
SÓFALVINÉ T A M Á S M Á R T A 

AZ ÁLLATTARTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ 
SZOKÁSOK ÉS NÉPNYELVI ADATOK 

A KÁLI-MEDENCE KÖZSÉGEIBŐL 

BEVEZETÉS 

,,Mindenható Istenünk! kegyes teremtőnk! az 
állatokat nékünk rendelted alá, hogy szolgála
tunkra használhassuk. Hálát mondunk atyai gon
doskodásodért. De a ragadós nyavaja erőtleníti 
azokat, s az oly hasznos állatoktól megfoszt ben
nünket. — Megérdemlettük ugyan e büntetést, de 
nehezünkre esik, hogy állatainkat elveszítjük. 
Tarsd meg azokat nékünk! Fordítsd el tőlünk 
ostorodat. Hálát fogunk néked mondani, s nem 
kínozni állatainkat. Hallgasd meg kérésünket, s 
könyörülj rajtunk a mi Urunk Jézus Krisztusunk 
által. Ámen." 

Ezzel az imával könyörögtek azok a családok, 
kik egy-egy állatokat sújtó járvány idején jó
szággal rendelkeztek. Ma már nem ismerik az 
imát, az idősek emlékezetében is csak halvány 
emléke él. Nemcsak az ima merült feledésbe, 
hanem az állattartással kapcsolatos hiedelmek, 
babonák, melyek az állatok védelmét szolgálták. 

, ,Jankó János röviden ír a Balaton mellék ál
lattartásáról. Szerinte itt nem volt önálló foglal
kozás, hanem csak a földműveléshez kapcsoló
dott annak segítségeként."" Azonban a paraszt
ember életéhez, bármelyik országrészhez kötötte 
is a sorsa, szorosan kapcsolódott az állattartás. 

A Káli-medencében ma már igen megcsappant 
a hajdani állatállomány. Valamikor az itt élö 
emberek mindennapi munkájához a föld- és 
szőlőművelés mellett az állatgondozás is hozzá
tartozott. A nagyobb gazdáknál marha, ló is, a 
szegényebb családoknál, ha más nem, egy malac
ka, néhány tyúk, esetleg liba, kacsa is volt. 

Az állatszeretetet már kiskoruktól belenevel
ték a szülők a gyerekekbe. Aki igazán szerette 
az állatot, annak mindegy volt, hogy az kié. Mi 
bizonyítaná ezt jobban, mint az alábbi történet. 

„Vótak lovajink is. Nagyon këdvës álatok vó-
tak. Édesapám is nagyon becsűte ç,zëke,t. Çstén-
kinn a család kukoricát murzsót. Ekkor a lova-
kat gondozó lggen' is be, szokott jönni. О is segí
tett. Láttyuk ám, hogy időnkénn a lemurzsótt 
kukoricát a zsgbgyibe duggya. Édesapám kíván
csi vót, hová duggya. Hát mikor végcsztünk, 
kiment a kocsis az istálóba, odaát a lovak elé a 
jászuba, a nadrgggya szárábú fót a kukorica. 
Mindkét zsçbgye, lyukas vót, igy gyűjtötte össze, 
a kukoricát, hogy még többgt ëhessçnçk a lo
vak." (Leopold Ferencné, Győrfy Sára 62 éves, 
•Köves kál) 

Ha valamelyik állat megbetegedett, együtt 
aggódtak érte. Ha netán el is pusztult, együtt 
bánkódtak. Ha egy nagygazdát súlyosan érintett 
egy ló vagy tehén elhullása, úgy elképzelhető 
egy szegény családnak keserve és anyagi kára, 
ha egyetlen malackája pusztult el. Hisz ők sokkal 
nagyobb reményeket fűztek a disznóvágáshoz, 
mint ahol két-három hízó volt a hidason. Állatot 
azonban soha nem sirattak meg, mert azt tartot
ták, hogy a család egyik tagja hamarosan meg
hal. 

Éppen ezért az elhullást mindenképpen meg 
akarták akadályozni. Ezért mindent elkövettek, 
hogy ez ne következzen be. 

A ház körüli állatok tartásához babonák, hie
delmek kapcsolódtak, melyek segítségével, úgy 
hitték, elkerüli a baj a házukat. Néhány ilyen 
népszokást sikerült összegyűjtenem. Meg kell 
azonban jegyeznem, hogy sokszor alig merték 
még az idősebbek is bevallani ezeket, mondván, 
ők nem csinálták, ők nem babonásak. A fiatalab
bak közül pedig már csak néhányan emlékez
tek rá. 

NÉPSZOKÁSOK 
AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOLATBAN 

Amikor a gazdasszony tavasszal először ki
ment a hegybe, a szalmát, amivel az előző évben 
kötötték a szőlőt, a kötényébe tette, s hazahozta. 
Ezt a tyúkok alá szórta az ólba. Ekkor biztos, 
hogy lett kotlósa tavasszal. A kotlós nem mindig 
akart megülni a fészken. I lyenkor vagy bort 
itattak vele, vagy pálinkás kenyeret adtak neki. 
Pénteken sohasem ültettek tyúkot, mert nem volt 
szerencsés a keltetés. Arra is nagyon vigyáztak, 
hogy a kelés holdtöltére essen. Ha akkor keltek 
mikor fogyott a hold, akkor hamar elpusztultak a 
baromfiak. 

A parasztember sokat forgatott könyve a 
kalendárium volt. Ebbe jegyzett fel mindent az 
állattartással kapcsolatban. A tyúkültetéstől 
kezdve a ló elléséig. A tyúk alá mindig páratlan 
tojást tettek. A kacsatojásra is tyúkot ültettek, 
mivel a kacsa nagyon ritkán kotlott meg, s akkor 
sem volt jó ülő. A liba alá annyit tettek, ameny-
nyit tojott. Ha a gazdasszony több jércét akart, 
akkor a kötényébe vit te oda a tojásokat, ha ka
kast, akkor a gazda kalapjában. 

Mindig napfelkelte előtt ültették meg, hogy 
úgy keljenek, ahogy a nap kel fel. 
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Minden nagyon fontos volt az ültetés körül. 
A kalendáriumból nézték ki, hogy milyen jelben 
ültessenek, mikor keljenek. A baromfit mérleg, 
bika vagy oroszlán jegyében ültették, hogy ne
hezek és erősek legyenek. Vigyázni kellett, hogy 
ne a rák jelében keljenek, mert akkor vissza
fejlődtek. A skorpió és a rák jegyében nem volt 
szabad ültetni, mert csípősek lettek a baromfiak. 
Amikor kikeltek a kiscsirkék, a csőrük végén 
levő hártyát lecsípték. A pulykáknak egy szem 
borsot adtak a szájukba. Ettől jó erősek lettek. 
Ezt akkor is alkalmazták újra, ha gyengébbek 
voltak. A kacsákat, s főleg a libákat, — mivel 
kijártak az utcára is — szemverés ellen füstöl
ték. A pár napos állat farktollát lecsípték, s ezt 
az előre odakészített parázsra szórták. Az állato
kat beletették egy rostába, s a füst fölött rázták 
őket. A baromfiak első eledele a tojás volt. A 
pulykáknak csalánlevelet és cicfarkú füvet vág
tak össze, ezt darával és aludttejjel keverték, a 
tetejére hagymaszárat szeltek. Vizet sosem kap
tak. Azt tartották, hogy attól elpusztulnak. 

Ha a tyúkok nagyon kicsi tojást tojtak, azt 
keresztül dobták a háztetőn. Sosem vitték be a 
házba, mert az szerencsétlenséget jelentett. Újév 
napján nem főztek baromfit, mert az hátra kotor
ta a szerencséjüket. Mindig disznóhúsból készí
tették az ebédét, mivel az szerencsét túr. 

Ha az állatok megbetegedtek, szenes vizet 
készítettek, s azzal mosdatták meg. Ha őrzés 
közben a mafchák nagyon bogaraztak, akkor 
hamarosan eső lett. A birkák eső előtt nem legel
tek, hanem összebújtak. Ha a gazda marhát haj
tott a vásárba, mindig nagy izgalomban volt a 
család. Hogy sikerül az eladás? Azt tartották, ha 
elbőgi magát az istállóajtóban az állat, akkor 
visszajön. 

A kisebb állatot zsákban vitték haza, hogy ne 
lássa merre mentek vele, pl. macska, kutya . . . 

A következőket egyik adatközlőmtől jegyez
tem le. 

,,27 évgs vótam, mikó férhő mëntgm. Édes
anyám a házkörüli álatokat ngvgtg fő. Abbú ëlég 
sok haszon vót. Çlattuk, megettük. Az a sok 
finom kacsa! De nagyon kölött ám vigyáznyi, ho 
g ne pusztujjanak, idgjgkoránnyába. Mindent 
mëktëttunk, ho ne köjjöny döglött álgtér busla-
konnyi. Kicsin korgnt köllött kezdgnyi. Rontás 
gllgny. Sokszó nem akartak kotlanyi a tikok. 
Ijjgnkó tavasszá, mikor édesanyám kiment a 
szőlőhegybe, hozott ë kis szómát. Amivé, előddzö 
évbg kötötték a szőlőt. Bgtëttg a köténnyibe, 
asztjjn jó erősen tartotta hazáig, ho g ne vg-
szgjcsg. Ithunn asztali alátettg a tikok alá. Ettű 
má bisztos, ho kotlós lëtt. De nëm mindig akart 
megűnyi. Ijjgnkó bort itattak velg. 

Arra nagyon köllött vigyáznyi, ho ne főtten, 
hanem tőttén kejjgngk. Ha fottán kgtgk, akkó 
gfogyott hamar mind. Nëm vót szerencsés a kgt-
tgtés. Pénteken se ütgtett anyám, de nëm is 
kesztünk semmi új munkáhó, mer a péntëk a nëm 
hozott szerencsét. 

A csibék csőrit mingyg lecsíptük, a pulykák
nak mingyá ë szëm borsot köllött annyi. Cttü 
asztán erösöttgk. A kacsokat mekköllött füstőnyi 
szëmvgrés gllgny. Lëcsibkëttuk a farkatollukat, 

asztán észt ë kis parázsra tettük. A kacsot szitába 
raktuk, asztgn megrásztuk a füst fölött. Anygm 
ászt mondogatta hozzá: Kacsájim erősöggygtek! 

Ha bgtgg vót az álgt, szenes vízzé köllött mëg-
mosnyi. Sok szép álatot főngvetünk a Zuramma 
is. Sokat dogoztam én má a zélgtbg is. Efárattam. 
Azér most is szivessgn ëtgtgetëm a zállatokat. 
Má csak ë-két tik van, mëg hozzá a kokas." 
(Kövesdi Károlyné Tóth Jolán 87 éves Köveskál) 

Szinte kifogyhatatlanul lehetne sorolni a sok 
népszokást az állatokkal kapcsolatban és az élet 
valamennyi területéről. Célom azonban nemcsak 
ez volt. Szeretnék még néhány szólást, közmon
dást és az állattartással kapcsolatos szót bemu
tatni. 

SZÓLÁSOK ÉS KÖZMONDÁSOK 

1. A kecske is jóllakjon, a káposzta is meg
maradjon, (mindenki jól jár) 

2. A kutya se törődik vele. (senkinek sem 
hiányzik) 

3. Alszik, mint a mormota. (nagyon mélyen 
alvó) 

4. Annyit ért hozzá, mint tik az ábécéhez, 
(semmit nem ért hozzá) 

5. Bánja, mint a kutya, amelyik kilencet kő-
kezik. (nagyon megbánta a dolgot, amit tett) 

6. Buta, mint a birka, (a nagyon ostoba ember
re mondják) 

7. Buta, mint a liba. (a nagyon ostoba emberre 
mondják) 

8. Csahol, mint a kutya, (össze-vissza beszélő 
ember) 

9. Csámcsog, mint a malac, (a hangosan evő 
emberre mondják) 

10. Cserreg, mint a szarka, (nem fontolja meg, 
mit mond) 

11. Ez is má csak kutya-macska barátság, (kény
szerből együtt élő összeférhetetlen emberekre 
mondják) 

12. Hallgat, mint a tetű a var alatt, (kevés be
szédű ember) 

13. Hazudik, mint a kutya, (mindenbe beleszól, 
sokszor valótlant állít, csak hogy beszélhessen) 

14. Ha lúd, legyen kövér, (ha valamilyen mun
kát elkezdett, akkor azt fejezze is be.) 

15. Hápog, mint a kacsa, (nehezen beszél) 
16. Ide se ér, de már a nyakába nyávog, (még 

alig érkezett meg, de már kérésekkel zaklatják) 
17. Iszik, mint a göde. (iszákos természetű) 
18. Kiülriek, mint a bodobácsok. (idős embe

rekre mondják) 
19. Közös Jónak túrós a háta. (amit többen hasz

nálnak annak nincs gazdája, ezért hamarosan 
tönkre megy) 

20. Kutyafuttába végzi a dolgát, (hamar végzi el, 
nem figyel oda rá) 

21. Morog, mint a bóhás kutya, (mindig zsörtö
lődik valami miatt) 

22. Mozog, mint a sajtkukac, (állandóan izgö-
mozgó gyerek) 

23. Nagyot hall, mint a kutya disznóöléskor, 
(úgy csinál, mintha nem hallaná meg amit mon
danak neki) 
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24. Nehéz a marhatartás, (nem könnyű munkára 
vállalkozott valaki) 

25. Nem kötelező a disznótor, (ha valaki nem 
akar részt venni valami jóban) 

26. Nincs az a sok, ami el nem fogy. (disznó
ölés után mondja a gazda, ha valaki úgy érdeklő
dik, mintha kapni szeretne) 

27. ö r e g az országút meg a német tehene, (ha 
valaki nem ismeri el, hogy korban megöregedett) 

28. Pislog, mint a Pilátus macskája, (ámulva néz) 
29. Tömi magát mint a liba. (nagyétkű ember) 

SZAVAK CSOPORTOSÍTÁSA 

A kérdőív, mely alapján a szavakat vizsgálom, 
dr. Szabó Géza összeállítása. Ezek közül 37 kap
csolódik közvetlenül az állattartáshoz. Ezeket a 
keresett szavakat három csoportba oszthatnánk 
használat szempontjából. 
Egészen ritkán használt szavak: fércöli (kakas 
párzik), süvitt (kutya vonyít), véndëj (zsírtartó 
edény), kukoritt (kakas kukorékol), csatáz (tyúk 
kotkodácsol) 

Ritkán használt szavak: bégg (birka hangja), 
kaszab (disznóölő), turbikoll (vadgalamb hangja) 
prëzsbors (disznósajt), káricsoll (tyúk kotkodá
csol) 

Állandóan használt szavak: heréli, karmoll, 
májjog . . . 

A kérdőív kérdéseinek nagy része a falusi 
életmód, műveltség (növényvilág, növényter
melés, állattartás, állattenyésztés) körébe sorol
ható. 
A kérdésekre kapott válaszok közül három cso
portot alakítottam ki. 

Valódi tájszó: pillók (pillangó), födikutya 
(meztelen csiga), prëzsbors (disznósajt) 

Alaki tájszó: kukoritt, nyácskoll, turbikoll, 
káricsoll, véndëj , 

Jelentés szerinti tájszó: fércöli (kakas párzik), 
süvitt (kutya vonyít), csatáz (tyúk kotkodácsol), 
Këtyëg (tyúk kotkodácsol) 

NÉHÁNY HANGTANI JELENSÉG 

A Káli-medence községei a Balaton vidéki 
nyelvjárástípusba sorolhatók. Kétfajta e fonémá
val találkozunk. A középső nyelvállású zártabb 
ë, és egy nyílt e. hang. pl.: megeteti, sggëdelmg, 
mëkszélgszti . . . 
Ezekben az eddig vizsgált községekben — Bala-
tonhenye, Köveskál, Szentbékkálla — az á zár
tabb a köznyelvinél. Az á utáni szótagban zár
tabb az a hangszíne, pl.: kány<|, utanna., kárg . . . 
A szavak végén a zöngés mássalhangzó elveszti 
zöngéjét és zöngétlen lesz. pl.: mekëG, háppoG, 
zaB . . . 
Az n palatalizálódását néhány esetben sikerült 
megfigyelnem, pl.: nyöstény, akarnyi . . . 
Az affrikálódás folyamata már jobban észrevehe
tő beszédükben, pl.: vakargya, mëkkapargya, 
kalaptya . . . 
Gyakori a szóvégi mássalhangzó kettőzése. Pl.: 
vonyitt, tutoll 

A 37 kérdésre kapott válasz közül 18 az ige — 
ebből 5 igekötős — és 19 a főnév. 

AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOLATOS 
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

A kérdéseket a kérdőív sorszámával láttam el. 
Az adatközlőket nem tüntetem fel külön, mivel 
csak az érdekesebb válaszokat jegyzem itt le. 
A kérdések nagy része a Magyar Nyelvjárások 
Atlaszából való. A kérdés után levő szám ilyen 
esetben az ottani sorszámot jelöli. Az Sz. G. jel
zés dr. Szabó Géza nevének kezdőbetűje s a kér
dés megváltoztatását jelzi a nyelvatlaszhoz ké
pest. 

A kérdés után közvetlenül írom a válaszokat. 
35. Mi a nőstény ló neve? (214) 

kanca 
36. Mi a hím ló neve? (315) 

hgre, csődör 
37. Milyen színű az a vöröses barna ló, amely

nek sörénye és farka fekete? (318) 
pej 

38. Hogy mondják a birka hangját? Mit csinál 
a birka? (345) 

bekëG, béggt, bëgg, bëgget, bőgg 
39. Hogy mondják a kecske hangját? Mit csinál 

a kecske? (349) 
mekëG, bekëG 

40. Mit csinál a kakas hajnalban? (362) 
kukorékó, kukorékol, kukurikull , kukoritt , 
kukorékoll 

41. Hogy mondják, ha a kakas párzik? (364) 
heréli, fércöli 

42. Mi a kacsa hangja? Mit csinál a kacsa? (374) 
sápoG, hápoG, háppoG 

43. Mi a nőstény kutya neve? (376) 
nyöstény, nőstény, nyőstén, szuka 

44. Hogy mondják, ha a kutya éjjel hosszan el
nyújtva üvölt, és azt szokták mondani, hogy 
halottat vagy tüzet érez? (377) 

tutoll, vonyitt, süvitt 
45. Hogy mondják azt, ha a macska a körmével 

megsérti az ember kezét? (Mutatással!) (381) 
mekkörmöz, karmoll, mekkörmölli , kikar-
mojja, körmöz 

46. Hogy mondják a macska hangját? Mit csi
nál a macska? (382) 

nyávog, nyácskoll, májjog, mijákoll 
47. Mi az a lyukacsos dolog, amibe a méhek a 

mézet gyűjtik? (387) 
lampos, lép 

53. Ki az, aki disznóöléskor házhoz jön és a 
disznót felboncolja? Hozzáértő parasztember, 
valami rokon . . . stb. (425) 

kaszab, böllér, disznóölő 
97. Nagy, szürke, csípős légyfajta, a marhát, 

lovat kínozza nyáron. Mi az? (642) 
bangócs, dongó 

98. Mit csinál a légy vagy a nagyobb fajta 
légy, ha repülés közben hangot ad? (643) (Sz. G.) 

zümmöG, döngicséli, dönöG, donG 
99. Hogy hívják azt a barnás színű, vagy zöld 

rovart, amely a fűben található, két viszonylag 

327 



nagy hátsó lábával nagyot ugrik? (645) (Sz. G.) 
Szëcska : ,, 

100. Hogy Hívják azt a rovart, amelynek vi
szonylag nagy, feszes szárnya van? (fehér vagy 
különböző színű). A levegőben könnyen meg le
het fogni. A gyerekek ezzel szórakoznak. (647) 
(Sz. G.) 

pillangó, lepkç, pillç, lëpke, pillók 
102. Mi az a kis fürge, fehér hasú állat, amely a 

tyúkok vérét kiszívja? (620) 
menyét 

103. Mi az a kertek végében, kazlak alatt élő 
tüskés hátú kis állat, amely tüskés gombóccá hú
zódik össze, ha ember, állat közeledik? (622) 

tüskézsdisznó, sündisznó 
104. Mi az á fekete madár, amely télen nagy 

csoportokban röpdös? (624) 
кфпуа 

105. Mi az az apró rovar, amely nyáron a kony
hában és az istállóban mindenütt megtalálható, a 
falakon, ablakon mászkál? (641) 

bogár, légy 
106. Fekete-piros tarka bogár, repülni nem tud, 

tavasszal csoportosan a ház, kerítés tövében süt
kérezik? Mi az? (648) 

bodobács 
121. Milyen hangot ad a vadgalamb, ha a párjá

val van? Mit csinál? 
turbékoll, turbikoll, bugg 

122. Hogy mondják a disznónak a kis sonkáját? 
Mi az? 

lapicka, lapocka, zsódér, esö sunka 
137. Hogy mondják mit csinál az állat tavasszal, 

ha bundáját, szőrét, illetőleg tollát hullatja, má
sikra cseréli? 

vçdlik 
154. Milyen hangot ad a kiscsibe? Mit csinál? 

pittyéG, csiripeli, csipoG, csiboG, csiriböll, 
csippoG 

170. Mit csinál az, aki a libát, kacsát megtépi? 
kopozza, fosztya, kopaszt, mëkkopozza, 
melleszti, kopoz 

174. Mit csinál disznótorkor a vékonybéllel a 
háziasszony, amikor kolbászt akar készíteni? 
Életlen késsel, fakéssel a vékonybelet . . . (Sz. G.) 

mëgvakargya, lëvonnya, mëgvonnya, mëk-
kapargya, mëkhuzza 

183. Mit csinál a tyúk, ha megtojt? Milyen han
got ad? 

csatáz, kotkodácsoll, këtyëG, këtyërëg, 
káricsoll, káricsáll 

184. Hogy hívják azt, amiben a nyulat tartják? 
ketrec, katroc 

189. Hogy hívják azt a csúszó-mászó állatkát, 
mely nagy tömegben eső után jelentkezik, barna 
színe van, két szarva van, étkezésre nem alkal
mas? 

födikutya, kagyó, csiga 
192. Mit csinál az, aki a vágott baromfi tollát 

leszedi? 
kopozza, kopasztya, lëkopozza, kopoz, 
pucojja 

193. Hogy mondják, mit csinál az, aki a szalon
nát, belsőséget (disznóöléskor) fazékban vagy 
üstben puhára főzi? 

köveszt, abáll, megabájja 
194. Hogy nevezik az olyan szalonnát, amit 

puhára főztek? 
kovçsztëtt, ab§tt, abb^tt 

197. Mit csinál az állatorvos a hím sertéssel, ha 
ivartalanítja? 

heréli 
230. Milyen hangot ad a szarka? 

csërrëG, csöröG 
242. Ahol disznót szoktak vágni, ott miben tá

rolják a zsírt? Mi ennek a zománcos edénynek a 
neve? 

véndő, véndöl, véndëj , bödön 
246. Mi a neve a disznó gyomrából készült sajt

nak? Tölteléke: 
bőrke, disznónyelv, fej hús, fűszer? 
bőrkés, svártli, disznósajt, prëzsbors, göm
böc, préshurka 
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SÓFALVINÉ, MÁRTA TAMÁS 

BRÄUCHE UND VOLKSMUND ZUR TIERHALTUNG 
AUS DEN GEMEINDEN DES KÁL-BECKENS 

Auch in den Gemeinden des Kai-Beckens gehörte die 
Tierhaltung zum Leben des Bauerns. Wer Tiere gehalten 
hat, kannte sich in den vielen Regeln des Aberglaubens 
aus und versuchte sich ihrer zu bedienen, auf daß seine 
Tiere immer stärker würden, sie immer gesund blieben 
und, wenn die Zeit herangekommen war, gut verkauft 
werden könnten. 

Die Hausfrauen widmeten sich vor allem dem Geflü
gel. Mit dem Brüten und der Aufzucht von Geflügel 
sind viele interessante Gebräuche verbunden. Auf 
vielerlei hatte die Hausfrau hierbei zu achten, denn sie 
sorgte für die Fleischversorgung der Familie aus dem 
Geflügelhof. 

Die Männer waren für die Versorgung und Pflege der 
größeren Tiere verantwortl ich. Natürlich hatten auch 
die Frauen ihren Anteil an diesen Arbeiten; aber der 
Landwirt künmerte. sich um den Verkauf der Tiere auf 
den Märkten und es war sein Verdienst, wenn es ihm 

gelang, einen hierfür vorgesehenen Ochsen zu verkau
fen. 

Bereits im Kindesalter lernte man die Tiere lieben. 
Die Kinder wuchsen in unmittelbarer Nähe zu den 

Tieren auf und mehr oder weniger unbewußt lernten 
sie die zur Tierhaltung gehörigen Bräuche kennen. 

Auch in der Umgangssprache der Bauern finden sich 
jene charakteristischen Ausdrücke, die die einzelnen 
Landschaftsgegenden im Fachwortschatz der Tierhal
tung kennzeichnen. Man kann unter ihnen Rufe erken
nen, die deutlich den Tierstimmen nachempfunden sind. 

Einige solche Aussprüche und auch deren Bedeutung 
sind in meiner Arbeit enthalten, sie stehen ebenfalls im 
Kontext zur Tierhaltung. 

An das Ende der Mitteilung stelle ich einen Frage
bogen, der aus einigen Fragen und deren Beantwortung 
besteht und der jene Wor t e enfhält, die ich von den 
hier gesammelten, mit der Tierhaltung zusammen
hängenden Ausdrücken für interessant befand. 

/ 
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