bor számára. A tengeritörésnél a 

szedés formája változott meg jelentősen, de ma is góréban tároljuk a tengerit a 

következő évre. 

Az anyaggyűjtés módszere, a kutatópont története. Az anyagot a 

dolgozatomhoz szülőfalumban, a beregszászi járási Badalóban gyűjtöttem aktív 

és passzív módszerrel.  



Badaló a Beregszászi járás magyarlakta településeihez tartozik. Lakossága 

a helyi községi tanács adatai szerint körülbelül 1700 főre tehető. Azért 

hozzávetőleges az adat, mivel a roma lakosság (körülbelül 500 fő) állandó 

migrációs folyamatban van, tehát külföldön és a megye más pontjain tartózkodik 

sokszor hónapokon keresztül, így 100-150 fő mozgástere gyakran ismeretlen. 

Azonban a település nagy része magyar nemzetiségű, vallási hovatartozás 

szerint reformátusok. 

A falu a Tisza folyó partján terül el. Badaló négy településsel határos: 

északról a magyarországi Szatmárcsekével, amelytől a Tisza folyó választja el, 

keletről Tarpával, délről Csomával és nyugatról Haláborral. 

 A tiszaháti település legkorábbi történeti említése már a nagy tatárjárás 

előtt, 1226-ban – Bodolou formában – felbukkan egy több mint 700 éves 

okiratban, a szatmáriak ügyében bíráskodó Demenus ispán nevében, aki nyilván 

a falu akkori földesura volt. Ám a korábbi adatok híján nem tudjuk pontosan, 

mikor alakult meg a falu, csak az biztos, hogy neve egy szláv eredetű 

személynévből származik (ezt jelzi a szerb-horvát Budilo személynév), s minden 

bizonnyal a község első birtokosára utal [13, 54. o.].  

         Fényes Elek 1851-ben a következőket írja a faluról: „Magyar falu Beregh 

vármegyében, 4 római katolikus, 527 református lakja (…). Református 

anyaszentegyház (…) árvizektől sokat szenved, egyébiránt gyümölcsben, fában, 

halban bősége van” [13, 55. o.]. 

A református templom a falu központjában helyezkedik el. Építését 1799-

ben kezdték el és 1807-ben fejezték be. A templom négy fiatornyos, 600 

férőhelyes, két karzattal. Külső falán található egy Petőfi-emléktábla, ami arról 

tanúskodik, hogy a költő 1847-ben menyasszonyához, Szendrey Júliához 

igyekezvén megpihent a templom falai alatt. 

A Badalói Gvadányi József Általános Iskola a templom és a községháza 

között található. 1934-ben épült elemi iskolaként a cseh állam támogatásával, de 

mint általános iskola az 1940-es évektől van számon tartva. A település 



iskolájában jelenleg 132 gyerek jár (az 1–4. osztályban 69, míg az 5–9. 

osztályban 63), a pedagógusok száma 18 fő. Az oktatás nyelve magyar. 

Badalónak egy iskolája van, amely általános iskolai végzettséget nyújt az itt 

végző tanulóknak.  

Akik középiskolai végzettséget akarnak szerezni, azok vagy a Csomai 

Középiskolát, vagy a beregszászi középiskolákat választják.  

Az iskola mellett működik a Margaréta Óvoda. Ide jelenleg 34 gyerek jár.  

A falu lakosságának jelenlegi helyzete nem túl biztató. A faluban pékség és 

sertéstelep működik, mely munkahelyet biztosít a helyi lakosok számára, mégis 

nagyon sokan a fiatalok és az idősebbek közül (férfiak, nők egyaránt) külföldre 

költöztek a jobb megélhetés reményében. Nagyon kevés olyan gazdálkodó 

ember maradt, aki földműveléssel vagy állattenyésztéssel foglalkozik. 

Badaló nyelvjárása az északkeleti nyelvjárástípusba tartozik. Lizanec Péter 

Badalót nyelvjárásszigetként különíti el. Horváth Katalin hangtani szempontból 

kategorizálta a kárpátaljai magyar nyelvjárásokat. Így külön jellemzi Badaló és 

Dercen nyelvjárását is, elkülöníti a többi nyelvjárás mellett. 

A badalói nyelvjárás főbb jellemzői: 

– az l kiesése itt is előfordul: bóut, kóudus, gyümőücs. 

–  igen erős az l, r, j nyújtó hatása, ezek előtt ugyanis a rövid 

magánhangzóból félhosszú vagy teljesen hosszú magánhangzó lesz: 

szalma, űltek, repűl, pusztúlni, házbú, bórnyú, ökȫr, zsindej, tej.  

– a középső nyelvállású hosszú hangok helyén kettőshangzót ejt, az ó, ő 

helyén záródót (vóṷt, bőü).  

– az í, ú, ű helyett rövid hangot ejtenek: tiz, husz, tüz stb. 

– erősen j-ző. Pl: fojó, ijen, hajja, tanújjon, jány, pájinka.  

– a magánhangzóközi nyúlás a területen változó erősségű: közzéi, meggett, 

tűlle, óurakkor stb. 

– a -t tárgyrag, a -k többesjel előtt általában zártabb a tővéghangzó: 

lábadot, házakot, kendőüköt stb. 



– általánosan jellemző: lássa, taníccsa, elhalassza-féle kijelentő értelmű  

használata (formailag felszólító mód). 

– jellemzők még az elemismétléses formák: esztet, azótátúl, nálunknál,  

nekije, itten, ottan, kelletett 'kellett'.  

Badaló szókészletét a következő tájszók jellemzik: nadály 'pióca', csúszó 

'kígyó', forgó 'napraforgó', tengeri 'kukorica', paszuly 'bab', rédely 'terasz', 

hokedli, sámedli 'szék', zsajtár 'fejőedény', sifony 'szekrény', ihinn van 'itt van', 

ohonn van 'ott van', lajbi 'mellény', góré 'kas', maláta 'préselt szőlő' kasita 

'kosár', sódor 'sódar', kamora 'kamra', sürgönyfa 'villanypózna', kolompér, 

krumpli ʼburgonyaʼstb. 

Az anyaggyűjtést adatközlők segítették. Adatközlőim különböző 

korosztályú, foglalkozású  egyének, tősgyökeres helyi lakosok, akik ismerek a 

kutatópont szokásvilágát, hiedelmeit. 

 

Adatközlők 

 

Sorsz. Az adatközlő 

neve 

Szül. év Foglalkozása Vallása Végzettsége 

1. Péter András 1930 nyugdíjas 

kolhozista 

református 7 osztály 

2. Péter Rozália 1933 nyugdíjas református 4 osztály 

3. Sárközi Gyurica 1934 nyugdíjas 

kolhozista 

református 8 osztály 

4. Sárközi Rozália 1935 nyugdíjas református 4 osztály 

5. Tompa Julianna 1933 nyugdíjas református 4 osztály 

6. Sverga Margit 1958 igazgató  református felsőfokú 

7. Kovács Mária 1957 tanár református felsőfokú 



8. Szilágyi Erzsébet 1944 nyugdíjas 

kolhozista 

katolikus 10 osztály 

9. Péter Albert 1955 traktorista református technikum 

10. Tót Ida 1938 nyugdíjas 

kolhozista 

református 4 osztály 

11.  Biró Elvira 1942 nyugdíjas 

kolhozista 

református 4 osztály 

12.  Ferenczi Károly 1935 nyugdíjas 

kolhozista 

református 4 osztály 

13. Ferenczy Gizella 1938 nyugdíjas 

kolhozista 

református 4 osztály 

14. Tompa Zoltán 1958 munkanélküli református technikum 

15.  Tompa Elza 1964 háziasszony katolikus 11 osztály 

  

Az anyag feldolgozásának módszere. A dolgozatban először a 

munkaalkalmakhoz fűződő szokásokat, hagyományokat, hiedelmeket mutatom 

be a kutatóponton. Ezután a nyári és őszi munkálatokkal kapcsolatos 

kifejezéseket elemzem nyelvtani szempontból. Az anyag feldolgozása során 

leíró és statisztikai módszert alkalmazok.  



1. A KÉRDÉSSEL FOGLALKOZÓ SZAKIRODALOMRÓL 

Az anyaggyűjtés előtt megismerkedtem a kérdés szakirodalmával. A 

kérdéssel sok néprajzi jellegű leírás foglalkozik. 

Kovács Endre Földművelés egy bácskai magyar faluban c. művében 

tizenhárom fejezetben tárgyalja a földművelést és a növénytermesztést [24, 190–

205. o.].  A téma szempontjából A gabonafélék termesztése c. fejezet a fontos, 

amelyben a szerző  ír a búza,  árpa,  rozs,  zab, kukorica, köles, hajdina 

termesztéséről. Leírja a búza eredetétől egészen az aratásig tartó folyamatokat. 

Hosszú évek tapasztalatait a háta mögött hagyva végzett kutatásokat könyvének 

megírásához, melyben részletesen leír mindent, ami a mezőgazdasággal 

kapcsolatos. Művében bemutatja a búza termesztésének a kezdetét. Közép-

Európában és a Balkánon föltárt archeológiai leletek tanúsága szerint már i.e. 

5000 és 4000 között termesztettek búzát. 

A honfoglalás idején a Kárpát-medence keleti részén szórványosan, a 

Dunántúlon nagyobb területeken termesztettek búzát az itt élő népek. A búza 

termesztésének azonban célja és jelentősége is volt, és a mai napig is van. 

Ismeretes, hogy a XVIII. századi iratokban a búzát „életnek” is nevezték. Az 

összes termesztett növény közül a búzát tartják a legrangosabbnak és nagy 

területeken termesztik – jegyzi meg a szerző [24, 15. o.]. 

 Ahhoz, hogy szép és egészséges búza teremjen, fontos volt a talaj 

előkészítése. Legfontosabb talajművelő eszköz az eke, melynek fölépítésétől, 

illetve tökéletességétől sok függött. Az idős földművesek azt tartják, hogy búza 

alá nem szabad mélyen szántani, mert attól kukacos lesz a földje. 

Kovács Endre megjegyzi, hogy a hagyományos paraszti gazdálkodásban a 

búza vetésének az időpontjához és műveletéhez több hiedelem fűződik, amelyek 

a termesztés végső kimenetelét, sikerét voltak hivatva előmozdítani. Például 

pénteki napon nem kezdtek vetni az e naphoz fűződő előítéletek miatt. A vetés 

kezdéséhez alkalmas időpontnak a holdtöltét tartották, mert akkor úgymond 

majd a zsákok is tele lesznek aratáskor. A csávázást megelőzésnek szánták a 



gabonaüszög és más betegségek ellen, és a vetés előtti napon végezték. 

Különféle növényi betegségek kisebb-nagyobb mértékben csaknem minden 

évben megtámadták és károsították a búzavetéseket.  

A szerző rámutat arra, hogy az aratás kezdetének mindig nagy figyelmet 

szenteltek a földművesek, mert az érett kalászok veszendők. A búza érését 

Péter- Páltól tartották szemmel, mert a hiedelem szerint akkor szakad meg a 

gyökere és utána hamar bekövetkezik az érése. Az aratást nagy készülődés 

előzte meg. Az aratáshoz szükséges szerszámokat, kézi eszközöket a férfiak 

készítették elő [24, 25. o.]. 

Az aratás egyik szerszáma a sarló, mely a magyar nyelvnek még 

honfoglalás előtti török jövevényszava. Két alapvető formája létezik: az egyik a 

fogas, a másik a sima élű, más néven kaszasarló. Az előbbinek görbülete és a 

nyélhez történő kapcsolódása alapján két típusa ismeretes a Kárpát-medencében. 

Az egyik a horgas forma, melynek pengéje a nyélből kiindulva jó darabig 

egyenesen folytatódik, és csak a vége felé görbül el. Úgy látszik, hogy ez az 

általános európai típus, melynek megfelelőit őseink már itt találták. A másik 

mindjárt a nyél fölött kiöblösödik, ívessé válik, majd csak azután folytatódik 

felfele. Ez általában erőteljesebb, sok esetben vastagabb is a másiknál. Ezt az 

eddigi kutatások inkább keleti eredetűnek tekintik, mert ilyeneket találtak a hun, 

avar és a honfoglalósírokban is, ez mindinkább háttérbe szorította az előbbi 

formát.  

Ezeket a szerszámokat csak a gabona levágására használták, ezzel szemben 

a kaszasarlókkal korábban füvet vágtak, de később, különösen a múlt századtól 

kezdve, sokfele arattak is velük, majd a kasza térhódításával marokszedésre 

szolgáltak. Badalóban aratáskor a fogas sarlót használták. 

A Magyar Néprajz II. kötetének Paraszti gazdálkodás c. fejezete a témával 

kapcsolatos kérdéseket világítja meg [27, 193–495. o.]. Dolgozatom 

szempontjából fontos alfejezeteket tartalmaz: A magyar földművelés történeti 

előzményei, a termőföld kialakítása, a földművelési rendszerek, az eke és a 



szántás, a gabonafélék, a vetés, a vetéstől az aratásig, az aratás, a hordás, a 

gabona elraktározása. 

Balassa Iván szerint magyar földművelés legrégibb történetét két 

szempontból érdemes megvizsgálni. Az egyik a honfoglalás előtti korszakra 

vonatkozó adatok és párhuzamok, a másik azok az ismeretek, melyekkel a 

Kárpát-medencében a magyarok megjelenése előtt élő népek rendelkezhettek. A 

magyar nyelvtudomány már régen megállapította, hogy a magyar földművelés 

szókincsének egy jelentős rétege a (bolgár) török néptől származik. Ezek közül 

megemlíthető: az árpa, búza, eke, sarló, tarló, boglya, szórni, őrölni, dara.  

A magyar földművelés, azon belül is a gabonatermesztés néprajzi kutatása 

az utóbbi évtizedekben jelentősen fellendült, és bár nem minden irányban 

egyenletesen fejlődött, de már eljutottunk odáig, hogy néhány korábban felvetett 

kérdésre megpróbáljunk feleletet adni [27, 352–355. o.].  

A szerző megjegyzi, hogy ma már a régészet, a történelem, a néprajz, a 

nyelvtudomány kutatói közül egyre többen ismerik el, hogy a honfoglaló 

magyarok egy része jelentős földművelési ismeretekkel is rendelkezett. Ezek 

ótörök, illetve keleti szláv kapcsolatok egykori meglétéből következnek. 

Ezekből az adatokból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a Kárpát-

medencében a nyugati és déli szlávokkal együtt élve kétségtelenül hatottunk 

egymásra, kölcsönösen sok mindent elsajátítottunk a földművelés területén is. 

Kapcsolatunk Európával egyben azt is jelentette, hogy a gabonatermelés 

technikájában nem maradtunk el tőlük.  

      A szerző szerint a 18. században, különösen annak második felében számos 

földesúr, gazdatiszt elkezdte a nyugati földművelést tanulmányozni, megindult a 

magyar mezőgazdasági irodalom. Új eszközök, módszerek, fajták honosodtak 

meg, ez azonban a jobbágybirtokot alig érintette, mert az akarva-akaratlanul 

kénytelen volt a régit megőrizni, hiszen az új szerszámokat nem tudta, de nem is 

akarta megvásárolni, mert azzal földesurának is kellett dolgozni [27, 148. o.]. 



Balassa Iván és Ortutay Gyula Magyar néprajz c. könyve nagy segítséget 

nyújtott abban, hogy bemutassam, a paraszti gazdálkodásban az emberek 

hogyan tudták saját maguknak megtermelni a gabonát és az élelemhez szükséges 

más nyersanyagokat [8, 87–92. o.]. A parasztgazdaság hosszú évszázadokon 

keresztül önellátásra kényszerült, vagyis az élelmezéshez, ruházkodáshoz, 

házépítéshez szolgáló nyersanyagot magának kellett előállítania. Éppen ezért 

alig termelt többet, mint amennyit fel tudott használni. Ilyen irányba hatott a 

jobbágyrendszer is, mert több termény után a szolgáltatások is növekedtek, ezért 

nem volt érdeke a parasztságnak, hogy újabb eszközökkel, nagyobb terület 

bekapcsolásával növelje földje hozamát, így vált a feudalizmus egyre inkább 

érezhetően a termelés növekedésének kerékkötőjévé. A nyersanyag sokoldalú 

megszerzése erőteljesen összefüggött a település formájával, alakította az udvar, 

a gazdasági épületek külső és belső rendjét.  

A természeti, gazdasági, társadalmi meghatározók között jelentős hely illeti 

meg a hagyományokat, az etnikai jellegzetességeket. Mindezek összessége 

olyan állandóan változó, formálódó képet mutat, amit nagyon nehéz áttekinteni, 

és ezért csak néhány jellegzetességére lehet rámutatni [8, 89. o.].  

      A Magyar Néprajz Gazdálkodás című második kötete nagy segítséget 

nyújtott számomra gyümölcskultúránk megismerésében [27, 529–596. o.]. Az 

első fejezetben a szerző bemutatja, hogyan kerül kapcsolatba az ember a 

gyümölcsészettel. Ekkor még nem beszélhetünk gyümölcsfáról úgy, mint 

magántulajdonról. Az ember már akkor munkát fektetett a gyümölcstermés 

fokozásába, minőségének javításába, amikor még nem alakult ki sem a földre, 

sem a gyümölcstermő fára vagy a fát nevelő területre a másokat kirekesztő 

magántulajdon.  

      Népünk „gyümölcsészetére” a 18. században megkezdett erdőkülönözések 

mértek nagy csapást. Ennek során a földesurak teljesen kizárták jobbágyaikat az 

erdők használatából, legfeljebb némi fajzást, vagyis tüzelőfaszedést és 

engedélyhez kötött épületfavágást engedélyeztek benne, azt is a kimért 



jobbágytelkek arányában, márpedig a népi gyümölcstermesztés ezekben a 

közösen használt erdőkben folyt elsősorban. A paraszti lét alapját ekkor 

szorították le a szántóföldi gabonatermelésre és állattartásra, és a táplálkozásban 

ettől kezdve a gabonaneműek egyre nagyobb szerepet kaptak. A gyümölcs 

lassan a mindennapi élelemből csemegévé lett. 

     A második fejezet a honfoglalás előtti időszakkal foglalkozik. A magyar nép 

honfoglalás előtti gyümölcsészeti ismereteire elsősorban a nyelvészeti adatok 

vetnek némi fényt. A lakhely kényszerű változtatása a honfoglalás előtt nem 

kedvezett őseink gyümölcsészete fejlődésének. A szőlő- és gyümölcstermesztés 

– még legalacsonyabb fokán is – állandóságot, helyben lakást és békét 

feltételez.  

    A harmadik fejezetből megismerhetjük azokat a gyümölcsfajtákat, amelyek 

Kárpátalján is ismertek. Nagyon érdekes és egyben bizonyított tény, hogy 

vannak helységnevek, amelyek gyümölcsökről kapták a nevüket. Ilyen például a 

Kárpátalján található Nagyszőlős, Fertősalmás, Szőlősgyula, Beregszilvás, 

Szálásegres, Szőlősvégardó, Almáspatak, Beregnagyalmás [27, 520. o.]. 

       A további fejezetekben megismerkedhetünk a gyümölcsfákkal kapcsolatos  

munkálatokkal, a gyümölcs szedésével, feldolgozásával és tárolásával, ugyanis 

faluhelyen a gyümölcsnek többféle tárolását és feldolgozását is ismerték. 

Például: szilvából főztek lekvárt, pálinkát, befőzték vagy megaszalták. 

A Magyar Néprajzi Lexikon a szilvalekvár főzésének rövid leírásában 

nyújtott segítséget [29, 752. o.]. Régen cukor nélküli befőzési változatok voltak. 

Közülük általánosabb, nagyobb múltú a lekvárfőzés szilvából.  

A szilvalekvárt nagy mennyiségből, egészen besűrítve rézüstben főzték. 

Hozzá főként nemtudomszilvát és hasítószilvát használnak, melyet kimagozva 

vagy magozatlanul tettek az üstbe. Az utóbbi esetben a felfőtt szilvát cserép 

szűrőedényben áttörve magozták ki, majd tovább főzték. Besűrűsödve, 

megkeményedve az eredetileg 3–5 üstnyi lekvár befért egy üstbe. Egy ilyen 

főzet 12–24 óra alatt készült el. Óvatosan tüzeltek alatta és gondosan keverték.  



Az üstöt földbe ásott gödörkatlanba, sárból-vályogból rakott udvari 

katlanba, újabban gyári fém üstházba állítják. Fenekét kívülről besározták. A 

keveréshez hosszú nyelű, nagy kerek vagy hosszúkás (gyakran áttört) fejű 

fakanalakat használtak. A múlt század végén helyenként könnyebben 

mozgatható és hatásosabb keverőszerkezet (vitorla) is előfordult. A kész lekvárt, 

szilvaízt közönséges cserépfazekakba, bögrékbe, szilkébe (Szatmár) töltötték, 

gyakran beteszik kenyérsütés után a kemencébe is, hogy biztosabban 

megkeményedjen. Lekötni csak por ellen kell. 

Badalóban ma is ez a hagyomány él a szilvalekvár főzésével kapcsolatban. 

Munkámat segítette Hudák Katalin – Szmorad Ferenc A 

gyümölcstermesztés múltja és jelene Jósvafőn c. munkája [20, 9–13. o.], amely 

konkrétan egy falu alapján mutatja be a gyümölcstermesztés helyszíneit, helyi 

módjait, fogásait, gyümölcsfajtáit. Nagyon érdekesnek találtam a Gyümölcsök 

hasznosítása c. fejezetet, amelyben a helyiek különböző módszereket 

alkalmazva raktározzák el a gyümölcsöket. Az utolsó fejezetből kiderül, hogy 

milyen nagy szerepe volt a gyümölcsnek a helyiek táplálkozásában.  Például a 

szilvát jórészt pálinkának (minden fajtáját) és lekvárnak (főként a Beszterceit és 

a Durkót) szedik. A Fehér szilvából „olyan finom sárga lekvár főtt, mintha 

barackból lett volna”. A lekvárt üstben főzik, s gyakran korán reggeltől 

sötétedésig is eltart ez a munka. A masszát nagy fakanalakkal, vagy kavaróval 

kavarják, hogy le ne égjen. A lekvárkavaró lapátokat a kerékgyártók készítették. 

Régebben aszalványnak is sok szilvát használtak fel [20, 15–16. o.]. 

Összehasonlításképpen arra a következtetésre jutottam, hogy nálunk a 

faluban is ugyanígy használták fel vagy hasznosították a gyümölcsöket. Aszalt 

gyümölcsöt eszegettek régen a fonókban is, s ezt csemegézték a gyermekek 

csokoládé helyett. A befőtteket húsos vagy tojásos ételek mellé tálalták, vagy 

süteményekben hasznosították. Lakodalmakban ugyancsak húsok mellé adták a 

főtt aszaltszilvát. A szörpkészítés sem volt régebben hagyomány. Elterjedését 



ugyanúgy, mint a befőttkészítés esetében, a cukor hozzáférhetővé válása 

segítette elő.  

Az idősebbek még ma is szívesen fogyasztják a friss gyümölcsöt egy szelet 

kenyérrel, akár fő étkezés helyett is. 

Hasznosítani tudtam Andrásfalvi Bertalan A magyarság gyümölcsészete c. 

munkáját, amely rávilágít arra, hogy mai gyümölcsfogyasztásunk módja eltér e 

régitől [1, 32 o.]. 

Zsupos Zoltán Dél-Gömör gyűjtögető gazdálkodása c. művében olyan 

növényekkel foglalkozik és mutat be, amelyek táplálékul szolgálnak az 

embereknek [44, 140 o.]. Itt megemlíti a vadszilvát, amivel más 

szakirodalomban nem találkoztam. Könyvében leírja a vadszilva aszalásának 

menetét és tárolását. 

Ezen kívül foglalkozik még az aszalás módszerével, és a vadszilvából 

készült bor elkészítésével. 

A lekvárfőzés menetének áttekintésében Végh Antal Lekvárfőzés című 

cikkét vettem alapul [42, 31–34. o.]. A szerző művében leírja a sorrendet a 

szilva mosásától egészen a lekvár kimeréséig. Külön kihangsúlyozza, hogy az 

üstöt megfelelően körbe kell tapasztani és beállítani. Megismerhetjük a 

fejezetből azt is, hogy kellékekre volt szüksége az asszonyoknak ahhoz, hogy a 

szilvából lekvárt főzhessenek. A jó szilvalekvárt rézüstben főzték. Hosszú nyelű 

fakanállal kavartak bele az üstbe, mericskével szedték ki a forró főtt szilvát. 

Rostán szűrték át a magvas cibere levét. Végül agyag szilkébe tették bele a kifőtt 

szilvalekvárt [42, 35. o.]. 

Kiss Jenő a magyar szőlőnevek eredetéről közöl tanulmányt. Megjegyzi, 

hogy a szőlő és a bor neveink nem csupán nyelvtörténeti, hanem szókészleti, 

történeti és néprajzi tekintetben is igen tanulságosak. Hat szőlőfajta történetét 

magyarázza részletesen. Ezek: Bianca, Oportó és portugizi, Ortlili, Passatutti, 

Szemendriai, Tramini. Egyes szőlőfajták már kiveszőben vannak [22, 167. o.]. 



Nagy segítségemre volt Horváth Katalin Szőlőnevek a kárpátaljai magyar 

nyelvjárásokban c. munkája [19, 26–30. o.]. Rámutat arra, hogy Lehoczky 

Tivadar szerint vidékünkön kb. 220 fajta szőlőt termesztettek. A szerzőnek 

eddig 63 népi nevet sikerült feljegyezni, amelyeket ábécé sorrendben magyaráz, 

elemez [19, 26. o.]. Olyan szőlőneveket is közöl, amelyek a kutatóponton, 

Badalóban is előfordulnak. Ilyenek:     

Kárpátalján a múltban /1945 előtt/ több híres szőlőtermő vidék volt: 

Nagyszőlős, Salánk, Aklihegy, Beregszász, Muzsaly, Bene, Mezőkaszony, 

Zápszony, Szerednye, Munkács, Ungvár. A XX. század 40-es, 50-es éveiben a 

falvak többségében mindössze néhány módosabb gazdának volt szőlőültetvénye.  

Az izabellafajták a legelterjedtebbek – jegyzi meg Horváth Katalin [19, 29. o.].  

Az ukrán szakirodalom is foglalkozik a különböző munkaalkalmak 

hagyományainak leírásával.  K. Koperzsinszkij a régi szláv szokásokat mutatja 

be, amelyek a termés betakarításával kapcsolatosak, kitér a szertartásokra is   

[44, 39. o.]. V. Szirotkin  a  társas tevékenységre, a kollektív munkavégzésre  

hívja fel a figyelmet, fontosnak tartja a különböző hagyományokat és 

hiedelmeket  is az egyes munkaalkalmakkal kapcsolatban [45, 371–376. o.]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. A NYÁRI MUNKÁLATOKKAL KAPCSOLATOS SZOKÁSOK 

Az emberek életében nagy jelentősége volt és napjainkban is van a társas 

munkálatoknak. Ezek általában évszakhoz kötöttek. Van olyan évszak, amelyre 

több ilyen munkaalkalom jellemző. A nyári munkálatokhoz tartozik a kapálás,  

a kaszálás, az aratás. Ezek közül legjelentősebb az aratás. Az őszi 

munkálatokkal kapcsolatos szokások közül a kutatóponton, Badalóban az 

adatközlők szerint nagy jelentősége volt a lekvárfőzésnek, a tengerihántásnak és 

a szüretnek. A szomszédok, a rokonok összeállnak, ha nagyobb munka van 

valakinél, ezt alkalomadtán igyekeznek is viszonozni.  

       2.1. Az aratás folyamata  

       2.1.1. A gabonafélék vetése, gyomirtás   

A tarlós gabonaneműek vetőmagjának a magágyba helyezését vetésnek 

nevezik. A hagyományos paraszti gazdálkodásban a búza vetésének 

időpontjához és műveletéhez több hiedelem fűződik. Ezek ismeretesek 

Badalóban is. A gazdálkodók több évszázados tapasztalatai, megfigyelései 

tükröződtek ezekben a hagyományokban, hiedelmekben.  

Pénteki napon nem kezdtek vetni az e naphoz fűződő előítéletek miatt. Ezt 

a napot szerencsétlen napnak tartják. 

A vetés kezdetét különféle munkatilalmak jellemezték. Így a kenyérsütés is 

tilos volt, nehogy üszkös legyen a termés.  

Nem volt szabad vetni Üszögös Péter napján (február 22.), mert az ezen a 

napon vetett növény megüszkösödött. Ez nagy kárt tesz mind a vetésben, mind a 

termésben. 

A vetés kezdéséhez alkalmas időpontnak a holdtöltét tartották, mert 

úgymond majd a zsákok is teltek lesznek aratáskor. Tisztán népi eredetűek azok 



a termőnapok, amelyeket a természeti jelenségek határoztak meg, mert ezek 

helyi megfigyelésen nyugvó tapasztalatok. A naptárak e természeti 

megfigyeléseket szentek napjaihoz (pl. Szent Mátyás – február 24.) és 

ünnepnapokhoz (pl. vasárnap) kötötték, a nép pedig a növények virágzásához 

vagy levélhullatásához, a madarak vagy mezei állatok első feltűnéséhez [11, 70. 

o.].   

Az idősebbek elmondása szerint a vetőmagnak mindig más határrészről 

hagytak búzát. A vetőmagnak szánt területen külön aratták és csépelték a 

termést. A vetőmagot folyékony vegyszerben, csávában megforgatták, vagyis 

becsávázták. A csávának zöld vagy piros színe van, amely beszínezi és 

fertőtleníti a szemeket. A csávázást megelőzésnek szánták a gabonaüszög és 

más betegségek ellen.  

Régen kézi vetést alkalmaztak. Ez a kézi vetés adatközlőim szerint nyugodt, 

ütemes munka volt, amelyet nem volt szabad elsietni. Vigyáztak, hogy ne 

vessenek túlságosan szélesre a földben, mert akkor ritkán kelt a vetés. Így 

tartotta a közmondás: „Ritka vetésnek vékony az aratása!”. Ez azt jelenti, hogy 

ha a búzát ritkán szórják a földbe, akkor kevesebb lesz a termés. 

       Ez a munka egyike a legkényesebbeknek, sok gyakorlatot, és mindenekelőtt 

érzéket kívánt. Badalóban régen a jó vetőt nemcsak megbecsülték, hanem 

igyekeztek tanulni is tőle.  A vető általában idősebb, tapasztaltabb ember volt. 

Három-négy ember is vetette egyszerre a búzát, de a tapasztaltabb irányította a 

vetést. A föld széléről indultak el. Az idősebb ment elöl, a többiek sorban utána. 

Minden lépésnél szórták maguk előtt a vetőmagot. A derekukra surc volt kötve, 

amiben a vetőmag volt. Az egyik kezükkel összefogták a surc két végét, a másik 

kezükkel szórtak.  Miután elszórták a vetőmagot, boronával/berenával  földet 

húztak a vetőmagra. Erre azért volt szükség, hogy a madarak ki ne egyék a 

magokat, és hogy a búza hamarabb gyökeret eresszen. 

Régen kézi gyomirtással védekeztek a gyomok ellen. A kézi gyomirtás a 

búzafajták megszokott művelete [43, 56. o.]. 



A gyomirtás a leányok és fiatal asszonyok dolga volt Badalóban. Ha a 

gyom fölverte a vetést, akkor kimentek a mezőre csoportosan, és így végezték a 

gyomirtást, amit isztikézésnek is neveznek. Az isztike egy szerszám. A kapanyél 

végére egy hosszú hegyes vasat erősítenek, és azzal tudtak a gyomnövény 

gyökere alá nyúlni, amit így elvágnak. Ezt általában a szúróka nevű 

gyomnövénynél alkalmazták és még ma is alkalmazzák, mivel kézzel elég 

kellemetlen eltávolítani.  

A szakirodalom is utal arra, hogy másfajta gyomnövénynél régen csak sima 

kézi gyomlálást alkalmaztak, ilyenkor nem használtak szerszámot, csak kihúzták 

a dudvát, labodát [11, 45. o.]. A gyomtalanítást akkor végezték, amikor már a 

búza szára kb. 15-20 cm volt. 

Ma már nincs szükség ilyen gyomirtásra. Az isztikézés helyett 

vegyszerekkel védekeznek a gyom ellen. A vegyszert herbicidelő segítségével 

fújják rá a búzára addig, amíg még nincs rajta a kalász. Badalóban így tartják: 

„Ha sok a gaz a búzába és nem szellőzik, akkor a termés is kevesebb.”  Ez azt 

jelenti, hogy a sok gyom elöli a vetést, ez pedig gyenge termést eredményez. 

2.1.2. A búza érése, az aratás 

„A zabot sárba, a búzát porba, a tengerit jó időbe kell vetni”– mondták a 

régi öregek.  A szálas gabonák közül a zabot vetik először. A vetést – ahogy az 

idő engedi – tavasszal, olvadás után már el lehet kezdeni. Ilyenkor még nincs 

kiszáradva a föld, azért mondják azt, hogy a zabot sárba vetik. A búzát akkor 

vetették el, amikor a föld már kezdett szárazabb lenni. A tengerit pedig csak 

meleg földbe szabad vetni, mert a hideg földben megkotlósodott. 

       Ha sárgulni kezdtek a búzatáblák, akkor ezt mondták: ”Szőkülnek a búzák, 

küszöbön az aratás”. Ha pedig nagyon meleg volt, gondba estek a gazdák. 

”Hirtelen érnek, apadt lesz a szem.”– mondták a termelők. Éréskor a kalászok 

fejet hajtanak. 

      Az aratás kezdetét úgy állapították meg, hogy a letépett kalászt 

szétdörzsölték a gazdák a tenyerükben. Ha körömmel be lehetett nyomni a 



búzaszemeket, és a színe szép sárga volt, akkor kezdődött az aratás. Badalóban 

ilyen népi megfigyelések alapján tudták eldönteni, követni a búza vetésének, 

érésének, aratásának idejét.  

A búza érésének szakaszait így határozza meg a szakirodalom: Szent 

György-nap (április 24.) táján szárba indul a vetés, májusban kihányja a fejét, 

Vid napján (június 15.) abbahagyja a növekedést, Péter-Pálkor (június 29.)  

szakad fel a szára, és utána hamar bekövetkezik az érése, kezdődhetett az aratás 

[16,150. o.]. Ezt így ismerik adatközlőim is. 

Régen és ma is az aratás előtti napon mindenki templomba ment, hogy 

imádságban hálát adjanak az Istennek, hogy megkezdődhet az aratás. Már reggel 

korán a szomszédok, családtagok együtt indultak el a mezőre. Amikor kiértek a 

mezőre, először megkötötték a kötelet. A kötélkészítés is hozzátartozott az 

aratáshoz. A kötelet száras búzából készítették. Azért kellett korán kimenni a 

mezőre, mert csak harmatos búzából tudtak kötelet kötni. Azután általában 

szalonnát sütöttek és megreggeliztek. Ha jókedvű volt a társaság, nótázással 

indult a munka. 

A nagygazdák, akiknek sok volt a földjük, aratókat fogadtak fel. Az aratók 

fizetsége mindig gabona volt. A szegényebb családok így biztosítottak 

maguknak elegendő gabonát télére. Harmadába arattak, vagyis a gazdáé volt a 

gabona kétharmada, az aratóké pedig az egyharmada. Azonban voltak olyanok 

is, akik maguknak arattak.  

Az aratást a meghatározott idő alatt kellett elvégezni, mert máskülönben a 

szem kipergett belőle, és ez nagy veszteséget jelentett a gazdának [8, 89. o.].  

Az aratásnál két fontos eszközt használtak: a kaszát és a sarlót.  Már Magna 

Hungáriában is sarlóval arattak [28, 71. o.]. A kaszások mentek elöl, ők 

kaszálták, aratták a gabonát. A kaszás mindig férfi volt, utána ment a 

marokszedő, aki nő is lehetett és a kévekötő, aki szintén férfi volt.  

Aratásra a kaszára különféle formájú kaszatakarót, csapót erősítettek. 

Badalóban kétféle változata volt: az árpa aratásánál kisebbet, a búzánál 



nagyobbat használtak [37, 107. o.]. Ez így ismeretes más vidékeken is. Ez azért 

volt fontos, hogy a magas növésű gabonát segítse lehárítani, rendre fektetni. 

Fontos volt, hogy kaszálásnál a búza ne a földre, hanem az álló búzára essen. 

A rend az a búzamennyiség, amit a kaszás félkör alakú suhintással a 

kaszájával le tud vágni a búzából. Ha több kaszás volt, egymás mellett bizonyos 

távolságban haladtak egymás után. A haladás csusszanó tág lépéssel történt, 

csusszanva mentek, mindig a bal láb volt elöl. Időközönként megálltak kaszát 

fenni.  

Ezek a régi aratási szerszámok, a sarló, a kasza a mai napig megmaradtak 

Badalóban, ahogy más vidékeken is [3, 21. o.].  

       2.1.3. Kaszafenés 

Minden férfinak a derékra erősített tartóban volt a víz és a kaszakő. A kasza 

nyelét kissé megdöntve a földre támasztották, kinyújtott bal kézzel megfogták a 

kaszapengét, és jobb kézzel gyors mozdulatokkal végigfenték a kasza élét. Ez 

egy szusszanásnyi pihenőt is jelentett. A déli pihenő alatt pedig kalapálták a 

kaszát. A kaszaülő fából és vasból volt. Beleütötték a földbe, és ezen kalapálták 

ki a kaszát. A kaszát kaszaverővel (kalapáccsal) kalapálták ki. Így kérdezgették 

a kaszaverők egymást: Hogy kalapáltál: ingre vagy gubára? Melyik a jobb te 

szerinted? Gubára. Ez azt jelentette, hogy aki gubára kaszált, az könnyen 

kaszált, éles volt a kaszája. Aki ingre kaszált, annak izzadni kellett, mert életlen 

kaszával kaszált. 

Ebédre, déli pihenőre a közelben aratók hazamentek az állatokat ellátni és 

ebédelni, megpihenni, kaszát kalapálni. Délben a falu a kaszakalapálástól volt 

hangos. Ez a ritmus, zene uralkodott a faluban, hozzátartozott az aratási 

hangulathoz, ahogy ütemesen verték a kasza élét. Akik messze arattak, és nem 

mentek haza ebédelni, azok a magukkal vitt, a földbe, a barázda partjára beszúrt 

üllőn, a határban verték ki a kaszát.  

Aratáskor délben mindig volt pihenő. Egyrészt a nehéz munkában 

elfáradtak, enni is kellett, és a nagy hőségben nem volt jó aratni, mert az érett 



gabona kipergett volna. Az ebédre mindig odafigyeltek, hogy legyen elég és 

tartalmas az ennivaló. Általában tengeridarával töltött káposztát főztek a 

gazdasszonyok, amit még előző nap elkészítettek.  

2.1.4. Marokszedés, kévekötés, keresztrakás 

A kaszásokat a marokszedők követték. Sarlóval, hajolva szedték fel a 

learatott gabonát. Egy marok kb. annyi levágott gabona, amennyit egy ember 

lehajolva, kinyújtott karjával testéhez szorítva fel tud emelni. Az összefogott 

markot egy kicsit megigazították, földhöz verték az alját, hogy egyenes legyen a 

„segge”. Ez csak ritkán sikerült, mert igyekezni kellett az arató után. A 

marokszedőnek akkor is nehéz dolga volt, ha a gabona megdőlt, vagy a sok eső 

és zivatar összekuszálta. Ilyenkor a kaszáló nem tudott szép rendet vágni, mert 

összekuszálódott, nehéz volt kibogozni, így a marokszedés lassan ment. A 

markot a renddel ellenkező irányba fektették le a tarlón [41, 53. o.].  

Badalóban voltak olyan marokszedők, akik hátrafelé haladva szedték a 

markot, kinek mi volt a jobb, mi állt jobban a keze ügyébe, mesélte az egyik 

adatközlő.    

A marokszedés után a kötözés következett. Minden harmadik-negyedik 

maroknál egy kötelet terítettek le, és ebbe két-három vagy négy markot tettek 

bele, majd jött a kötöző, aki bekötötte a kévét. Előfordult az is, hogy a köteleket 

még télen készítették el rozsszalmából, amit kézi cséppel csépeltek ki, hogy a 

szára épen, szépen megmaradjon. Ha szép magas volt a búza, és nem volt 

elegendő kötél, akkor ott helyben csináltak. A kötélkészítés hozzátartozott az 

aratáshoz. A kötelet száras búzából készítették.  

A kötelet a következőképpen készítették el: két összemaréknyi búzát vettek, 

a kalászos végén keresztbe helyezték és megfordították, csomót vettek vele; úgy 

mondták, hogy papucsot csinálnak. Ezt terítették le, ebbe rakták a markokat és 

kötötték meg csavarással.  



A megkötött kévékből kereszteket vagy félkereszteket raktak a tarlón. A 

kévéket kereszt alakba, a kalásszal befelé rakták. Majd az aratás után a férfiak a 

kereszteket felhordták az udvarra és asztagba rakták. 18 kéve volt egy kereszt. 

 

 

2.1.5. Gereblyézés, tallózás 

Ezután a learatott földet, a tarlón elmaradt kalászokat nagy gereblyével 

összegereblyézték, ez volt a gereblyézés. A gereblyézést férfiak, nők egyaránt 

végezhették. Az összegereblyézett búzát legtöbbször hazavitték az apró- 

állatoknak. Otthon az udvaron szétszórták, abból csipegetett a baromfi. 

2.1.9. Cséplés 

A cséplés az aratás után következett, amit a cséplőgép végzett. Ha a falunak 

nem volt cséplőgépe, akkor a szomszéd faluból hozatták. Miután hazahordták a 

búzát, asztagokba rakták. A cséplőgép mindenki udvarára felment és az udvaron 

ment végbe a cséplési folyamat. Erre a szakirodalom is utal [35, 66. o.]. 

Általában az asszonyok vágták le sarlóval a kévéről a kötelet, a férfiak 

pedig belerakták a gép dobjába a búzát, amit a gép már búzaszem formájában 

adott ki. 

Akármilyen nehéz és fárasztó munka volt az aratás, este a napi munka 

befejeztével mindig énekszóval mentek haza a fiatalok. Messzire lehetett hallani 

éneküket. Minden idős adatközlő azt mondta, hogy nehéz volt a munka, de 

jókedvvel végezték, hisz értelmét, eredményét látták. Az egész évi 

megélhetésnek, a biztonságos jólétnek ez volt az alapja.  

 

2.1.7. A szavak vizsgálata jelentésük és eredetük szerint 

       aratás ~ [-t, -ok, -a] fn  

’a megérett szálasgabona levágásának művelete’: Az aratásra előre 

elkészítették az aratási szerszámokat. 

Er.: finnugor kori szó [TESz.I.172.]. 



Vö.: ÚMTsz.I.248. 

 

aratóbál ~ [-t, -ok, -ja] fn  

’aratómulatság, a munkához fűződő táncalkalmak egyike’: Az aratóbál 

mindig reggelig tartott. 

Er.: összetett szó, előtagja: arató, finnugor eredetű [TESz.I.172.], utótagja: 

bál, német jövevényszó, vö. német Ball ’táncos ünnep, mulatság’. A szó a 

németben francia eredetű [EtSz.65.]. 

 

       barázda ~ [t, k, ja] fn  

’ekével a földbe vágott hosszú mélyedés.’: Ha a nagy munkában 

elfáradtak, a barázdán pihentek meg. 

Er.: szláv jövevényszó közelebbről valószínűleg szlovák vagy szlovén 

jövevényszó, vö. szlovén brazda, szlovák brázda, horvát-szerb brazda: ’barázda’ 

[TESz.I.247.]. 

 

csávázás ~ [-t, -ok, -a] fn  

’a vetnivaló gabonamagvak vegyszeres kezelése elsősorban az üszög elleni 

védekezés céljából.’: A csávázás azér kellett, hogy ne üszkösöggyön a búza. 

Er.: származékszó, a csáva szóból ered [TESz.I.487.]. 

Vö.: ÚMTsz.I.770. 

 

cséplés ~ [-t, -ek, -e] fn  

’a gabonaszemnek a kalászból való kiverésére’: A cséplést a cséplőgéppel 

csinálták. 

Er.: származékszó, a csépel szóból ered [TESz.I.501.]. 

Vö.: ÚMTsz.I.791. 

 

csűr ~ [-t, -ök, -je] fn  



’takarmány, termény raktározására való gazdasági épület’: A megmaratt 

szemezsbúzát a csűrbe horták be, hogy meg ne ázzon.  

Er.: német jövevényszó [TESz.I.582.]. 

Vö.: ÚMTsz.I.937. 

 

gereblye ~ [t, k, je] fn  

’a paraszti gazdálkodás több területén használt, elsősorban a levágott széna  

és gabona összegyűjtésére szolgáló munkaeszköz.’: A tarlón összegerebjészték 

az elhullatod gabonát.  

Er.: déli szláv jövevényszó [TESz.I.1049.]. 

 

kalász ~ [-t, -ok, -a] fn  

’a kenyérgabona-féléknek, ill. a pázsitfűféléknek összetett füzérvirágzata, 

ill. termése.’: A kalász akkor van megérve, ha pattan belőle a szem. 

Er.: szláv jövevényszó [TESz.II.321.]. 

 

kereszt ~  [-et, -ek, -je] fn  

’18 kévéből álló gabonafélékből rakott kereszt’: Tizennyóc kévéből állt egy 

kereszt. 

Er.: szláv jövevényszó, a szláv szó a gót *krist ’kereszt’ főnév vagy a 

*Krist ’Krisztus’ tulajdonnév átvétele [TESz.II.405.]. 

Vö.: ÚMTsz.II.220. 

 

kéve ~ [t, k, je] fn  

’kévébe kötötték a learatott gabonát.’: A kévét kötellel kötötték meg. 

Er.: bizonytalan eredetű jövevényszó, de az átadó nyelv is bizonytalan. A 

kéve ’fénynyaláb’ jelentése külső hasonlóságon alapuló névátvitel eredménye  

[TESz.II.405.]. 

 



kéverakás ~ [-t, -ok, -a] fn  

’kévébe kötött szálas gabona meghatározott renbe és formában a tarlón 

történő összerakása’: A kéverakás mindig férfimunka volt. 

Er.: összetett szó; előtagja: kéve - bizonytalan eredetű jövevényszó 

[TESz.II.405. ], utótagja rakás származékszó, a rak ige -ás, -és képzős alakja. 

 

       kötél ~ [-t, -ek, -e] fn  

’gabonából, ritkábban gyékényből, zsúpból, szalmából készített fonadék, 

amellyel aratáskor a kévéket összekötik’: A kötelet a harmatos búzából 

készítették. 

Er.: származékszó [TESz.II.502.]. 

 

marok ~  [-t, -ok, -ja] fn  

’kb. annyi levágott gabona, amennyit egy felnőtt ember lehajolva nyújtott 

karjával testéhez szorítva föl tud emelni’: Vót ojan, aki hátrafele ment, oszt úty 

szette a markot. 

Er.: ősi, ugorkori [TESz.II.516.]. 

 

       marokszedés ~ [-t, -ek, -e] fn 

’aratáskor a kaszást követve a gabonának sarlóval való fölszedése’: A 

marokszedést általában nők csinálták.  

Er.: összetett szó; előtagja: marok - ősi ugorkori szó [TESz.II.516.], 

utótagja: szedés - származékszó. A szed ige -ás, -és képzős alakja 

[TESz.III.516.]. 

 

        pajta ~ [t, k, ja] fn  

’tágas, nyitott gazdasági épület’: Az aratás után a pajtába vót a bál. 

Er.: déli szláv, bolgár ʼpojataʼ, horvát-szerb pojata ’házikó, istálló, 

szénapajta, csűr’, szlovén pojata ’ua’ [TESz.III.607.]. 



rend ~ [-et, -ek, -je] fn  

’lekaszált fű vagy gabona sora.’: A kaszás vákta a rendet. 

Er.:  szláv, vö. óegyházi szláv ręd ’sor, rend; osztály, csapat’, horvát-szerb 

red ’rend, elrendezettség; államrend’  [TESz.III.379.]. 

 

tallózás ~ [-t, -ok, -a] fn  

’tarlón maradt kalászok kézzel történő összeszedegetése,’: A tallózást 

általában az asszonyok végeszték. 

Er.: származékszó, a talló szóból származik [TESz.III.855.]. 

 

tarló ~ [-t, -k, -ja,] fn  

’föld, melyről levágták a gabonát.’: A tarlóról összegerebjészték az 

elhullatod gabonát. 

Er.: Jövevényszó egy török nyelvből a honfoglalás előtti időből, vö. csagat 

oszmán-török tarla ’szántóföld’ [TESz.III.855.]. 

 

üszög üszök [-köt] fn  

’fekete, gomba okozta növénybetegség.’: Ha a búzát nem csávászták meg 

jól, megüszkösödött. 

Er.: ismeretlen eredetű. A szóvégi g~k váltakozás a korábbi g szóvég 

zöngétlenedésének eredménye [TESz.III.1057.]. 

 

2.1.8. Az aratással kapcsolatos szavak szerkezeti elemzése  

Összesen tizenkilenc szót elemeztem szerkezetük szerint az aratáshoz 

fűződő megnevezések közül: 

a) egyszerű szavak 

– egyszerű tőszók: barázda, csűr, gereblye, kalász, kereszt, kéve, marok, 

pajta, rend, tarló, üszög. 

– képzett szók: aratás, csávázás, cséplés, kötél, tallózás. 



b) összetett szavak: aratóbál, kéverakás, marokszedés. 

 

 

A diagram is mutatja, hogy az aratással kapcsolatos szavak között az 

egyszerű szavak vannak túlsúlyban (16 megnevezés –83%), az összetett szavak 

17% -ban vannak jelen (3 szó), amelyek alárendelő szóösszetételek: aratóbál, 

kéverakás, marokszedés. 

 

2.1.9. Aratással kapcsolatos versek, dalok, köszöntők 

Az aratás két hónapig is eltartott, attól függött, hogyan engedte az idő. Az 

aratást aratási bállal ünnepelték meg, amit a falu egyik legnagyobb csűrjében 

vagy pajtájában tartottak. A bálozókat cigányzenészek szórakoztatták. 

Badalóban az aratóbálon a következő versek, dalok, köszöntők voltak ismertek: 

Dalok 

Sűrű csillag ritkán ragyog az égen, 

 az én rózsám szénát kaszál a réten. 

Olyan szépen penge-penge-pengeti a kaszáját, 

odavárja estére a babáját. 

 

egyszerű szavak
83%

összetett 
szavak

17%

Az aratással kapcsolatos szavak vizsgálata 
szerkezetük szerint



Ha legény vagy, gyere velem kaszálni. 

Megmutatom, hogy kell a rendet vágni. 

Vágunk olyan sűrű, sűrű, sűrű rendet a réten, 

Hogy kilenc kislány nem szedi fel a héten. 

                                                       * * * 

Arass rózsám, arass, 

Megadom a garast. 

Ha én meg nem adom, 

Megadja galambom. 

 

Arattam, arattam, 

Kévét is kötöttem. 

Galambom tarlóján 

Meg is betegedtem. 

                                                      *** 

Megérett a búzakalász, le lehet már vágni, 

szégyen egy magyar kislánynak a legény után járni. 

Én nem jártam világéletemben, de nem is fogok soha, 

mert van már nekem szép szeretőm Badaló falujában. 

*** 

Rászállott a vadgalamb a búzára, 

Még ezelőtt, még ezelőtt rá se néztem a lányra. 

De amióta a vadgalamb rászállott, 

Elszeretném én az egész világot. 

 

Búzaföldön kékellik a búzavirág, 

Van egy titkom, mit nem tud még ez a világ. 

Ha én eztet kibeszélném fűnek, fának, 

A te szemed beillene gyöngyvirágnak. 



 

Mindig csak a kék virág van az eszembe, 

Amióta belenéztem a szemedbe. 

Nem is adnám annyi arany, ezüstért sem, 

Ahány csillag este ragyog fenn az égen. 

*** 

Ha kimegyek a tanyára aratni, 

Ez a kislány marokszedő fog lenni. 

Majd mikor az aratásnak vége lesz, 

Ez a kislány nekem feleségem lesz. 

Ha kimegyek a tanyára aratni, 

Ez a legény segítségem fog lenni. 

Majd mikor az aratásnak vége lesz, 

Ez a legény nekem hites uram lesz. 

Főzök neki zsírba keménytarhonyát. 

Ha megeszi, megcsókolom a száját. 

*** 

Ne menj, rózsám, a tarlóra, 

Gyenge vagy még a sarlóra! 

Ha elvágod kis kezedet, 

Ki süt nekem lágy kenyeret? 

 
 

Én ültettem az almafát, 

Más köti hozzá a lovát. 

Én szerettem meg a szép lányt, 

Más éli véle világ 



 

 

Versek 

Főleg júniusban lesz jó idő rája, 

Hó végén megérik a rozs az aratásra. 

A búzát is kaszáljuk június havában, 

Bár lehet, hogy sok eső 

Akaszt meg a munkában. 

 

A csépléskor sem lesz éppen kánikula, 

Nem tudom, nem marad 

A szőlő savanya? 

Meg aztán búzában is sok rozsdára lelsz, 

Nem sok örömöd lesz, amikor majd csépelsz. 

 

Ilyen gyenge nyárnak télre lesz meg kára, 

Bornak meg búzának lesz majd meg nagy ára. 

Ha csak pár zsákkal tudsz vinni a piacra, 

Kapsz érte annyi pénzt, hogy télre, tavaszra. 

 

Ha nem is bőséggel, de télre elég lesz. 

Takarékos ember kis pénzzel sokra megy. 

És ebben az évben azt jól megtanuljad, 

Ne pazarolj nyáron, mert télen koplalhatsz. 

*** 

Zöld búzába keskeny a gyalogút, 

A szeretőm rám megharagudott. 

Ugyan babám miért tudsz haragudni, 



De igazán tudtalak szeretni. 

*** 
 

 

                                          Folyik az aratás kint a búzatáblán, 

Aratnak a legények és a sok magyar lány. 

                               Aratnak a legények, leteszik a kaszát, 

Pihenő képen járnak egy kis csárdást. 

*** 

Köszöntők 

Eljött a várva várt aratási idő, 

Kívánjuk, hogy sok jót hozzon a jövendő. 

Tiszta kövér búzát arasson a kasza, 

Kívánjuk, hogy mindenkinek sok legyen a haszna. 

 

Bort, búzát, békességet, 

Sok gyermeket, feleséget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. AZ ŐSZI MUNKÁLATOKKAL KAPCSOLATOS SZOKÁSOK 

 

Az ősz a betakarítás ideje. Nagyon fontos évszak ez a falusi emberek 

életében. Egész évi munkájuknak beérik a gyümölcse, elérkezett a betakarítás 

ideje. Nagyon sok munka van ilyenkor, ezért is több a társas munkaalkalom 

ebben az időszakban. 

 

 3.1. Lekvárfőzés Badalóban      

 3.1.1. A szilva szedése, mosása és magolása 

 A lekvárfőzést megelőző nap a családtagok, szomszédok, barátok 

segítségével leverték és felszedték a szilvát. Először a szilvafák alatt lekaszálták 

a gazt, hogy a szilvát tisztán tudják felszedni, és ne a nagy gazba hulljon. A 

fákról a szilvát hosszú szilvaverő rudakkal verték le.  

 A szilva akkor volt teljesen megérve, ha szára nélkül hullott le a fáról. 

Általában a férfiak dolga volt a szilva leverése, de ha nem volt éppen kéznél egy 

férfi, akkor az asszonyok verték le. A lekvárnak való jó szilvát paszulyszedő 

vagy tyúkültető kosárba szedték fel. A rossz szilvát pedig viderbe szedték, 

nehogy kifolyjon a szilva leve. Később pálinkát főztek belőle.  

 A szedést mindig úgy kezdték el, hogy körbeállták a levert szilvát. Aki 

tudta guggolva szedni, az guggolt, aki nem, az térdepelve szedte vagy 

kisszékről. A szilvafa irányába kellett befelé haladni a szedéssel. Amikor 

felszedték az első szilvafának az alját, termését csak azután verték le a 

következő fáról. Így ment ez folyamatosan sorba, míg le nem verték, és fel nem 

szedték mindet. 



Ha sok volt a szilva, és sokáig tartott a szilvaszedés, akkor a házigazda vitt 

a szedőknek egy kis elemózsiát, amit beharaptak pihenés közben. A 

bátrabbaknak egy kis pálinkát is töltött, hogy jobban menjen a munka. Ha 

jókedvű volt a társaság, akkor hozzákezdtek viccelődni és énekelni. Így 

hamarabb telt az idő. Amikor tele lettek a kosarak, a férfiak felvitték a kertből, 

és hűvös helyre tették. A rossz szilvát pedig hordóba öntötték, amiből vagy 

pálinkát főztek, vagy megetették a disznókkal. 

Régen csak nemtudom és hasító szilvából főztek lekvárt. Úgy tartották, 

hogy ezekből a szilvákból a legfinomabb a lekvár, és a legtovább eláll. 

Ha hasító szilvából főztek lekvárt, akkor még azon a napon, amikor a 

szilvát leszedték, este ismét összejöttek az asszonyok. Először előkészítették az 

edényeket a mosáshoz. A szilvát két-három vízben átmostak az egészszilvát, 

azután kimagolták. Azért kell kimagolni ezt a szilvát, mert hosszú éles magja 

van, és ha főzéskor a kavaróvitorla alá bekerül, ki is lyukaszthatja az üstöt. 

Ha nemtudom szilvából főzték a lekvárt, azt nem magolták ki, és nem 

kellett előző nap megmosni. Másnap reggel korán felkeltek az asszonyok, és 

két–három lében átmosták az egészszilvát. Ilyenkor látszott meg, hogy milyen 

tisztán volt szedve a szilva. Ha a víz tetején nem úszkált szilvaszár, levél vagy 

száraz gaz, akkor a mosás is szaporán ment. Miután megmosták a szilvát, 

agyagból készült cserépszűrőbe rakták, hogy jól lecsorogjon róla víz. Az üstbe 

csak szárazon volt szabad beletenni a szilvát. Míg az asszonyok a szilvát 

mosták, addig a férfiak fát vágtak, előkészítették a tüzelnivalót. 

 3.1.2. A katlan elkészítése 

 A katlan elkészítéséhez vályogra volt szükség. Aratás után az emberek 

kimentek a tarlóra búzapelyvát szedni. A búza pelyvát vályog készítéséhez 

használták. A falu szélén volt kialakítva egy vályogvető gödör, amelyet agyagos 

földbe vájtak. A gödör aljáról felásták a megfelelő mennyiségű agyagot és 

lelocsolták vízzel. Erre rászórták a pelyvát. Ezt az egészet először átvágták, 



átforgatták kapával, és hogy megfelelő legyen az állaga, lábbal meg is taposták. 

Amikor ezt a sárt megfelelően előkészítették, vályogot vetettek belőle.  

A vályogvető ember kiválasztott a gödör mellett egy lapos területet, ahová 

kivethette a vályogokat. Az elkészített sárt a gödörből talicskával kihordta a 

sima területre. Készített maga mellé viderbe vizet és egy rongyot. Ezzel a vizes 

ronggyal bevizezte a vályogvető formának a belsejét, ami tégla alakú volt, és 

fából készült. Az oda készített sárt kézzel beletömte a formába. Azután lehúzták 

róla a formát a tűző napon így hagyták száradni két napig.  

Két nap múlva megfordították a vályogot, hogy a másik oldala is ki tudjon 

száradni. Megint két nap múlva összepakolták a megszáradt vályogokat. 

Ezekből a száraz vályogokból rakták meg a katlant, mire megérett a szilva.  

 A katlant a következőképpen rakták meg: egymásra rakták a vályogokat 

úgy, hogy kör alakot formáljanak. Az összerakott vályogok közé olyan sárt 

kentek, amiből a vályogot készítették. Kb. 80 cm magasra rakták. Az oldalán 

tüzelőnyílást hagytak. A másik oldalán, a tüzelőnyílással szemben pedig kör 

alakú nyílást hagytak. Ebbe a nyílásba egy kürtőcsövet helyeztek, ami általában 

lemezből volt. Ezen keresztül távozott a füst a katlanból. Az elkészült katlant 

sárral simára tapasztották. 

3.1.3. Az üst beállítása, a tüzelés  

A katlanba elhelyezték az üstöt, az üstbe beleállították a vitorlát a 

kavarófával együtt. A katlan mellé levertek két vastag karót. A két karónak 

egyenlő hosszúságúnak és vastagságúnak kellett lenni. Ezért a férfiak előző 

héten lementek a töltésen belülre a Tisza partján. Ott választották ki az erre a 

célra megfelelő fát. Baltával kivágták és otthon megfelelő méretre fűrészelték. 

Az egyik végét egyenesre fűrészelték, a másikat baltával kihegyezték, hogy 

könnyebben le tudják verni a katlan két oldalához. Erre azért volt szükség. hogy 

a kavarás során a vitorla egyenlően forgassa a szilvát, majd a lekvárt.   

A katlanba beleállították az üstöt (l. az 1. ábrán), amely általában rézből 

készült. A katlant általában fedett helyiségben állították fel, mert ha rossz idő 



volt és esni kezdett, akkor védve volt az esőtől. De akinél nem volt ilyen zárt 

helyiség, az az udvaron állította fel, és fából meg pléhből eszkábált össze egy 

tetőt az üst fölé. A lényeg az volt, hogy védve legyen a lekvár, és a füst is 

szabadon távozhasson.  

Badalóban úgy tartották, hogy rézüstben fő a legfinomabb lekvár. 

Amelyiket nem rézüstben főzik, az feketére festi a fogakat. Ha nem volt 

vízszintbe állítva az üst, akkor egyik helyen a vitorla kuszolta, érte az üst 

fenekét. Ahol nem érte el a vitorla szára, ott a lekvár odakozmált. Hogy az üst ne 

mozduljon el, körbetapasztották sárral. Így rögzítették hozzá az üstöt a 

katlanhoz, és így a füst nem jött fel az üst mellett.      

Abban az estben, ha nem jó volt megtapasztva, a füst felcsapott az üst 

oldalán. A faluban a szegény embereknek nem volt rézüstjük, csak a 

gazdagoknak. A gazdagoktól kérték és pénzzel fizettek érte. De voltak olyan 

szegények, akiknek annyi pénzük sem volt, hogy fizessenek az üstért, így 

lekvárral fizettek. 

Amikor az üstöt megfelelően beállították, belehelyezték a vitorlát. A 

vitorlát kemény fából faragták a hozzáértő emberek, amelynek négy egyforma 

félhold alakú szárnya volt. Ez a négy szárny egy vastag faoszlopra volt 

rárögzítve, és ezt részt állították bele az üstbe. Ez volt a vitorla alsó része. A 

felső részét, ami kiállt az üstből, belehelyezték lyukas közepű deszkába. A 

deszka két végét hozzászegezték a két karóhoz, ami le volt verve a katlan mellé. 

Végül egy faszeggel rögzítették a vitorla oldalához a kavarófát, amely kb. két 

méter hosszúságú rúd volt. A kavarófának azért kellett olyan hosszúnak lennie, 

hogy minél távolabbról lehessen kavarni az üsttől. Ha rövid volt a rúd, akkor 

nem volt jó kavarni, mert a felcsapott füst belement a kavarók szemébe. 

A lekvárfőzés reggelén, miután az asszonyok megmosták a szilvát, a 

férfiak tüzet raktak a katlanba. Abból a venyigéből rakták meg a tüzet, amelyet 

lemetszettek tavasszal a szőlőtőkéről. Azért ezzel a venyigével tüzeltek, mert az 

már jól száraz volt, és jól lángolt. Ettől hamar meglöttyedt a szilva az üstben. 



Először csak annyi szilvát tettek az üstbe, amennyit könnyen tudtak kavarni. 

Míg az asszonyok bele rakták a szilvát az üstbe, addig a férfiak kavartak. 

Közben ügyelni kellett arra is, hogy ne legyen túl nagy a tűz, mert ha szilva 

meglöttyedt, akkor hamar kifuthatott az üstből. Amikor már a szilva annyira 

megfőtt, hogy a magjáról levált a húsa, akkor már ciberének számított. 

3.1.4. A ciberézés 

A forró ciberét 40 literes fazikakba merték ki hosszú nyelű mericskével. 

Azért volt ilyen mericskére szükség, mert amikor az asszonyok belemerítették a 

forró ciberébe, hogy ne égjen meg a kezük. Erre nagyon oda kellett figyelni. 

Csak annyi ciberét hagytak az üstbe, amennyi a vitorla lapátjai között maradt. És 

ezt folyamatosan mozgatni kellett a kavarórúddal. Ehhez a kevés ciberéhez 

adták hozzá a többi szilvát.  

Amíg főtt a következő üst szilva, addig egy asszony egy rostán átszűrte a 

magos ciberét. Ezt a munkát mindig egy hozzáértő idős asszony végezte el. 

Leült a fazik mellé egy sámedlire. Az üres fazik tetejére rátette a rostát. Ezen 

keresztül átengedte a szilva sűrű levét. A rostának olyan sűrűnek kellett lennie, 

hogy a mag ne menjen át rajta. A mericskével rámerte a rostára a ciberét és 

közben fakanállal kavargatta, hogy még több menjen át rajta.  

Amikor a lé lefolyt a magról, a magot és a szilva haját kiszedte egy tálba. 

Ezt a műveletet addig csinálta, míg az egész magos cibere el nem fogyott. 

Ekkorára megfőtt a következő üst cibere, és azt is ugyanúgy kimerték. Akkor 

már az egész ciberét kiszedték az üstből. Végül a vitorlát is kivették. Azért 

kellett a vitorlát is kivenni, hogy még véletlenül se maradjon szilva az üstben. 

Jól lekapargatták a vitorla lapátját is.  

Mielőtt kimerték a második üst ciberét, hagyták a tüzet kialudni. A férfiak 

a kertben kaszáltak egy kasita zöld gazt. A gazra vizet fröcsköltek, és azt dugták 

bele a katlanba az üst alá. Azért kellett így csinálni, hogy a cibere ne kozmáljon 

bele az üstbe. Ezután visszatették a vitorlát és már az átszűrt tiszta ciberével 

öntötték fel az üstöt. Kihúzták a vizes gazt és újraélesztették a tüzet. De már 



nem venyigével tüzeltek tovább, hanem fával. Nagyon oda kellett figyelni a 

tüzelésre. Vigyázni kellett, hogy a meleg rézüstöt meg ne sértsék a fával, mert az 

ki is lyukadhatott.  

A többi ciberét is átengedték a rostán, és folyamatosan öntötték az üstbe, 

míg tele nem lett. 

Ha hasító szilvából főzték a lakvárt, akkor azt nem kellett átrostálni, mivel 

már előző nap kimagolták. Azt reggel csak oda kellett tenni főni, és ha elkészült, 

akkor csak kimerni. A ciberézésből visszamaradt magot és a szilva héját kézzel 

belerakták a rostába, és átdörzsölték. Ezzel a dörzsöléssel még azt a sűrű 

masszát is jól átpasszírozták és belerakták az üstbe.  

A szilvamagot, amelyről ledörzsölték a haját, penyőnek hívták. A penyő a 

gyerekek nagy kedvence volt. Szőlőlevélbe rakták, és úgy ették. Nagyon érdekes 

volt ez a gyerekeknek, mert azon nevettek inkább a legtöbbet, akinek kék lett a 

nyelve és a foga. Ez annak volt a jele, hogy már sok penyőt evett.  

Nagyon finom volt még az átszűrt cibere is. Már alig várták a felnőttek és a 

gyerekek is egyaránt, hogy ehessenek belőle. Volt, aki csak úgy ette magába, és 

voltak olyanok is, akik kenyérrel mártogatták.  

Ha nem volt elég édes, akkor még egy kis cukrot is tettek bele. Úgy 

tartották és tartják ma is, hogy amikor már az egész ciberét beleöntik az üstbe, 

attól számítva nem kevesebb, mint hét óra múlva lesz lekvár. Ekkorára már 

összegyűltek a szomszédok, a gyerekek az utcából, és kézről kézre adták a 

kavaró rudat. Kellett is a segítség, mert a sok kavarástól elfáradt az ember keze. 

Ha jó volt a társaság, akkor viccelődtek egymással, énekeltek, verseltek.  

A házigazda gondoskodott az ételről és az italról. Közben figyelni kellett, 

hogyan sűrűsödik a cibere. Ha már jól sűrűsödött és kezdett lekvárrá válni, 

akkor már lassan kellett tüzelni alatta. Ha nagyon főtt, akkor a forró lekvár 

ráfreccsent a kavaróra, és az elég fájdalmas volt. 

A gondos háziasszonyok már előre elkészítették a lekvárnak való 

edényeket. Ezek az edények agyagból készültek és szilkéknek ( az 5. ábrán ) 



hívták. A szilkék különböző nagyságúak, egy vagy kétfülűek voltak. Mintájuk 

különböző volt: csíkos, tulipános, leveles. A szilkéket beáztatták és jól kimosták 

az azelőtt évi lekvártól. Mosás után kitették a napra, hogy jó kiszáradjon. A 

lekvárt csak jól kiszáradt szilkébe lehetett belerakni.  

Minél jobban sűrűsödött, öregedett a lekvár, annál nehezebb volt kavarni. 

Így egyre gyakrabban kellett váltogatni a kavaróknak egymást. Ha estére 

megéhezett a kavaró társaság, a katlanba nyárson szalonnát, krumplit sütöttek. 

Voltak olyan helyek, ahol kimondottan nagy kavaróestek voltak. Daloltak, 

táncoltak, a talpalávalót hegedűs vagy harmonikás húzta.  

Így mesélte egy adatközlő: ha a lekvár már nagyon kezdett sűrűsödni, 

akkor egy kis vizet öntöttek hozzá, hogy még tovább tartson a kavarás. Így 

szórakoztak együtt akkor az öregek, fiatalok, gyerekek.  

Ahogy sűrűsödött a lekvár, úgy lett egyre kevesebb az üstben. Az 

asszonyok lassan kapargatták a lekvárt az üst széléről, nehogy ráégjen. Közben 

folyamatosan nézték, hogy jól megvan-e már főve a lekvár. Egy fakanálban 

vettek ki lekvárt. Felfordították a fakanalat, és ha nem esett ki belőle a lekvár, az 

már azt jelentette, hogy kész volt. Ha nem főzték meg jól a lekvárt, az később 

megpenészedett és megromlott. Mire a lekvárfőzés végére értek, már nem sok 

kavaró maradt. Volt olyan is, hogy hajnalig főtt a lekvár. Sőt, ha nagyon sok volt 

a szilva, akkor reggelig is eltartott.  

3.1.5. A lekvár kiszedése 

Ha már kifőtt a lekvár, a szilkéket odakészítették a katlan mellé és lassan 

beleszedték a forró lekvárt. A szilkéket csordulásig rakták, mert ha kihűlt a 

lekvár, akkor összébb esett. Régen, ha savanyúra sikerült a lekvár, nem tettek 

bele cukrot. A lekvárt akkor tartották jónak, ha másnapra egy réteg képződött a 

tetején. Ma viszont ha savanyúra sikerül a lekvár, akkor tesznek bele cukrot. 

Amikor már kiszedték az üstből az egész lekvárt, akkor jól tele öntötték 

vízzel, hogy ázzon le róla a ráragadt lekvár. Nem volt szabad erősen kapargatni 



sem az üstöt, sem a vitorlát. Másnapra leázott, így könnyen ki tudták mosni. Ezt 

a lekváros vizet nem öntötték ki, hanem a disznókkal itatták meg.  

A szilkében a lekvárt nem fedték le, majd csak egy hét múlva kötötték le 

fehér papírral. Felvitték a padra. Ott tartották egész évben, mert úgy tartották és 

tartják most is, hogy a jó lekvár évekig is eltart. 

Az egyik adatközlő szerint volt olyan település, ahol nem csak nemtudom 

szilvából és hasító szilvából főztek lekvárt, hanem Vadszilvából is. Az emberek 

úgy tartották, hogy a vadszilvától van sok nyála az embernek. Aszalásra is 

kiváló volt. Késő ősszel szedték az asszonyok és a gyerekek, mikor már 

megcsípte a dér. Aszalása a következőképpen történt: a kertben 

körbetapasztottak egy alapot, erre egy kast tettek, amit az asszonyok maguk 

fontak. Hetekig tüzeltek a szilva alá. A szilvát nem lehetett hirtelen megaszalni. 

Amikor megaszalták, zsákba tették, és felkötötték a padlásra. Három-négy évig 

is elállt.  

3.1.6. Szilvás és lekváros ételek 

Ha össze akarjuk hasonlítani azt, hogy milyen lehetőségek voltak sütés és 

főzés szempontjából régen és ma, bizony nagyon sok különbséget találunk. 

Régen csak olyan hozzávalókból készítették az ételeket, amelyeket az emberek 

saját környezetükben készítettek vagy termeltek meg. A tejtermékeket nem a 

piacon vették meg, hanem tehenet tartottak. Otthon fűtötték a túrót, letették 

aludni a tejet, és abból készítettek tejfelt és sajtot. 

Így volt ez a gyümölcsökkel is. A legelterjedtebb gyümölcs a kertekben a 

szilva volt. A szilvát nagyon sokféleképpen tudták már akkor is hasznosítani. 

Nagyon sok ételhez feltudták használni gyümölcsként és lekvárként is.  

Lekváros csőröge – régen nem volt olyan a udvar a faluban, ahol a 

csőrögét ne ismerték volna. 

Elkészítése: Liszttel, tojással és aludttejjel gyenge tésztát gyúrtak. Egy órát 

hagyták pihenni a tésztát. Ezután kb. egy ujjnyi vastagra elnyújtották és 10-13 

cm-es kockákra vágták. A közepébe lekvárt tettek, majd összehajtották és a 



széleket egy kicsit megnyomogták, hogy a tészta összeragadjon. Ezután 

palacsintavason vagy lábosba olajon ropogós pirosra sütötték. Általában 

káposztáspaszuly mellé sütötték másodiknak.  Ma már inkább csak az öregek 

sütik. 

Lekváros porlós – inkább ünnepnapokra sütötték. Nagyon egyszerű a 

készítési módja, és nagyon finom. 

Elkészítése: Liszttel, tojással, zsírral, aludtejjel és egy kis szálikával tésztát 

gyúrtak.  Kevés pihentetés után a tésztát két részre osztották. Tepsi nagyságúra 

elnyújtották először az egyik részt, és beletették a tepsibe. Erre jó vastagon 

rákenték a szilvalekvárt. Aztán a másik részt is elnyújtották, és rátették a 

lekvárra. Berakták blóderbe és kisütötték. Manapság is készítünk lekváros 

porlóst.   

      Gőzönfőtt lekváros gombóc – leginkább akkor készítették, amikor a 

gazdának munkásai voltak, mert ezt ki lehetett vinni a mezőre is. Nem kellett 

készíteni másfajta ennivalót mellé, mert nagyon laktató volt. 

Elkészítése: Lisztből, tojásból, élesztőből és kevés vízből tésztát dagasztottak. A 

tésztának jól meg kellett kelni. Akkor volt jó megkelve a tészta, ha már hólyagos 

volt. Ezután kivették a tálból a nyújtótáblára, és kézzel kellő vastagságúra 

kihuzogták. Tenyérnyi nagyságú kockákra vágták, és a közepébe lekvárt tettek. 

A négy sarkát erősen összefogták  és gombócokat formáztak belőle. Azután 8-10 

literes fazékba vizet főztek fel. A tetejét lekötötték szorosan vászon 

konyharuhával vagy tillal. Amikor már felforrt a víz, a ruhára rárakták a 

gombócokat. Vigyázni kellett, hogy ne érjenek egymáshoz, mert főzés közben 

megdagad. A gombócok tetejére egy tálat tettek, hogy azalatt főjenek a 

gombócok. Kb. 10-15 percig kellett főzni. Azután leszedték, olvasztott zsírral 

megkenték és megszórták cukros darált dióval. 

      Derelye – ez is egy régi eredetű tésztaféle. Akkor készítettek inkább 

derelyét, amikor nem volt sok munka, mert eléggé időigényes az elkészítése. 



Elkészítése: Tojásból és lisztből kemény tésztát gyúrtak. Figyelni kellett, hogy a 

tészta el ne lágyuljon. Aztán letakarták egy tálba és letették pihenni kb. 1 órára a 

tésztát. Azután a nyújtótáblán kör alakúra elnyújtották, és kb. 10 centi széles 

csíkokra vágták. Egy kanálba tettek szilvalekvárt, és egy késnek a hegyével 

rakták bele a tésztába úgy, hogy a tészta közepére kerüljön 2 cm-es távolságra 

egymástól. Azután a tésztát összehajtották, és a lekvár közötti részen jól 

összenyomkodták az ujjbegyükkel. Végül az összenyomkodott résznél elvágták 

derelyemetszővel. Kifőzték, és aki szerette, összekavarta pirított 

kenyérmorzsával. 

      Mocskos tészta – másik neve a lekváros tészta. Régen nagyon sok tésztát 

gyúrtak az asszonyok. Ez általában hétvégi munka volt, mivel hétköznap sok 

volt a dolog. Úgy igyekeztek, hogy egész hétre legyen elegendő tészta. 

Elkészítése: Lisztből és tojásból gyúrták össze a tésztát, és egy kis sót is szórtak 

bele. Ezután letették pihenni, hogy jól összeálljon. Letakarták kendővel, és 

szobahőmérsékleten pihent kb. egy órát.  Azután elnyújtották, kisebb darabokra 

vágták.  Meglisztezték, hogy ne ragadjon össze. Majd egymásra rakták, és 

hosszú laskára vágták. Amikor mindet összevágták, szétszórták a táblán, de ha 

nem fért a táblára, akkor kendőkön terítették szét. Ha már jól megszikkadt, csak 

azután főzték ki. A többi megmaradt tésztát bekötötték kendőbe, és úgy tárolták. 

 Így munka után gyorsan ki tudták főzni a tésztát, leszűrték és összekavarták 

lekvárral. Friss volt, finom és laktató. 

Lekváros puliszka – a puliszkát a szegények ételének tartották. Ennek 

ellenére nagyon sok helyen főzték és voltak, akik különösen szerették és szeretik 

ma is. Nem kellett hozzá különleges alkalom. Az elkészítése is nagyon egyszerű.  

Elkészítése: A puliszkát a tengeridarából készítik. Csak vízben meg kell főzni 

olyan sűrűre, amilyenre szeretnénk. Valaki hígabban, valaki sűrűn szereti. A 

tetejére lekvárt kenünk, és a lekvár tetejére olvasztott forró zsírt csorgatunk. 

Pucuka (krumplis nudli) – krumplis tésztakülönlegesség. Máig is ott van 

minden őshonos badalói konyha asztalán. 



Elkészítése: A krumplis tésztához először megfőzzük a krumplit, majd 

összetörjük. Mikor kihűlt, lisztel és tojással nagyon keményre gyúrjuk, hogy jól 

formázható legyen. Két részre osztjuk a tésztát. Az egyik részből hosszú ujjnyi 

vastagságú rudakat sodrunk, amit kb. 3-4 cm hosszúságúra vágunk el. A másik 

részt kinyújtjuk, kisebb négyzetekre vágjuk. A négyzetek közepébe vagy szilvát, 

vagy lekvárt teszünk, ki hogyan szereti. A négyzetekből gombócot formálunk. A 

kis rudakat és a gombócokat kifőzzük. Míg a tészta a fazékban fő, addig száraz 

kenyeret morzsolunk, amit zsírban megpirítunk. Ha kiszedtük a tésztát, 

összekeverjük a pirított kenyérmorzsával. Nagyon finom és laktató. 

Fánk – Badalóban és környékén is mai napig nagy hagyománya van a 

fánksütésnek. Többnyire télen sütöttek fánkot, mert ilyenkor nem jártak 

dolgozni az asszonyok a mezőre. A fánksütés nagyon jó alkalom volt arra, hogy 

egybegyűljön a család apraja-nagyja.  

Elkészítése: A liszthez hozzáadjuk a tojást, a tejben eláztatott élesztőt, 

cukrot, kevés sót, és annyi tejet öntünk hozzá, hogy jó puha kelt tésztát kapjunk. 

Tálba rakjuk, betakarjuk egy konyharuhával és kelni hagyjuk. Ha megkelt, 

szilvalekvárt rakunk bele, kiszaggatjuk fánkszaggatóval, és bő olajban kisütjük.  

A gyerekek egyik nagy kedvence a lekváros kenyér. Nagyon szerették a 

frissen főzött lekvárt rákenni a kenyérre. Régen szokás volt a gyerekek körében, 

hogy a lekvárra még tejfelt is tettek, és megszórták cukorral a tetejét. 

Habart szilvaleves – általában szilva befőttből készítjük. De ha van otthon 

egy kis füstös aszalt szilva, azt is nyugodtan hozzátehetjük.  

Elkészítése: Feltesszük főni a szilvát a levével együtt. Készítünk lisztből és 

tejből egy kevés habarást. Amikor már forrásban van a szilva, hozzáöntjük a 

habarást, és kavargatjuk, hogy össze ne kapódjon. Szoktunk beleszórni a levébe 

egy pár szem rizst. 

 

3.1.7. A szavak vizsgálata jelentésük és eredetük alapján 

 átdörzsöl áddörzsöl [-ök, -sz, -t] ts ige 



ʼa mag eltávolítása a megfőtt magvas szilvábólʼ: A ciberét kiszették az 

üstből és áddörzsölték a rostán. 

  Er.: összetett szó; előtagja: át- vitatott eredetű szó [TESz.I.57.], utótag: 

dörzsöl - alapszava vitatott eredetű [TESz.I.673.]. 

 

ázik ~ [ -ok, -ol, -tt]  tn ige 

ʼvalamibe vizet  tesz a szennyeződés eltávolítása céljából hosszabb időreʼ: 

A lekváros üst egy napig is ázik. 

Er.: ősi, ugor kori szavunk [TESz.I.60.]. 

 

beállít ~ [-ok,-ol,-ott] ts ige 

ʼvalamit pontosan a helyére teszʼ: A férfiak beállították az üstöt. 

Er.: összetett szó; előtagja: be- szórövidüléssel keletkezett a bele 

határozószóból [TESz.I.673.], utótagja:  állít - származékszó a nyelvújítás 

korából, az áll ige származéka [TESz.I.38.]. 

 

        cibere ~  [t,k,je] fn                   

ʼmegfőtt szilva leveʼ: A ciberét a gyerekek nagyon szeretik. 

 Er.: vitatott eredetű: 1. belső fejlemény, 2. horvát-szerb vagy szlovén 

jövevényszó [TESz.I.107.]. 

 

cserépszűrő ~  [-t, -k, -je] fn 

ʼaz az edény, amit a magvas szilva átszűréséhez használnakʼ: A 

cserépszűrőn keresztül átszűrték a ciberét. 

Er.:  összetett szó; előtagja cserép- , amely szláv jövevényszó [TESz. 

I.122.], utótag: szűrő – származékszó, a szűr-  ige folyamatos melléknévi 

igeneve (-ő)szóból [TESz.III.717.]. 

 

edény ~  [-t, -ek, -e] fn 



ʼfazék, bödön, szilke, amiben a lekvárt tároljákʼ: A gazdasszony kimosta a 

lekvárnak való edényeket. 

Er.: ismeretlen eredetű szó, a protestáns bibliafordításokban a megfelelő 

héber szó többértelműségén alapulhat, vö. héber kel£ ’eszköz, szerszám’, arámi 

m#n ’edény; eszköz; anyag’ [TESz.I.163.]. 

 

édes ~ [-ebb]  mn 

        Er.:származékszó, alapszava azonos eredetű az íz főnévvel, -s végződése 

melléknévképző. Az édes (~ ézes) szóhasadással különült el az ízes ’jóízű’ 

melléknévtől [TESz III:742].  

Pl.: Csak ha már jó édes volt a szilva, akkor főzték meg lekvárnak.   

 

fakanál ~  [-t, -ak/-ok, -a] fn 

ʼkavaró eszköz, melyet főzésnél használnak ʼ: Fakanállal kavargatták meg 

a ciberét. 

Er.: összetett szó; előtagja fa-, amely ősi örökség az uráli korból 

[TESz.II.188.], utótag: kanál – ismeretlen eredetű szó [TESz.II.341.]. 

 

fazék fazik, fazok [-ot, -ok/-ak, -ja] fn 

ʼedény, melyet a szilva mosásához használnakʼ: Nagy fazikakba, edényekbe 

mosták a szilvát. 

Er.: ősi, finnugor kori szó magyar képzéssel, A szó finnugor alapnyelvi 

alakja *pata ’üst, lábas’ lehetett. A szó belseji finnugor *t a magyarban z-vé 

alakult, vö. fűz1, száz. A szóvégi -k névszóképző, vö. szándék. Származéka a 

fazekas [TESz.I.194.]. 

 

       finom ~ [-abb]  

       Er.: latin jövevényszó, vö. középkori latin finus, -a, -um ’kiválóan jó’. A szó 

végső forrása a latin finis ’vége valaminek, cél’ [TESz III.207]. 



 Pl.: Az üstben főtt lekvár nagyon finom. 

 

forgat ~ [-ok, -ol, -ott] ts ige 

ʼvalamit a másik oldalára tesz, rakʼ: A kavarófát az elején csak lassan 

lehetet forgatni. 

Er.: származékszó, a forog szó az alapszava [TESz.I.214.]. 

 

fő ~ [-ök, -öl, -ött] ts ige 

ʼennivalót párolʼ: A lekvárt nemtudom szilvából főszték. 

Er.: ősi, ugor kori szó, A szó az uráli korban *peje- ’fő, főz’ alakban 

élhetett. A szó belseji j vokalizálódására vö. fú, sün. A főn, fől, főj régi nyelvi, 

illetve nyelvjárási alakok ragos alakulatokból keletkeztek elvonással 

[TESz.I.217.]. 

 

       füst ~ [-öt, -je] fn 

ʼégéstermék, amely a fa tüzelésének során is létrejöhetʼ: Ojan hejiségbe 

rakták a katlant, ahonnan kiment a füst. 

Er.: ősi, ugor kori szótő magyar képzéssel,  a tőre vö. vogul pošxm, posim, 

osztják posäv: ’füst’. A feltehető ugor alak *pič vagy *pic ’füst’. A szó belseji 

*č > magyar s hangmegfelelésre vö. fest. Végződése a -t denominális 

névszóképző, vö. fürt, nyest. Származékai a füstös [TESz.I.226.]. 

 

        hull ~ [-ott] tn ige 

ʼesik, pottyan, zuhanʼ: Először a lehullott szilvát kellett felszedni a fa alól. 

Er.: ősi, finnugor kori szó, megfelelői azonban vitatottak: 1. Ugor, esetleg 

finnugor kori: vogul ol- ’leválik <a fa kérge>’; vö. még: zürjén gÏlal- ’ua’, 2. 

Finnugor kori: vogul kol- ’megszűnik, eltűnik, elvész’, finn kulu- ’elkopik, 

[TESz.I.294.]. 

 



karó ~  [-t, -k, -ja] fn 

ʼrövidebb farúdʼ: Két karót leütöttek az üst mellé. 

Er.:  jövevényszó  egy csuvasos típusú török nyelvből a honfoglalás előtti 

időből. Ezek előzménye a török *kaz- ’ás’ lehetett. A magyarba *qaruq vagy 

*qarďq alakban került. A szóvégi török q a nyelvfejlődés során nyelvünkben 

magánhangzóvá vált [TESz.II.351]. 

 

kasita [t,k,ja] fn 

ʼnagyobb kosár, amibe a szilvát szedikʼ: Ha nem volt elég a kasita, akkor a 

szomszédból kértek. 

Er.: származékszó, a kas  szláv jövevényszóból származik [TESz.II.353.]. 

 

katlan ~ [-t, -ok, -a] fn 

ʼáltalában vályogból készült kör alakú építmény, amelybe az üstöt tettékʼ: 

A katlant vájogból rakták. 

        Er.: szláv, valószínűleg horvát-szerb jövevényszó [TESz.II.355.]. 

 

kavaró ~  [-t, -k, -ja] fn 

ʼolyan személy, aki kavarja a lekvártʼ: A kavarók este gyűltek össze, és 

sokáig kavarták a lekvárt. 

        Er.: származékszó, a kavar szóból ered [EtSz.356.]. 

 

kavaróest ~  [-et, -ek, -je]  fn 

ʼolyan esemény, amelyet csak lekvárfőzéskor szoktak megrendezniʼ: Régen 

nagy kavaróestek voltak. 

Er.: összetett szó; előtag: kavar – származékszó, az ige folyamatos 

melléknévi igeneve (-ó) [TESz.II.355.], utótag: est – származékszó 

[TESz.I.182]. 

 



kavarófa ~ [t,k,ja] fn 

ʼkavaráshoz szükséges eszközʼ: A kavarófát egy hosszú rúdból csinálták. 

Er.: összetett szó; előtagja: kavaró – származékszó [TESz.II.355.],  

utótagja: fa – ősi, urál kori szó [EtSz.188.]. 

 

kosár ~  [-t,  -ok /-ak, -ja] fn 

ʼtároló eszközʼ : A szilvát kosárba szették fel. 

Er.: déli szláv jövevényszó, a szláv szavak előzménye a szláv *koš ’kosár’ 

lehetett [TESz.II.396.]. 

 

       kürtőcső ~ [-t/-vet, -je] fn 

ʼa füst távozására alkalmas kijárat, amely a katlan részeʼ: A kürtőcsövet a 

katlan oldalába rakták.  

Er. összetett szó; előtag: kürtő – származékszó, a kürt szóból származik 

[TESz.II419.],  utótag: cső – déli szláv eredetű [TESz.I.130.]. 

lekvár ~ [-t, -ok, -ja] fn 

ʼszilvából készült sűrű ennivalóʼ: A jó lekvár több évig is eláll. 

Eredete: szlovák jövevényszó, ezeknek előzménye a ’pépes orvosság’ 

jelentésű tudományos latin electuarium főnév [TESz.II.434.]. 

 

mag ~ [-ot, -ok/-vak, -ja] fn   

ʼa szilva belső csontos részeʼ: A ciberét jól átrostájják, nehogy mag 

kerüjjön a lekvárba. 

 Er.: ősi finnugor kori szó, zürjén mÏg ’a ruha ölrésze, az ing derékrésze’, 

cseremisz mov  ’törzs, test’. Ezek forrása a ’test’ jelentésű finnugor *muvk szó 

lehetett [TESz.II.454.]. 

 

mericske ~ [t, k, je] fn           

ʼmerítőeszközʼ: A mericskével kimerték a forró ciberét. 



Er.: származékszó, a mer szóból származik, ezek előzménye a ’lemerül’ 

jelentésű ugor *mär - lehetett, melynek mély hangrendű párja márt szavunk 

előzményével azonos. Korai igei származékai közül a merül -ül visszaható 

igeképzővel, a merít pedig -ít műveltető igeképzővel alakult [TESz.II.476]. 

 

mosás ~ [-t, -a] fn 

ʼa szilva vízzel való tisztításaʼ: Az asszonyok már kora reggel hozzáfoktak 

megmosni a szilvát. 

Eredete: származékszó, a mos szóból ered, ezek előzménye az azonos 

jelentésű uráli *muske- vagy *moske- ige lehetett. Szabályos hangfejlődés 

eredménye, hogy az uráli *sk hangkapcsolat a magyarban s-sé alakult, vö. vas. 

Legrégibb származéka a mosdó [TESz.II.492.]. 

 

 

 

pálinka pájinka  [t, k, ja] fn     

ʼszilvából készült alkoholos italʼ: A rosz szilvát külön viderbe szették, és 

pájinkát fősztek belőle. 

Er.: szlovák jövevényszó, Ez a szlovák pálit’ ’éget’ igére vezethető vissza. 

Nyelvünkben a pálinka szó eleinte minden bizonnyal más gyümölcs- vagy 

gabonafajtából készült szeszes italt jelölt, mint a korábbi égett bor szószerkezet   

[TESz.II.492.]. 

 

        passzíroz passzéroz [-ok, -ol, -ott] ts ige 

ʼvalamit (élelmiszert) szitán vagy szűrőn átnyom, áttörʼ: Először átengették 

a magos ciberét a rostán, utána átpasszíroszták a rostán. 

Er.: német jövevényszó [TESz.IV.556.].  

 

réteg ~ [-et, -ek, -e] fn 



ʼa lekvár tetején lévő legfelső részʼ: Akkor jó a lekvár, ha a tetején lesz egy 

vastag réteg. 

 Er.: származékszó, a rét ’összehajtogatott anyag egy-egy része’ főnév -g 

képzős alakja. A ’társadalmi csoport’ jelentés érintkezésen alapuló képzettársítás 

alapján fejlődött [EtSzt.694.]. 

 

3.1.8. A lekvárfőzéssel kapcsolatos szavak szerkezeti elemzése 

A lekvárfőzéssel kapcsolatosan összesen huszonkilenc szót elemeztem. A 

megnevezések szerkezetük szerint így csoportosíthatók: 

c) egyszerű szavak 

– egyszerű tőszók: cibere, edény, édes, fazék, finom, fő, füst, hull, karó, 

kasita, katlan, kosár, lekvár, mag, pálinka, ázik; 

– képzett szavak: kavaró, mericske, mosás, passzíroz, forgat, réteg;  

d) összetett szavak: átdörzsöl, beállít, cserépszűrő, fakanál, kavaróest, 

kavarófa, kürtőcső. 

 

 

A diagram is mutatja, hogy a lekvárfőzéssel kapcsolatos szavak között az 

egyszerű szavak vannak túlsúlyban (22 megnevezés –76%), az összetett szavak 

egyszerű szavak
76%

összetett szavak
24%

A lekvárfőzéssel kapcsolatos szavak vizsgálata 
szerkezetük szerint



24% -ban vannak jelen (7 szó), amelyek alárendelő szóösszetételek: átdörzsöl, 

beállít (határozós), fakanál, cserépszűrő, kavarófa, kürtőcső (jelzős), kavaróest 

(jelentéssűrítő). 

 

3.2. Tengerihántás 

A tengeri termesztése régen nélkülözhetetlen része volt a paraszti 

gazdálkodásnak. Napjainkban a búza után a második legfontosabb szántóföldi 

növény. Ahhoz, hogy a tengeri jó sok termést hozzon, a gazdának nagy 

figyelmet kell fordítania a föld megművelésére. Minél kövérebb földbe vetik a 

tengerit, annál több a termés – tartja a mondást Badalóban.  

3.2.1. A talaj előkészítése a kukorica vetéséhez 

A tavaszi tengeri vetéshez a jó gazda még ősszel hozzáfogott és hozzáfog 

ma is. Fontosnak tartották, hogy ősszel mélyszántással szántsák fel a földet. 

Szántás: a termőföld megforgatása ekével. Az éles ekevas nemcsak belehasít a 

földbe, hanem megforgatta, megpuhította, feldarabolta a talajt. Régen az eke elé 

ökröt vagy lovat fogtak. A lóval való szántás csak 90-100 éve vált gyakorivá. A 

szántás művelete aszerint különbözött,  hogy milyen növény alá szántottak, és 

hogy mikor (ősszel vagy tavasszal) volt a szántás [ 10, 70. o.]. Ez így volt 

szülőfalumban is. 

A szántás előtt szerves trágyával megtrágyázták a földet, ami segítette a 

föld minőségét és termékenységét. Mélyszántásra azért van szükség, mert ez a 

művelet jó mélyről felforgatja a földet, ami nem hullik szét, hanem egyben 

marad. Télen pedig földet a fagy jól szétmarja, így tavasszal sokkal könnyebb 

előkészíteni a vetéshez.  

Badalóban, a szájhagyomány szerint, még nem találtak fel olyan tárcsát, 

ami úgy meg tudná munkálni a földet, mint a fagy. Azonban az őszi szántást 

csak agyagos földnél alkalmazzák. A homokos földet nem szokták felszántani 

ősszel, csak tavasszal.  



Tavasszal megkezdődnek a munkálatok, az ősszel felszántott földet 

feltárcsázzák. A vetőmagot a gazda gondosan előre elkészíti, amelyet vagy 

megvesz pénzért, vagy az előző évi termésből elraktározott. Sokszor a gazda 

saját terményéből hagyta meg és hagyja meg ma is a vetőmagnak valót. A 

vetőmag előkészítéséhez a tengerit a csutkáról kézzel fejtették le. Először a 

tengericső elejéről és végéről lefejtették az apróbb szemeket, és vetőmagnak a 

közepéről lefejtett nagy tengeriszemeket hagyták meg. Ma már sokan inkább 

géppel fejtik le a tengerit. 

Nagyon fontos a vetőmag minősége. A tengeriszemeket egy folyékony 

vegyszerben, csávában megforgatják, vagyis becsávázzák. A csávának zöld 

vagy piros színe van, amely beszínezi a tengeriszemeket. A csávázásra azért van 

szükség, mert megvédi a vetőmagot különböző betegségektől, és a madarak sem 

szedik ki a csávázott tengerit a földből, mert nem szeretik.  

       A csávázás régen nem volt jellemző, mivel nem volt ilyen vegyszer.  

       A tengerivetés legkedvezőbb idejét a népi hagyomány Szent György napja 

(április 24) körüli napokra teszi. Az emberek ezen a napon az időjárásból 

jósoltak, megjövendölték a nyári időjárást a szél irányából, a menydörgésből, a 

kakukk és a béka hangjából. Május elejére mindig igyekeztek elkészülni a 

vetéssel. A badalói emberek, akkor nem vetették a tengerit, ha elnéztek a 

munkácsi hegy felé, és még volt rajta hó. Ha már elolvadt a hó, akkor 

hozzáfogtak a tengeri vetéséhez. Ha hideg földbe vetették el a tengerit, akkor az 

megkotlósodott, megfeketedett, és nem kelt ki. Ebben az esetben átvetették a 

tengerit. Ez ma is jellemző. Az átvetett tengeri már későn érett be. 

Badalóban három évente cserélik azt a föld részleget, amelybe a tengerit 

vetik. Ez azt jelenti, hogy három évig tengerit vetnek bele, aztán három évig 

gabonaféléket vetnek. A régi öregek úgy tartották, hogy ha három évenként 

váltják a vetést, akkor majd több lesz a termés. Ez a hiedelem a mai napig is él a 

kutatóponton. 



A XX. század éveiben még lovak segítségével vetették el a tengerit. A 

lovak után kétsoros vetőgépet akasztottak. A ló húzta a gépet. Egy ember 

irányította a lovat, nehogy kicsússzon a gép, és nem jól húzza majd a sort. 

Ahogy húzta a ló a gépet, úgy szórta bele a földbe a tengerit. Ezzel a művelettel 

nagyobb területet is el tudtak elvetni. Kisebb földterületet, például kertekben 

kapa vagy ásó segítségével vetettek és vetnek ma is Badalóban. Nagymamám 

úgy tanította a tengerivetést, hogy egy lépés, egy ásónyom. Vagyis a tengerit kb. 

egy lépésnyi távolságra vetették és vetik egymástól. 

A technikának köszönhetően ma már a nagyobb földterületek bevetésére 

gépeket alkalmaznak.  

 3.2.2. A kapálás, ritkítás 

A népi megfigyelések szerint a tengeri, ha jó idő volt, akkor 12 nap múlva 

kelt ki a földből. Amikor elérte a 15-20 cm magasságot, akkor a tengerisorokat 

kiritkították és megkapálták. Mivel régen a tengerit sűrűre vetették, ezért ki 

kellett ritkítani, kiegyeselni, ami azt jelentette, hogy a felesleges tengeriszárakat 

kikapálták a földből. Olyan ritkára kellett hagyni, hogy a tehén le tudjon benne 

feküdni. A megmaradt tengeriszárakat pedig egyenlő távolságra hagyták meg.  

Általában kétszer kellett kapálni a tengerit, de ez függött attól is, hogy 

milyen volt az idő. Ha nagyon esős volt a nyár, akkor hamarabb lett gazos, és 

háromszor is megkapálták. A második kapálásnál feltöltötték a tengerit, ami azt 

jelenti, hogy a tengeri tövére kapával földet húznak. Ezt azért tették, hogy a szél 

és eső miatt nehogy kidőljön a tengeri. 

Ma már nem kell időt és fáradtságot vesztegetni a kapálással. A gép 

egyenlő távolságra rakja le a szemeket a földbe, ezért már nincs szükség a 

tengeri ritkítására. Mikor már négy–öt levél van a tengeri szárán, akkor 

gyomirtóval lekezelik, így nem lesz gazos a tengeri. A feltöltést is géppel 

végzik, amivel egyidejűleg műtrágyát szórnak a földbe. A műtrágyázás adja meg 

a tápanyagot a növény számára. Régen nem volt műtrágya, ezért szerves 

trágyával szórták le a földet szántás előtt. Vannak gazdák Badalóban, akik ma 



sem műtrágyáznak. A termésen nagyon meglátszik, hogy volt-e műtrágyázva 

vagy sem. Természetesen akkor kevesebb a termés is, ha nem volt. 

 „A májusi eső többet ér, mint 4-5 agronómus” – él a mondás, hiedelem 

Badalóban. Eső nélkül nincs termés. Ha májusban , a vetés után esik az eső, 

előbb növekedésnek indul a tengeri.  

3.2.3. Tengeritörés, tengerihántás 

A kétszeri kapálás és gyomirtózás után már csak a tengeritörés van hátra. A 

gazdák természetesen figyelik a tengeri növekedését, mikor hányja a virágát, 

van-e már cső a szárán. Ha esetleg erős volt a nyár, akkor ki is dőlhetett a 

tengeri. A kisebb földterületen felállongatták. 

A tengeritörés októberre, novemberre tehető. Badalóban a hagyomány 

szerint akkor lehet letörni a tengerit, ha már szárazak a levelek, és csüngnek a 

csövek. A tengeritörés régen is és ma is fontos esemény a faluban. Ilyenkor a 

rokonok szomszédok, barátok összeszedelőzködtek, és együtt mentek ki a 

mezőre letörni a tengerit. A gazda házánál megreggeliztek, és aztán indultak ki a 

mezőre. Általában úgy szervezték meg a munkát, hogy egy nap letörjék az egész 

tengerit, és még a bepakolással is végezzenek. Ez függött a bevetett 

földterülettől is. 

Egy ember két sor közé állt, így két sor tengerit tört egyszerre. Csuhéstól 

törték le és törik ma is. Délben a munkások megebédeltek, egy kicsit 

megpihentek, aztán folytatódott a munka. Voltak, akik egyenesen zsákba 

szedték le a tengerit, és úgy pakolták fel a szekérre vagy a pricepre. De voltak 

olyanok is, akik egy csomóba hajigálták a tengeri csöveket, és amikor kiértek a 

soron, felpakolták. Ha befejezték a munkát, és letörték az összes tengerit, 

szekérrel vagy traktorral vitték haza. 

A tengerikórót/tengerikórét másnap sarlóval vágták le a férfiak. Az egyik 

ember sarlóval vágta, egy másik pedig kévébe kötötte, és ott kint a mezőn kúpba 

rakták össze. Később hazahordták, mert ezzel etették télen a szarvasmarhát.  



Ma is vannak olyan gazdák Badalóban és a környező falvakban, akik 

kisebb földrészlegről kézzel törik le a tengerit. Azonban akiknek nagyobb 

földterülete van bevetve tengerivel, azok már igyekeznek géppel elvégezni a 

munkát. Már azt is ki lehet választani, hogy csövesen törjék le vagy pedig 

szemesen.  

        A tengerihántás a tengeri betakarításának a befejező szakasza. A 

tengerihántásra, vagy kukoricafosztásra, a keleti vidékek máléfejtésére, a 

székelyek bontójára, a palócok csávájára, vidékenként változóan hol hívták, hol 

várták a segítőket [12, 28. o. ]. Így volt ez Badalóban is. 

Miután az emberek hazamentek a tengeritörésből, a gazda megvendégelte a 

tengeritörőket, és hozzáfogtak a tengerihántáshoz. A tengerihántók körbeülték a 

tengerit, és lehántották a csuhét a csövekről. A férfiak zsákba vagy kasitába 

rakták, és úgy hordták be a góréba vagy fel a padra. Munka közben az emberek 

egymást szórakoztatták: énekeltek, érdekes történeteket, vicceket meséltek. Így 

jobban telt az idő. Ki hamarabb piros csövet talált, az mehetett aludni, annak 

lesz a lakodalma hamarabb. Arany János Tengerihántás c. balladájábann is 

találkozunk hasonló hiedelemmel: 

 „Szaporán, hé! 

 nagy a rakás; mozogni! 

                       Nem is illik összebúva susogni. 

                       Ki először piros csőt lel, 

                       Lakodalma lesz az ősszel.” 

3.2.4. Tallózás  

Ha a tengerit gép szedte le, akkor másnap egy–két ember kiment a mezőre, 

és összeszedte, feltallózta azokat a tengericsöveket, amit a gép elhagyott. Ezeket 

zsákba rakták és úgy hordták haza. Ezzel már a feltallózott tengeri is a helyére 

került, és a munka be volt fejezve.   

3.2.5. Tengeriből készült ételek 



Badalóban a népi ételek közé sorolják a tengerikásából készült puliszkát, és 

a tengerikásából töltött káposztát is. Régen munkaalkalmakkor szinte mindig 

ilyen káposztát főztek a gazdasszonyok. Ma már nem ismerik minden háznál az 

ilyen jellegű ételeket, de az én nagymamám még ma is nagyon finoman készíti 

el a család számára. 

Puliszka  

Elkészítési idő: 30 perc 

Hozzávalók: 

(4 személyre) 

1.5 l víz 

500 g kukoricadara 

1 e.k. só 

Elkészítése: 

A vizet egy valamivel nagyobb fazékban felforraljuk a sóval. Mikor 

lobogva forr, lejjebb vesszük a lángot, és folytonos keverés közben beleöntünk 

egy zacskó kukoricadarát. Pár percig keverjük, utána lefedjük, még kb. 5 percig 

hagyjuk főni nagyon gyenge tűzön. Elzárjuk alatta a tüzet, és lefedve hagyjuk 

állni legalább 10 percig. Jó, ha vastag aljú fazékban készítjük.  

Az eredeti recept szerint addig keverjük, míg a puliszka el nem válik az 

edény falától. Ha sűrűn, keményen szeretjük, akkor tovább kell főzni. 

Tálalhatjuk szilvalekvárral, túróval, káposztával. 

Tengeridarás töltött káposzta 

Hozzávalók: 

50 fej káposzta 

50 kg kukoricadara 

1,5 kg darált hús evőkanál zsír vagy 2 dl étolaj 

50 kg vöröshagyma 

        1 lapos evőkanál pirospaprika, só, bors, paradicsomlé. 



A káposztát kitorzsázzuk, és forró vízben megabároljuk. A káposztáról 

levágjuk a széles eret, és ha nagyon nagy a levél, akkor harmadoljuk, ha nem túl 

nagy, akkor felezzük a leveleket. A hagymát megdinszteljük a zsírban vagy 

olajban, majd belenyomjuk a fokhagymát, és ezzel is rövid ideig sütjük. Ezután 

beletesszük a darált húst, a kukoricadarát és a fűszereket. A sóból és borsból 

annyit kell beletenni, hogy ha megkóstoljuk, akkor érezhető legyen rajta a só és 

a bors íze is, mert a dara magába szívja a fűszereket. 

A káposzta közepét, amibe már nem tudunk tölteni, apróra összevágjuk, és a 

fazék aljára hintjük. Erre rátesszük a töltelékeket.  

Felengedjük annyi vízzel, hogy ellepje, és a levébe teszünk annyi sót, borsot és 

ételízesítőt, hogy kellően fűszeres legyen. Amikor felfőtt, hozzáadjuk 

paradicsomlevet, és készre főzzük. 

 

3.2.6. A szavak vizsgálata jelentésük és eredetük szerint 

ás ~ [ -ok, -ol, -ott] ts ige 

ʼforgatja, kivájja a földetʼ: Először felásták a  pihentetet földet. 

Er.: ismeretlen eredetű szó, mely a magyar szókincs ősi rétegéhez tartozik. 

Származéka az ásatag ’régi geológiai korokban föld alá került és megkövült 

maradványokat tartalmazó kőzet’ [TESz.I.54.]. 

        csáva ~ [t, k, ja] fn 

ʼvegyszer, amibe beáztatják a vetőmagotʼ: A tengerit azér csávázzág be, 

hogy megvéggye a csáva a betegségektől. 

Er.: ismeretlen eredetű szó [TESz.I.120.]. 

 

        csuhé ~ [-t, -k, -ja] fn 

        ’a kukoricacső héja’: A csuhét zsákogba szettég bele. 

        Er.: belső fejlemény, valószínűleg szófajváltással keletkezett egy 

származékszó alapján, egy -é végű folyamatos melléknévi igenév főnevesülése, 



alaktani felépítésére vö. fene, csusza. A tő kapcsolatban lehet a suhog ige 

szócsaládjával  [EtSzt.132.]. 

 

        csutka ~ [t, k, ja] fn 

        ’a kokoricacső része, amelyről lefejtik a tengerit’: A csutkákat télére 

elrakták tüzelőnek. 

Er.: származékszó, melynek alapszava önállóan nem adatolható. A szláv 

nyelvekben tisztázatlan eredetű. Hasonlóságon alapuló névátvitellel fejlődött a 

bizalmas nyelvhasználatban élő ’cipő’ jelentése [EtSzt.133.]. 

 

        eke ~ [t, k, ja] fn 

       ’talajművelő eszköz’: Tavasszal az ekével mélyen felszántották a földet. 

        Er.: jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből a honfoglalás előtti 

időből vö. csuvas aga ’eke’, ami a csuvas ak- ’vet’ ige származéka [EtSzt.168.]. 

 

        fejt ~ [ -ek, -el, -ett] ts ige 

      ’morzsol, leválaszt’: A jó vetőmaghoz már előre lefejtettek tengerit. 

        Er.: ősi, ugor, esetleg finnugor kori szó magyar képzéssel, a fejt szó belseji 

j hangja és az azonos tőből keletkezett feslik s hangja már az ősmagyar korban 

megvolt. A fejt -t végződése műveltető igeképző [EtSzt.197.]. 

gabona ~ [t, k, ja] fn 

       ’kalászos növény’: A gabonát legfőképpen a jószág tartartására használták. 

        Er.: déli szláv jövevényszó, a magyarba egy feltehetőleg ’termény’ 

jelentésű szó került át [EtSzt.228.]. 

 

        góré ~ [-t, -k, -ja] fn 

       ’kukorica raktározására szolgáló építmény, helyiség’: A tengerit a góréba 

rakták be, hogy ne penészedjen össze. 



       Er.: ismeretlen eredetű. Jövevényszónak tűnik, de sem hangalakját, sem 

jelentését tekintve nem sikerült megfelelőit kimutatni [EtSzt.242.].    

       Vö.: SzamSz.I.331. 

 

       gyom ~ [-ot, -ok, -ja] fn 

       ’gaz, gyomnövény’: A gyomokat kikapálták a tengeri közül.   

        Er.: jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből a honfoglalás előtti 

időből [EtSzt.254.]. 

 

      hideg ~ [-et] fn 

      Er.:  belső fejlemény, valószínűleg egy önállóan nem adatolható relatív tő 

származéka [ EtSzt.280.]. 

      Pl.:A hideg földből nehezen kelt ki a tengeri.  

 

      kalász ~ [-t, -ok, -a] fn 

      ’gabonafej, búzafej’: A kalászok akkor voltak érettek, ha már lefelé lógatták 

a fejüket. 

      Er.: déli szláv vagy szlovák jövevényszó. A kalász szó nyelvünkben elsőként 

’szálka, halszálka’ jelentésben adatolható. Ez a jelentés a magyarba átkerült 

eredeti ’a gabonafaj szálkája, bajusza’ alapján metaforikusan fejlődött 

[EtSzt.337.]. 

 kapál ~ [-ok, -sz, -t] ts ige 

        ’talajt művel, lazít’: A tengerit általában kétszer kapálták meg. 

         Er.: szláv jövevényszó, vö. horvát-szerb kopati ’ás, kapál; kaparja, 

rugdossa a földet’, szlovák kopat ’ua’ [EtSzt.344.]. 

 

kúp ~ [-ot, -ok, -ja] fn 

       ’olyan alakzat, amelybe összerakták a tengerikórét’: Amikor letörték a 

tengerit, a férfiak a kórét kúbba rakták. 



       Er.: jövevényszó a horvát-szerbből és a szlovénből [EtSzt.414.]. 

 

      műtrágya ~ [t, k, ja] fn 

      ʼmesterségesen előállított anyag, amellyel leszórják a vetéstʼ: A termés 

mennyisége és minősége érdekében ma már sok gazda műtrágyát szór a vetésre. 

Er.: összetett szó; előtag: mű –  bizonytalan eredetű, talán ősi, uráli kori szó 

[EtSzt.498.],  utótag: trágya – latin jövevényszó [EtSzt.759.]. 

 

puliszka ~ [t, k, ja] fn 

’kukoricakása, tengeridara’: A tengerit ledarálták, és a kásájából puliszkát 

főztek.  

Er.: bizonytalan eredetű. Talán latin jövevényszó magyar képzéssel. A 

szóvégi -ka talán kicsinyítő képző. A puliszka szó az erdélyi kollégiumok 

diáknyelvéből kerülhetett a magyarba. A nyelvjárások és a köznyelv határán álló 

szó [EtSzt.596.]. 

 

 rokon ~  [-t, -ok, -a] fn 

ʼközeli vagy távoli hozzátartozóʼ: Tengeriszedésnél csaláttagok, rokonok, 

szomszédok segítettek. 

       Er.: valószínűleg egy ősi, finnugor kori szótő -n helyhatározóraggal ellátott 

alakja [EtSzt.625.]. 

      sár ~ [-t,] fn 

 ʼvizes, ragacsos földʼ: A zabot sárba, a búzát porba, a tengerit jó időbe kel 

vetni. 

      Er.: jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből, a honfoglalás előtti 

időből [EtSzt.168.]. 

 

       sor ~ [-t, -ok, -ja] fn 



       ʼa tengeri vetésének a rendjeʼ: A tengerisort ki kellett egyeselni, hogy 

ritkább legyen a tengeri. 

       Er.: bizonytalan eredetű, talán szóhasadással keletkezett, a szer ’rend, mód, 

sor, időbeli sor, szertartás’ főnév alapján, sz > s változással és ë > o hangrendi 

átcsapással [ EtSzt.659.]. 

 

       szántás ~ [-t, -ok, -a] fn 

      ʼa föld megműveléseʼ: Ősszel a nagyon agyagos földet felszántották. 

       Er.: származékszó egy önállóan nem adatolható, ismeretlen eredetű              

[EtSzt.682.]. 

 

       szór ~ [ -ok, -sz, -t] ts ige 

      ʼelhint, vet valamitʼ: A tengerit régen szórták, ma már vetőgéppel vetik. 

       Er.: jövevényszó egy török nyelvből a honfoglalás előtti időből.                     

[EtSzt.709.] 

 

       tarló ~ [-t, -k, -ja] fn 

      ʼaz a föld, amelyről a gabonát learattákʼ: A tarlót hamarosan fölszántyák, 

gyorsan kel kalászt gyűjteni. 

       Er.: jövevényszó egy török nyelvből a honfoglalás előtti időből [EtSzt.729.]. 

 

       tárcsa ~ [t, k, ja] fn 

      ʼtalajlazító eszközʼ: A traktor után tárcsát akasztottak. 

       Er.: német jövevényszó, a német szó forrása megegyezik tárgy szavunk 

francia eredetijével [EtSzt.729.]. 

 

       tengeri  ~ [-t, -k, -je] fn 

       ʼa kukorica népies megnevezéseʼ: Másnap az emberek kimentek a mezőre és 

feltallózták a tengerit. 



       Er.: jelentéstapadással keletkezett, a tengeri búza ’kukorica’ szószerkezetből 

önállósult [ EtSzt.737.]. 

 

       tengericső tengericsű [-t, -k, -ve] fn 

       ʼa kukorica csöveʼ: Akkor volt szép és jó a termés, ha a tengericsűk nagyok 

voltak.  

       Er.: összetetett szó; előtag: tengeri - jelentéstapadással keletkezett, a tengeri 

búza ’kukorica’ szószerkezetből önállósult [ EtSzt.737.], utótag: cső - déli szláv 

jövevényszó [ EtSzt.131.]. 

 

       tengeriszár ~ [-t, -ak, -a] fn 

       ʼa kukorica száraʼ: A tengeriszárát sarlóval vágták le, és kúpba rakták. 

       Er.: összetetett szó; előtag: tengeri - jelentéstapadással keletkezett, a tengeri 

búza ’kukorica’ szószerkezetből önállósult [EtSzt.737.], utótag: szár - ősi, ugor 

kori szó [EtSzt.131.]. 

 

       traktor ~ [-t, -ok, -ja] fn 

      ʼmezőgazdasági gépʼ: A meredek domboldalt csak lánctalpas traktorral lehet 

felszántani. 

      Er.: nemzetközi szó. [EtSzt.759.] 

 

       trágya gané   [t, k, ja] fn 

      ʼalommal kevert állati ürülékʼ: Hogy a föld jó termékeny legyen, 

megtrágyászták a földet. 

       Er.: latin jövevényszó, a latin szó görög eredetű, és végső soron a görög 

trógo ’rágcsál, ropog, eszik’ igére vezethető vissza [EtSzt.759.]. 

 

3.2.7. A tengerihántással kapcsolatos szavak szerkezeti elemzése 



Összesen huszonhat szót elemeztem, amelyek a tengerihántással 

kapcsolatosak. A szavakat szerkezetük szerint így csoportosítottam: 

e) egyszerű szavak 

– egyszerű tőszók: ás, csáva, csuhé, csutka, eke, fejt, gabona, góré, gyom,  

hideg, kalász, kúp, puliszka, rokon, sár, sor, tarló, tárcsa, tengeri, 

traktor, trágya 

– képzett szavak: szántás, kapál  

f) összetett szavak: műtrágya, tengericső, tengeriszár. 

 

  

A diagram is mutatja, hogy az aratással kapcsolatos szavak között az 

egyszerű szavak vannak túlsúlyban (23 megnevezés –88%), az összetett szavak 

12% -ban vannak jelen (3 szó), amelyek alárendelő szóösszetételek: műtrágya, 

tengericső, tengeriszár (jelzős). 

 

3.3. A szüret 

   A magyarság a szőlőt és a bort a honfoglalás előtt ismerte meg, 

szőlőművelő azonban inkább csak a letelepedése után lett. Azóta a szőlőművelés 

egyszerű szavak
88%

összetett szavak
12%

A tengerihántással kapcsolatos szavak 
vizsgálata szerkezetük szerint 



a mindennapi életben és a gazdaságban egyaránt fontos szerepet játszott. A bor a 

középkortól Magyarország egyik legkelendőbb árucikke volt. Fellendítette a 

városi fejlődést, külön jövedelemhez juttatta a jobbágygazdaságokat és 

piacképes terményadót biztosított a földesurak számára [12, 7–14. o.]. 

A szőlő és a bor szervesen épült bele a nép táplálkozási rendszerébe is, 

kisebb mértékben gyümölcsként, nagyobb mértékben italként. Alacsony 

alkoholtartalmú változatai a ritka kincsnek számító jó ivóvizet helyettesítették a 

hétköznapokban, a jó bor pedig az ünnepi alkalmak nélkülözhetetlen kelléke 

volt.  

A szólásokban, közmondásokban, dalokban és szokásokban gazdag 

folklóranyag tárul elénk, ami a népi kultúránkban betöltött szerepének 

fontosságát mutatja. Így van ez Badalóban is, és így volt 60-70 évvel ezelőtt. A 

szőlőművelés és a borászat máig is fontos szerepet tölt be a falubeliek életében. 

Így tartja a mondás Badalóban: Cement nélkül lehet betonozni, de bor nélkül 

nem. 

3.3.1. A szőlő szaporításának módja 

A szőlőt kétféle módon szaporították a kutatóponton. A szőlőt lemetszett 

venyigéjével, vagyis vegetatív úton szaporították. Tavasszal, szőlőmetszéskor a 

lemetszett venyigéből kiválogatták a szaporításra alkalmas venyigéket. Elvágták 

egyforma hosszúságúra (40-50 cm.), és lerakták iskolába. Az iskolázás azt 

jelentette, hogy a földbe vájtak ásóval egy jó nagy és mély gödröt, amelybe 

beleállították az összes venyigét. Ennek az volt a lényege, hogy a venyigéket 

úgy kellett betakarni, hogy ne látszon ki a földből. Földdel takarták be, ami alatt 

a venyigék alja kigyökerezett, a tetején pedig kibújtak a hajtások.  

Ahhoz, hogy a venyige kigyökerezzen és megerősödjön, két évig kellett 

benne hagyni a földben. Körülbelül 30-40 nap múlva jelentek meg a hajtások. 

Egy idő múlva meg kellett mozgatni a becserepesedett földet, hogy könnyebben 

kibújhasson a hajtás. Ezt Badalóban csirkézésnek hívták. Ha túl nagy volt a 

hajtás, visszavágták a tetejét. Télre a hajtásokat földdel takarták be, hogy meg ne 



fagyjon. Tavasszal kitakarták, hogy érje a napfény. Ha a hajtások megint túl 

nagyra nőttek, akkor ismét visszavágták.  

A két év után a megerősödött, kigyökereztetett venyigét ki lehetett ültetni. 

Így szaporították régen és ma is így szaporítják Badalóban a magántermő 

szőlőket: Izabella ,Nova, Hibrid, Fehérizabella, Bányai. 

A magántermő szőlők szaporításának volt egy másik módja, amikor a 

venyigét gyökereztetés nélkül ültették el. Először egy karót kellett leütni jó 

mélyen a földbe. Azután kihúzták a karót, és a helyére beleszúrták a venyigét. 

Majd behoncsokolták, ami azt jelentette, hogy egy dombot húztak földből a 

tetejére.  

A magántermő szőlők szaporításával csak a falusi gazdák foglalkoztak. 

Azonban szőlőnemesítéssel az állami gazdaság foglalkozott. Badaló 60 évvel 

ezelőtt nagybaktai kisérleti állomáshoz tartozott, ahol egy nagy vadszőlőtelep 

volt található. Itt foglalkoztak szőlőnemesítéssel, és a környező falvakból ide 

jártak az emberek dolgozni. A szőlőnemesítés célja az volt, hogy minél több 

nemes szőlőt tudjanak termeszteni. Először is a vadszőlőről lemetszették a 

venyigéket télen.  Berakták homokba vagy fűrészporba, hogy ne száradjon ki, 

mert a homok frissen tartotta.  

Február végén, március elején ki kellett szemezni a vadvesszőt, vagyis a 

venyigéből késsel kivágták a szemeket, hogy ne tudjanak vad hajtásokat hozni. 

Ezt a műveletet Badalóban bevakításnak hívták. Ezután a venyigéket vízbe 

rakták (kádakba) két–három napig, hogy jól megdagadjon. Így készítették elő a 

vadvesszőt az oltáshoz (szaporításhoz).  

Ugyanúgy télen le kellett metszeni a nemes szőlőkről is a venyigét. Ezeket 

is be kellett tenni nedves fűrészporba vagy homokba . Ezután már megkezdődött 

az oltás. A szelíd venyigét szemenként összevagdalták. Ezt is vízbe rakták, hogy 

hadd duzzadjon meg. Másnap kiszedték a vízből és már lehetett is oltani. 

Nyelvet vágtak a venyigébe, és úgy oltottak.  



A beoltott venyigéket nagy ládákba rakták vizes fűrészporba. A ládákat 

nagyon meleg helyiségbe kellett tárolni azért, hogy a venyigék hajtásnak 

induljanak. Amikor már megindult a hajtás, a helyiségben kezdték lejjebb venni 

a hőfokot. Május végén, június elején kezdték meg az ültetést. 

A szőlők gondozásának évente rendszeresen ismétlődő 

munkafázisai, mívei vannak. Ezek az ápolási munkák a szőlőtőkék 

termőképességének fenntartását, illetve egyensúlyban tartását szolgálják, s mivel 

eredendően a szőlőnövény termesztési sajátosságai alapján alakultak ki, 

bizonyos alapvető vonásokban mindenütt meg is egyeznek.  

Ennek következtében a termőszőlő munkái négy nagy csoportba 

sorolhatók: a) a tavasztól őszig több szakaszban elvégzett talajművelési 

munkák, b) tőkeművelés és metszés, c) az új hajtások ápolása, d) talajjavítás. Az 

utóbbi száz évben egy újabb munkacsoport csatlakozott a fentiekhez: e) a 

kártevők elleni védekezés. A művelés egyes mozzanatai (a munkavégzés 

formája, eszközei stb.) borvidékenként változó variációkat alkotnak, melyek az 

adott klíma- és talajviszonyok, valamint a termesztett fajták tulajdonságai 

alapján kialakult, helyi művelési szokásokként jelennek meg [29, 553. o.]. A 

kutatóponton ugyanezek a munkafolyamatok vannak érvényben ma is. 

3.3.2. A talaj előkészítése, az új szőlő gondozása 

  Ahhoz, hogy tavasszal a magántermő kigyökerezett venyigéket el tudják 

ültetni, először a talajt kellett előkészíteni. Ásóval kb. 40 cm-es háromszögű 

gödröt ástak, és ebbe ültették bele a szőlővenyigét. Ezután betalpalták, vagyis 

jól letaposták a földet. Utána trágyát szórtak rá, és ezt is behúzták honcsokkal. 

  A nemesített szőlők ültetésének a folyamata sokban eltér a 

magántermőétől. Annak hosszában 20-30 cm-es sort húztak. Kivájták traktorral, 

a földet meglazították, hogy könnyebben bele tudják szúrni a venyigét. 

Meglocsolták. Majd utána elültették a venyigéket, behúzták földdel.  

Badalóban ma is szaporítanak magántermő hajtásokat, viszont nemesítéssel 

már nem foglalkoznak.  



Az új szőlő hajtásai mellé karót ütöttek, hogy később a hajtásokat legyen 

mihez hozzákötni. Általában kevés gondozást kívánt. A metszés után csak arra 

kellett ügyelni, hogy el ne gazosodjon, ezért nyaranta kétszer-háromszor 

megkapálták a földjét.   

Ősszel a fagyok előtt a fiatal szőlőtőkét befedték földdel, hogy megvédjék a 

kifagyástól. Ezt a műveletet fedésnek hívták Badalóban. Tavasszal, a fagyok 

elmúltával leszedték a tőkékről a földet. Ezt nyitásnak hívták. Nyitáskor 

pontosan a fordítottja történt annak, ami fedéskor. A kupacra fedett tőkéket 

egyenként körbekapálva hányták el a szőlő tövéről a földet. A nyitás a 

szőlőmunkák legnehezebbike volt, mivel sok földet kellett megmozgatni. Éppen 

ezért – miként a szőlőmunkák többsége – hagyományosan férfimunkának 

számított. A  múlt századfordulótól azonban már asszonyok is nyitottak 

napszámban, főleg persze az újabb, könnyebb munkájú szőlőkben. A fiatal 

szőlők három–négy év után teremnek.  

3.3.3. A metszés, kötözés 

A szőlőművelés éves ciklusában a metszés többnyire a második munka volt, 

ami azonnal a nyitás után következett. A Dunántúl túlnyomó részén viszont, 

ahol Buda és a Balaton-felvidék kivételével a múlt század végéig még 

egyáltalán nem volt szokásban a szőlők őszi befedése, a metszés volt a szőlők 

első tavaszi munkája. A gazda a metszéssel szabályozza a szőlő növekedését, 

ezen keresztül pedig a termőképességét [29, 561. o.].  

Négy éves korban lehet metszeni a fiatal szőlőt. Egy–két szemet hagynak a 

tőkén, és a felesleges venyigét levágják róla.  

A metszés helyes idejének megállapítása talán a legbajosabb valamennyi 

szőlőmunka között. Korai metszésnél elfagyhatnak a rügyek, a zöld árjára való 

metszést viszont a tőke sínylette meg. Általános paraszti vélekedés volt, hogy 

akkor kell metszeni, amikor a barackvirág a metsző hátára hullik [29, 567. o.]. 

A metszés után következett. Így nemcsak több napfény és szellő érte a 

fürtöket, hanem azt is megakadályozták, hogy a szél letördelje a friss hajtásokat. 



Az ország jelentős részén a szőlősgazdák úgy vélekedtek, hogy „a szölő kötés 

nem nagy mesterség”, másutt viszont azt tartották, hogy a jó kötözés többet 

használ a metszésnél. Az egyik adatközlő szerint  a munka rendeltetése és 

elvégzésének módja nagymértékben függött a termesztett szőlőfajtától, még 

inkább az alkalmazott művelési módtól. A zöld hajtásokat hozzákötötték a 

karóhoz vagy a dróthoz, hogy le ne törjenek.  

Május végén van az első kötözés, júniusban a második, és amikor már a 

szőlőszemek olyan nagyok, mint egy borsószem, akkor letetejelték [29, 569. o.]. 

A levelek tövében lévő koccsokat letördelték. Nyáron két–három alkalommal 

megkapálták. A kapálás után gombaölő permetszerekkel lepermetezték. Egy–két 

alkalommal permeteztek egy nyár folyamán. 

3.3.4. A szüret menete 

A szüret kezdete vidékenként és szőlőfajtánként változik. Magyarország 

délebbi területein már Szent Mihálykor (szeptember 29.) kezdik a szüretet, más 

vidékeken egészen október végéig Simon-Júda napjáig eltart. Ismert szüretkezdő 

napok: Teréz (október 15.), Lukács (október 18.), valamint Orsolya (október 

21.) [ 38, 10. o.]. 

A bor minősége és mennyisége szempontjából is nagyon fontos a szüret 

idejének megválasztása, melyet több tényező befolyásol. Ezek közül a leg- 

fontosabb a szőlőtermés fajtára jellemző érettsége, egészségi állapota, valamint 

az időjárás. A legtöbb fajta esetében a teljes érettségre kell törekedni, mert a 

szüret akkor a leggazdaságosabb [ 31, 116.o.]. Ezt szülőfalumban is így tartják. 

A szürethez az előkészületeket a hordók mosásával kezdték meg. A 

hordókat régen a pincékbe mosták ki. A tavalyi seprűt jól ki kellett mosni, de 

vigyázni kellett, hogy a borkő benne maradjon. A hordók kb. 500, 200, 100 

literesek voltak. Mosás után kikénezték, hogy kiölje belőle a bacilusokat.  Ma 

már az udvaron mossák ki.  



A prés is fontos kelléke a szüretelésnek. A falusi szőlőgazdák már a szüret 

előtti nap felállították. Nem volt mindenkinek saját prése. Beosztották az 

emberek egymás között.  

A szüreti nap reggelén a szomszédok, családtagok, ismerősök összegyűltek 

a gazda udvarán, és amíg várták, hogy felszáradjon a harmat, addig szalonnát 

sütöttek. Miután megreggeliztek, hozzáláttak a szüreteléshez.  

Egy sorra két ember állt. Ollóval vagy késsel szedték a szőlőt. Viderbe, 

fatálba, kosárba szüreteltek. A puttonyos járkált a sorok között.  Amikor már 

tele voltak az edények, az emberek szóltak neki, és beleöntötték a puttonyba a 

szőlőt. Ha már a puttony is tele lett, kiöntötték a kádba. Ha sok szőlő volt, akkor 

csak másnap darálták le.  

Akinek nem volt kádja, az készített egy erjesztőt. Az erjesztő fából készült. 

A végén volt egy lyuk hagyva, amin keresztül kifolyt a szőlő leve. Ezt a levet 

már rögtön öntötték hordóba. Az erjesztőbe maradt szőlőt másnap kipréselték. 

Nagyon érdekes volt, hogy hiába piros szőlőt raktak az erjesztőbe, a levéből 

sárga színű bor lett, mivel a szőlőnek a piros haja nem érkezett pirosra fogni a 

szőlő levét. Piros bort majd csak a lepréselt szőlőből tudtak készíteni.  

Ugyanígy préselték ki azt a szőlőt is, amelyet a kádakba daráltak. De ha 

nem volt túl sok, akkor még aznap ledarálták.  

60-70 évvel ezelőtt igyekeztek minden szőlő fajtát külön szedni. Ma már 

ennek nem tulajdonítanak nagy jelentőséget. Badalóban általában minden fajta 

szőlőt egybe darálnak le. A gazdák fehér bort is, vörös bort is készítenek. Régen 

a gazdák úgy gondolták, hogy egy szőlőtőkének csak négy–öt kg szőlőt lehet 

teremni, mert akkor lesz meg a foka, és csak akkor lehet belőle 10-12 fokos bort 

készíteni. Ha több kg szőlő termett, akkor már nem volt meg a bor foka. 

   Régen soha nem tettek cukrot a borba. Ma a cukor mellett vizet is szoktak 

beletenni. Az egyik adatközlő elmondása szerint az olyan bort, amelyben több a 

víz és a cukor, mint a szőlő, kutágas gyöngyének nevezik. 



   A mustot préselés után egyenest öntötték a hordóba. A jó must 20–22 fokos. 

Ebből kaptak 11-12 fokos bort. Ha nem volt meg a bor foka, akkor cukrot 

öntöttek hozzá. Ha nem adnak hozzá megfelelő mennyiségű cukrot, akkor csak 

ecet lesz belőle. Ha pincébe megfelelő volt a hőmérséklet (17-18 fok), akkor a 

must már hamarabb elkezd forrni, és három hét alatt kiforr. De ha a pince 

hidegebb, akkor később kezd forrni, és tovább is tart a forrás ideje. A bor 

kiforrása után elkezd tisztulni, ami azt jelenti, hogy a seprű leszáll az aljára, és a 

bor megkapja a valódi színét. Az egyik adatközlő elmondása szerint: ha nem 

forrt ki a bor a hordóban, majd kiforr benned.  

  Azt a szőlőt, ami préselés után benne maradt a présben, malátának nevezik. 

Ezt a malátát Badalóban nagyon sok helyen felhasználják pálinka főzésére. A 

malátához cukrot adnak, amit meleg helyiségben kell tárolni. Ezt folyamatosan 

kavargatni kell, míg ki nem forr. Ezután pedig pálinkafőzővel kifőzik, és ebből 

lesz a törköly-pálinka. A törköly préselt, száraz szőlőt jelent. 

 Nagyon fontosnak tartották és tartják most is, hogy amikor a bor forr a 

pincébe, csak gyertyával szabad bemenni. Ennek az az oka, hogy forrás közben 

borgáz keletkezik, ami nagyon sok esetben halálos. Ha a gyertya elalszik, akkor 

nem szabad bemenni. Az a fő, hogy mindig szellőzzön a helyiség.  

  Badalóban szüret – lehet mondani – minden háznál van.   

  A középkorban a bor a tisztítatlan vizet helyettesítette. A kórházaknak bort 

adományoztak gyógyitalként. A sebészek egészen a 13. századig bort használtak 

a fertőtlenítéshez. Az orvosok az 17–18. században kezdték vizsgálni a bor 

gyógyító hatását. A benne található számos anyag egysége adja harmóniáját, 

zamatos ízét [32, 45–46. o.]. 

A szőlő és a bor atyja az egyik népi hagyomány szerint Nóé volt, aki az 

Ararát hegyén az első szőlővesszőt ültette. Előzőleg néhány állat vérében 

megmártotta, ezért a szőlő leve kutya, macska, oroszlán és majom vérével 

fertőzött. A hiedelem szerint ezért olyan veszélyes inni belőle [38, 85. o.]. 

Az egyik adatközlő is Nóé apánkat említi az egyik dalban: 



„Nóé apánk, amikor a földön járt, 

a templomból épp a borról prédikált. 

Hogy vizet igyék ökör, tinó meg a ló. 

Csak bort igyék kedves sógor, ez a jó. 

 

Én azt mondom, Nóé apánk okos volt,  

amikor az emberekhez eképp szólt: 

hogy vizet igyék ökör, tinó meg a ló! 

Csak bort igyék kedves sógor, ez a jó!” 

Badalóban régen és ma is a szüret befejeztével szüreti bált rendeztek. A 

csőszök, fiatal 13-14 éves fiúk és lányok, akik szőlővel kidíszített szekéren 

énekelve, dalolva vonulnak végig a falun. A szüreti–bált a csőszök tánccal 

kezdik meg, amit erre az alkalomra betanultak. Hagyománnyá vált, hogy a csősz 

tánc után a bálozókkal együtt énekelnek és táncolnak. A legismertebb dalok a 

következők voltak a faluban: 

 

Ősszel érik babám…. 

Ősszel érik, babám, a fekete szőlő, 

Te voltál az igazi szerető. 

Bocsáss meg, ha vala, valaha vétettem, 

Ellenedre, babám, rosszat cselekedtem. 

 

Jaj, de szépen zöldell a badalai határ, 

Közepibe legel egy kis bárány. 

Közepibe gyöngyen legel egy kis bárány, 

Jaj, de csinos, büszke a badalai kislány. 

 

Kinek, varrod babám azt a hímzett kendőt? 

– Neked varrom, hogy legyél szeretőm. 



Négy sarkában négy szál fehér rozmaringot, 

Közepébe, babám, hogy szeretőd vagyok. 

 

Badalói utca… 

Badalói utca ligetes, ligetes, 

arra jár a rózsám egyenest, egyenest. 

Egyenes vagy, rózsám, mint a nád, mint a nád,  

de kedvemre nevelt fel az édesanyád. 

 

Ha elkerülsz rózsám, elkerüllek én is, 

ha az én szívem fáj, fájjon a tiéd is. 

Addig kerülgetjük, kis angyalom, egymást, 

 megszakad a szívünk bánatában, meglásd. 

 

Most érik….. 

Most érik, most érik, a fekete szőlő,  

ne menj arra, csinos barna kislány, megfog a kerülő. 

Nem félek, nem félek én a kerülőtől, 

inkább félek a kerülő fiának a fekete szemétől. 

 

Nagyságos kis asszony, felmászott a fára,  

belement az akácfa szálkája a lába szárába. 

Piszkáld ki, piszkáld ki, piszkáld ki belőle, 

Nem piszkálom, egye meg a fene, hadd maradjon benne! 

*** 

Megérik a, megérik a szőlő nemsokára,  

árván marad, árván marad a tőkemadárka. 

Én is árva, te is árva maradsz, kisangyalom,  

mert már nekem októberben el kell masíroznom. 



*** 

Érik a szőlő, 

Hajlik a vessző, 

Borul a levele. 

 

Két szegény legény 

Szántani készül, 

De nincsen kenyere. 

 

Van vöröshagyma,  

a tarisznyába, 

keserű magába. 

 

Szolgalegények, 

hej, de szegények! 

De szegény vacsora. 

3.3.5. A szavak vizsgálata jelentésük és eredetük szerint 

       alkohol ~ [-t, -ok, -ja] fn 

       ʼszeszes italʼ: A jó must 20-22 fokos, tehát az alkohol tartalma megfelel a 

bor készítéséhez. 

       Er.: nemzetközi szó. A szó ma is élő jelentése német nyelvterületen született 

meg és onnan is terjedt el a középkori latin alcohol vini ’borszesz’ kifejezés 

alapján. Nyelvünkbe főképpen német közvetítéssel került [EtSzt.37.]. 

 

       ás ~ [-ok, -ol, -tt] ts ige 

        ʼföldet puhít, fellazítʼ: A szőlővesszőnek méj gödröt ástak, hogy hamarab 

gyökerezzen ki. 

        Er.: ismeretlen eredetű szó, mely a magyar szókincs ősi rétegéhez tartozik 

[EtSzt.54.]. 



 

ásó ~ [-t ,-k, -ja] fn 

       ʼtalajművelő eszközʼ: Mielőtt elültették a szőlővesszőt, ásóval felásták a 

földet. 

       Er.: származékszó, az ás szó származéka [EtSzt.54.]. 

 

        drót~ [-ot, -ok, -ja] fn 

ʼfémhuzal, amelyhez hozzákötik a szőlővenyigétʼ: A gazda már kora 

tavasszal kihúzta a drótot az ágashoz, hogy tudja mihez kötni a szőlővenyigét. 

Er.: német, közelebbről bajor-osztrák jövevényszó, ez a német drehen ’forgat, 

sodor, teker’ származéka [EtSzt.157.]. 

 

duzzad ~ [-t] tn ige 

       ʼnövekszik, dagadʼ: Kora tavasszal kezdenek duzzadni a szemek. 

       Er.: valószínűleg hangfestő eredetű szó, hangalakja eredetileg 

térfogatnövekedést, emelkedést, növekedést jelenít meg [EtSzt.160.]. 

 

       fed ~ [-ek, -sz/-el, -ett] ts ige 

      ʼbetakar, bevonʼ: Télen befették a fiatal venyigéket, hogy meg ne faggyon. 

       Er.: ősi, finnugor kori szó, a szó a finnugor alapnyelvben *pent - ’becsuk, 

bezár’ alakban élhetett  [EtSzt.195.]. 

 

       gazda ~ [t, k, ja] fn 

       ʼvalaminek a tulajdonosa, munkaadóʼ: A gazda már korán reggel fogaggya 

a munkásokat, és megkínájja őket. 

       Er.: jövevényszó, valószínűleg egy szláv nyelvből [EtSzt.234.]. 

 

       hajtás~ [-t, -ok, -a] fn 



       ʼúj növény sarjadásaʼ: Az új hajtásokat hozzákötötték a dróthoz, nehogy 

letörje a szél. 

       Er.: származékszó, a hajt szó származéka [EtSzt.262.]. 

 

       hordó ~ [-t, -k, -ja] fn 

       ʼa bor tárolására alkalmas eszközʼ: A hordót kénnel fertőtlenítették ki. 

      Er.: származékszó szófajváltásával keletkezett, a hord ige -ó melléknévi 

igenév-képzős alakja főnevesült [EtSzt.289.]. 

   

       karó ~ [-t, -k, -ja] fn 

      ʼvékony farúdʼ: A szőlővessző mellé karót szúrtak. 

       Er.: jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből a honfoglalás előtti 

időből [EtSzt.351.]. 

    

       madzag ~ [-ot, -ok, -ja] fn 

       ʼkötöző zsinórʼ: Badalóban nagyon sok hejen az emberek bálosmadzagga 

kötözik a szőlőt. 

       Er.: bizonytalan eredetű, talán német jövevényszó [EtSzt.452.]. 

 

       megdagad ~ [-t,] tn ige 

       ʼmegduzzad, megtelitődikʼ: Ha a hordó ki van száradva, akkor forró vizet 

öntenek bele, hogy megdaggyon. 

       Er.: összetett szó; előtag: meg – igekötő, megszilárdult ragos alakulat 

[EtSzt.470.], dagad - bizonytalan eredetű, esetleg ősi, finnugor kori szótő 

magyar képzéssel [EtSzt.136.]. 

 

       metsz ~ [-e, -el, -ett] ts ige 

      ʼlevág, lenyesʼ: A szőlőt tavasszal, március végén szokták megmecceni. 



       Er.: származékszó, a mára már elavult met ’kivág, vés’ ige -sz gyakorító 

igeképzővel ellátott alakja [EtSzt.480.]. 

 

 mező ~ [-t, -k, -je] fn 

        ʼszántóföld, legelőʼ: A szomszéd falvakban sok gazdának van szőlője a 

mezőn. 

        Er.: szófajváltással keletkezett egy ősi, ugor kori szótő származékszavából 

[EtSzt.480.]. 

 

       munka ~ [t, k, ja] fn 

       ʼerőfeszítés valamely teendő végzésében, dolgozásʼ: A munka befejesztéve a 

gazda megvendégeli a munkásokat. 

       Er.: szláv jövevényszó [EtSzt.495.]. 

 

       must ~ [-ot, -ok, -ja] fn 

      ʼa kipréselt szőlő leveʼ: A jó must 20-22 fokos, amiből 10-11 fokos bor készül 

majd. 

       Er.: vándorszó, forrása az azonos jelentésű latin mustum, mely 

jelentéstapadással önállósult a vinum mustum ’újbor’ szókapcsolatból. A 

magyarba a német, az olasz, esetleg az ófrancia közvetítette [EtSzt.496.]. 

 

       nyelv ~ [-et, -ek, -ve] fn 

      ʼa szőlő szaporításánál használják bevágáskéntʼ: Nyelvet vágtak a venyigébe, 

és úgy ótottak. 

       Er.: ősi, uráli kori, a mai nyelv alak képzett, illetve személyragos formákból 

alakult ki a képzők, illetve ragok elhagyásával [EtSzt.514.]. 

 

       olt ~ [-ok, -ol, -ott] ts ige 



       ’más fáról származó hajtással nemesít’: Az oltott venyigét nagy ládákba 

rakták vizes fűrészporba. 

       Er.: vitatott eredetű. 1. ősi, ugor kori szó, 2. belső fejlemény [EtSzt.524.]. 

 

       prés ~ [-ek, -sz, -t] ts ige 

      ’a szőlő levének kipréseléséhez szükséges szerkezet’: A szőlőt szedés után 

kipréselték. 

       Er.: német, közelebbről bajor-osztrák jövevényszó [EtSzt.590.]. 

 

      szőlő ~ [-t, -k, -je] fn 

      ’olyan gyümölcs, amelyikből bor készül’: A szőlőt akkor szedték le, amikor 

már jól meg volt érve. 

      Er.: jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből a honfoglalás előtti    

időből [EtSzt.712.]. 

 

       szüret ~ [-et, -ek, -je] fn 

      ’a szőlő szedésének az ideje’: Szüret ma is sok háznál van Badalóban. 

       Er.: származékszó, a szűr szóból származik, Gyakori igei származéka a 

szüretel  [EtSzt.717.]. 

 

talaj ~ [-t, -ok, -a] fn 

ʼtermőföldʼ: Mielőtt elültették a venyigéket, a talajt előtte meg kellet 

munkálni. 

Er.: szóösszevonással keletkezett, tudatos szóalkotás eredményeként. A 

nyelvújítók alkották a talp és az alj szó összevonásával és rövidítésével: *talp + 

alj > talaj [EtSzt.722.]. 

 

vadszőlő ~ [-t, -k, -je] fn 

        ’a szőlő egyik fajtája’: A vadszőlőbe oltották bele a magántermőt. 



         Er.: összetett szó, előtag: vad -  ősi, finnugor kori szó [EtSzt.783.]; utótag: 

szőlő - jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből a honfoglalás előtti 

időből [EtSzt.712.]. 

 

venyige ~ [t, k, je] fn  

       ’szőlővessző’: A venyigével tüzeltek lekvárfőzéskor. 

         Er.: szláv jövevényszó, valószínűleg két szláv szó vegyülésével keletkezett  

[EtSzt.795.]. 

 

3.3.6.  A szürettel kapcsolatos szavak szerkezeti elemzése  

Összesen huszonkét szót elemeztem, amelyek a szürettel kapcsolatos 

megnevezések közül. Szerkezetük szerint az alábbi csoportokat különítettem el: 

g) egyszerű szavak 

– egyszerű tőszók: drót, fed, gazda, madzag, metsz, mező, munka, must, 

nyelv, olt, prés, szőlő, szüret, talaj, venyige. 

–  képzett szók: ásó, hajtás, hordó, karó, duzzad, szüret 

h) összetett szavak: megdagad, vadszőlő. 

  

egyszerű szavak
91%

összetett szavak
9%

A szürettel kapcsolatos szavak vizsgálata szerkezetük 
szerint



A diagram is mutatja, hogy a szürettel kapcsolatos szavak között az 

egyszerű szavak vannak túlsúlyban (20 megnevezés –91%), az összetett szavak 

2% -ban vannak jelen (7 szó), amelyek alárendelő szóösszetételek: megdagad, 

vadszőlő. 

 

 

 

 

 

 

BEFEJEZÉS  

KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA 

        A hagyományok, hiedelmek ismerete, gyűjtése napjainkban is nagyon 

fontos. Dolgozatomban szülőfalum, Badaló munkával kapcsolatos szokásai 

közül a nyári és az őszi munkaalkalmakhoz fűződőket vizsgáltam és elemeztem.      

A nyári munkaalkalmak közül legmeghatározóbb az emberek életében az 

aratás. Az aratásig a mag elvetésétől az érésig sok idő telik el. Nagyon 

figyelnek a magvetés idejére, amihez különböző hiedelmek fűződnek. 

Fontosnak tartották és tarják ma is a búza érésének és aratásának idejét. A 

kaszafenés, keresztrakás, a marokszedés és a kévekötés  régen elválaszthatatlan 

részei voltak az aratásnak. Ma már nem tartoznak a munkafolyamat részéhez. 

Csépelni sem kell már a búzát, hiszen ezeket a kézzel való munkálatokat ma mér 

gép helyettesíti. 

Az őszi munkálatokkal kapcsolatban először a lekvárfőzéssel foglalkoztam. 

Elmondhatom, hogy falunkban megőríztük azokat a szokásokat, 

hagyományokat, amelyeket nagymamáink hagytak ránk. A lekvárt nemtudom- 

szilvából és hasítószilvából főzzük ma is. A rézüst is megtalálható sok gazda 

udvarán. A ciberézéshez és a lekvár kiszedéséhez ugyanúgy használjuk a 



mericskét, fakanalat és a rostát. Igyekszünk a lekvárt is szilkében tárolni, 

lefedve szép tiszta fehér papírral. 

A következő nagyon fontos őszi munkafolyamat a tengeritörés, ami 

ugyanúgy, mint régen, ma is meghatározó szerepet tölt be a falusi emberek 

életében. Ha összehasonlítjuk a 60-70 évvel ezelőtti és a mai 

munkafolyamatokat, láthatjuk, hogy nagy változások mentek végbe. A kézi 

tengeritörést felváltotta a géppel való törés. Azt is kiválaszthatjuk, hogy 

szemesen vagy csövesen kerüljön a tengeri a padra. Azonban a tallózás még ma 

is hozzátartozik a munka befejező szakaszához. A kombájn után feltallózzák az 

elhullatott, elmaradt tengerit. A tengeridarából készült ételeket sem ismerik már 

minden háznál. 

A szőlőművelés és a borászat máig is fontos szerepet tölt be a falubeliek 

életében. Így tartja a mondás Badalóban: Cement nélkül lehet betonozni, de bor 

nélkül nem. 

A szőlő szaporításának a módja, a gondozása ugyanolyan odafigyelést 

igényel, mint régen. A metszést, a kötözést a fiatalabb generáció átvette az 

idősebb korosztálytól, és ezt adja át majd az utókor számára. Igaz, hogy nincs 

már puttonyos ember, de a prés ott áll minden gazda udvarán. Végül pedig a 

szép, tiszta, kiforrt bort a gazdák dicsekedve kínálgatják szomszédjaiknak, 

barátaiknak. 

A különböző szokásokkal kapcsolatos szavakat is elemeztem. Az aratáshoz 

19, a lekvárfőzéshezhez 29, a tengerihántáshoz 26, a szürethez 22 szó, 

megnevezés kapcsolódik. Például:   IDE VAGY 4 PÉlDÁT 

MINDEGYIKBŐL???   

Érdekes kifejezéseket, frazémákat is ismernek a kutatóponton, például: 

Kutágas gyöngye ’vizes bor’,   

 A  szavakat eredetük szerint is vizsgáltam.  Összesen   HÁNY  szót 

elemeztem. A magyar szókészlet ősi és belső keletkezésű eredeti szavakból, 

jövevényszavakból és ismeretlen eredetű szavakból áll. Az ősi szókincsbe 



tartoznak az uráli, a finnugor és az ugor együttélés korára visszavezethető, tehát 

legalább 2500 éves szóelemek. 

A belső keletkezésű szókészlet három nagy csoportját a szóteremtéssel 

keletkezett szavak (hangutánzó és hangfestő szavak, indulatszavak), a 

szóalkotással keletkezett szavak (képzett és összetett szavak, valamint a 

szórövidüléssel, ragszilárdulással, elvonással, szóhasadással, szóvegyüléssel 

létrejött szavak) és a mesterségesen, azaz mesterséges szóalkotással (a 

nyelvújítás révén, manapság mozaikszó-alkotással) keletkezett szavak alkotják. 

Származékszavaknak számítjuk azokat a magyar szókészleti elemeket, amelyek 

nyilvánvalóan képzés nyomait őrzik, de tövük ma önállóan nem él, csak 

kikövetkeztethető. A magyar nyelv legfontosabb jövevényszórétegei a 

következők: az iráni, a kaukázusi, a török, a bizánci görög, a szláv, a német, a 

latin, a francia, az olasz, a román és egyéb kölcsönszavak [47, 10. o.]. 

A szavak eredet szerinti vizsgálatánál a következő csoportokat 

különítettem el: 

1. ősi (uráli, finnugor, ugor) szó (25% –  HÁNY szó): nyelv, fed, rokon 

2. jövevényszók  (34% –  33 szó): 

a) szláv (orosz, szlovén, szerb–horvát, szlovák) eredetű (21%–

HÁNY szó):   venyige, munka, gazda, cső, kapál, kúp stb. 

b) török  eredetű (4% –   szó): szőlő, karó, tarló, sár. 

c) latin (3% –   szó):  trágya 

d) német (6% –    ): prés, tárcsa 

3. származékszó (szófajváltással keletkezett, hangutánzó, hangfestő) –

26% (    szó): metsz, hordó, ásó, arató, duzzad, tengeri, szántás 

4. vitatott eredetű (15%–   szó ): olt, must, madzag, alkohol, ás, traktor, 

sor, puliszka. 

 



 

A szavak eredet szerinti vizsgálatánál az alábbi következtetésre jutottam: a 

legtöbb a jövevényszó, amely a vizsgált szavak 34%-át teszi ki (33 szó). Például: 

arató, duzzad, tengeri, szántás.  

Kisebb arányban fordulnak elő a származékszavak. Az ősi, uráli, finnugor, 

ugor kori szavak is gyakoriak (22). Például: nyelv, fed, rokon. A kisebb 

csoportotokat azok a szavak alkotják, amelyekből kevesebb, mint hat található a 

vizsgált kifejezések között. Ezek a következők: vitatott eredetű – 15% (14 szó), 

például: olt, must, madzag, alkohol.   ÉS MÉG BIZONYTALAN , 

ISMERETLEN?????? 

A megnevezések szófaját tekintve főnevek, igék és melléknevek fordulnak 

elő. Összesen 96 szót vizsgáltam meg. Ezek aránya a következő: 

ősi eredetű szó
25%

szláv
21%

török
4%

latin
3%

német
6%

származékszó
26%

vitatott eredetű szó
15%

A vizsgált szavak elemzése eredetük szerint:



a)  főnevek: 81 szó (84%): must, szüret, nyelv, mező, hordó, karó, 

madzag 

b)  ige: 12 (13%): ás, kuszol, duzzad, kötöz, metsz, megdagad, fed 

c)   melléknév: 3 (3%): édes, hideg. 

 

A lekvárt, a tengerit ételek készítésére is felhasználják. Leggyakrabbak a 

lekvárral készült ételek az elterjedtek a kutatóponton. Ilyenek: lekváros kifli, 

derelye, gőzön főtt gombóc, habart szilva, lekváros puliszka.          

A szokások, a hagyományok gyűjtése fontos, mert egyre inkább feledésbe 

merülhetnek. Végül arra a következtetésre jutottam, hogy hasznos volt a 

gyűjtőmunkám, hiszen olyan szokásokat, hagyományokat, hiedelmeket és 

kifejezéseket ismertem meg, amelyek megmaradása, ismerete nagyon fontos  az 

utókor számára.  
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РЕЗЮМЕ 

Темою моєї роботи є вирази та звичаї, пов'язані з літніми та осінніми 

роботами в селі Бадалово. 

Мета цієї роботи – зібрати слова, вирази, фрази, повір'я та звичаї, 

пов'язані з літніми та осінніми сільськогосподарськими роботами. Крім 

цього, я опишу деякі зміни, що з часом вплинули на виконання певних 

видів робіт. 

Структура моєї роботи: вступ, в якому описана тема, мета та 

актуальність роботи. В розділі про історію місця дослідження я опишу 

сучасний стан мого рідного села, його населення, заклади та видатні місця. 

Ознайомлення з науковою літературою значно сприяло пізнанню різних 



видів робіт, інструментів та звичаїв. В наступному розділі я зосередилася 

на звичаях, пов'язаних з літніми роботами, в тому числі і жнивами. 

Наступний розділ присвячений звичаям, пов'язаним з осінніми роботами. 

Сюди відноситься варіння леквару, чищення кукурудзи та збір урожаю. 

Після кожного розділу я виконала аналіз термінів, їх структури, що вказала 

у вигляді словникового запису. Крім цього, я презентую результати у 

вигляді діаграми, а також, в завершальному розділі аналізую слова за їх 

походженням та частиною мови. 

Всього я проаналізувала 96 слів. За структурою переважають прості 

слова, за походженням - запозичені слова, а з точки зору частини мови – в 

більшості трапляються іменники. 

Я дійшла до висновку, що в моєму рідному селі і досі дотримуються 

традицій, пов'язаних з варінням леквару, а обробка кукурудзи, переробка 

сливи перед приготуванням леквару, приготування голубців з 

кукурудзяною крупою в наші дні відбувається так само, як це колись 

робили наші бабусі та прабабусі. Саме завдяки їм ці традиції збереглися та 

живуть і в наш час. 

 

SUMMARY 

My thesis is dedicated to the expressions and customs related to the 

summer and autumn fieldworks in the Badalovo village. 

The aim of this thesis is to collect the words, expressions, phrases, beliefs 

and traditions related to summer and autumn agricultural works. Also, I I will 

describe some of the changes that influenced some of the work processes in this 

thesis. 

The structure of the work is the following: it begins with an introduction, 

where I describe the topic, the aim and the importance of this work. In the 

chapter on the history of the place of research, I describe the present-day life of 

my native village, its population, institutions, and famous places. Becoming 



familiar with the scientific literature on the topic I was able to learn about 

different types of works, instruments and traditions. In the next chapter, I 

concentrated on the traditions related to the summer works, including harvest. 

The following chapter deals with the traditions, connected to the autumn 

agricultural works, such as the cooking of plum lekvár, the peeling of corn and 

the harvest of fruits. After each chapter, I analysed the related words, their 

structure, which I presented in the form of a dictionary entry. Also, I presented 

my findings in the form of a diagram and, in the final chapter, I analysed the 

words from the point of view of their origin and parts of speech they belong to. 

The total number of analysed words is 96. As for the structure, the majority of 

them are simple words, the analysis of the origin showed that most of them are 

loanwords, and the prevailing part of speed is the noun. 

I came to the conclusion that, in my native village, the old traditions, 

related to the cooking of plum lekvár, peeling of dry corn, are still alive. The 

sieving of the plum mass before the making of lekvár, the cooking of stuffed 

cabbage with corn grains is done in the same way that our grandmothers and 

great-grandmothers used to do. Thanks to them, the old traditions have been 

kept and live on to this day. 

MELLÉKLET 

 



 

Kézi aratás 60-70 évvel ezelőtt 

 

kaszafenés 



 

Kévehordás 

 

Déli pihenő 

 



Aratás napjainkban 

 

 



 

Szilva a réz üstben 

 

Tapasztott katlan 



 

Vitorla, kavarófa 

 

Penyő a rostában 

 

 



 

Lekvár kiszedése mericskével 

 

Lekváros szilke 



 

Tengeritörés kézzel 

 

Tengeriszedés géppel 

 



 

 

 

Kórévágás 

 

Tengerihántás 



 

Szüret régen 

 

Szüret ma 

 



 

Bányai szőlő 

 

 

Szőlőprés 


