
PETÁNOVICS KATALIN 

„ÁTÜL LÉPTÜK ZALA MEGYE HATÁRÁT..." 
(ZALA MEGYEI SUMMÁSOK KULTÚRAKÖZVETÍTŐ SZEREPE) 

A mezőgazdasági vándormunkásság meglétének 
nyomai a középkorba vezetnek vissza.1 Ezek az 
idénymunkások elsősorban a nagybirtokokon helyez
kedtek el, különösen a nagy egymásra torlódó nyári 
teendők (fűkaszálás, aratás, cséplés) idején, amikor a 
robot nem volt elégséges ahhoz, hogy minden felada
tot idejében elvégezhessenek. 

A 18. századból ránkmaradt, a napjainkig legré
gibbnek ismert aratószerződést balatonedericsiekkel 
kötötték, de ha átnézzük az egyes uradalmak szerző
déseit, kiderül, hogy csaknem mindegyik foglalkozta
tott vándormunkásokat.2 

A népességszaporulat következtében - különösen a 
jobbágyfelszabadítás után - az agrárszegénység szá
ma olyan mértékben megnőtt, hogy többféle kiutat is 
keresett magának, mert a földből nem tudott megélni. 
Részben a városokban az iparban kerestek munkát, 
részben kivándoroltak, a többiek mezőgazdasági bér
munkássá, summássá váltak.3 

Az ipari növények (cukorrépa, kukorica, burgonya) 
19. század végén fellendült termesztése állandó, 6 hó
napos munkaalkalmat biztosított a földnélküliek vagy 
a kisföldűek részére. Kialakultak azok a megyék, 
ahonnét a legtöbb munkás indult évről évre a nagy
birtokra vagy a jelentős paraszti gazdaságokba4 

„Becslések szerint az első világháborút megelőző 
években kereken mintegy 50 ezer summás volt Ma
gyarországon, számuk tehát családtagokkal együtt kb. 
150 ezer főre tehető."5 

Zala megye - beleértve a Keszthely környéki fal
vakat is - a 3. legnagyobb summáskibocsátó megye 
volt. Útvonaluk elsősorban a Somogy, Veszprém, Fe
jér, Baranya megyei nagybirtokokra vezetett.6 

A hathónaposok - magukat így nevezték - egy-egy 
summásgazda keze alatt dolgoztak egy bandában 100-
200-an. Életvitelüket meghatározta a napkeltétől nap
nyugtáig - aratásban a látástól vakulásig - tartó munkai
dő, s a folytonos felügyelet. Kikapcsolódásra, játékra 
mégis mindig kerítettek időt. Hiszen a summások zömmel 
fiatalok: 13^40 év közöttiek voltak. A szórakozás lelki 
szükségletet, feloldódást, erőgyűjtést jelentett számukra.7 

Csaknem minden, a summásokkal foglalkozó szak
irodalom megemlíti a szabadidő eltöltésének módját, 

de azt kevéssé vizsgálták, hogy ez a réteg, amely 8-
15 év alatt bejárta szinte Dunántúl összes majorját, 
vajon milyen mennyiségű és minőségű kultúrát ka
pott (adott át), és ezt otthon befogadták-e vagy sem, s 
milyen mértékben.8 

A továbbiakban erre keresünk választ. 
Közismert, hogy a paraszti kultúra megőrzésében a 

szegényparasztság kiemelkedő szerepet játszott.9 A 
különböző falvakból összeverődött summásság a hat 
hónap alatt egymásnak átadta szűkebb pátriájának 
magával hozott folklórját, s hazatérve magával vitte 
az újonnan megtanult dalokat, táncokat, meséket, 
amelyeket a téli hónapok társas munkái, összejövete
lei alatt megismertetett az otthonmaradottakkal. Ter
mészetesen nem mindenki volt jó átvevő és átadó, de 
akadtak kiváló memóriájú előadók, akik szivacsként 
mindent magukba szívtak. Ők azok, akik szinte egy
személyes letéteményesei mindannak, ami egy falu
közösség átlagos tudását jellemzi. 

A summások vasár- és ünnepnapokon csak rendkí
vüli időjárás esetén dolgoztak. Ahogy a matyó sum
mások mondták: „hármas ünnep, hetes eső" vagyis a 
hosszabb pihenő több szórakozási alkalmat kínált.10 

A nők vasárnap délelőtt mostak magukra és azokra 
a férfiakra, akik fizetség ellenében megkérték erre 
őket. Ha maradt egy kis idejük, a barátnők együtt el
sétáltak a legközelebbi faluba vagy városba, közben 
szappant, mosószódát vagy egy-egy kötényre valót 
vettek.11 A férfiak a kocsmát látogatták meg. Haza 
nem jöhettek 6 hónapig, mert az uradalom csak az 
oda- és visszautat fizette meg, s egy nap alatt úgysem 
tudtak volna megfordulni. Kivételnek számított, ha 
néhány fiatalember összebeszélt és hazautazott a falu
juk búcsújára.12 

A 6 hónap alatt igen ritkán jutottak el misére, mert 
messze volt a falu, és délelőtt dolguk volt. Egy idős 
summásasszony pontos magyarázatot adott az éneké
vel:13 

„Ne nézz babám pogánnak, 
Nincs is a summásnak vasárnap. 
Délelőtt van a nagymosás, 
Délután meg a vasalás, a varrás." 
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/ . ábra. Zalai summások Kéttomyúlakon. 1930-as évek 
Abb. I. Zalaer Gedingarbeiter in Kéttornyúlak. 1930-er Jahre 

Kivételek mindig voltak. Eszterházán (Győr-Sop
ron m.) például minden ünnepnapon kocsi vitte a 
templomba azokat, akik misére akartak menni. 
Ugyanitt a hercegség engedélyezte a fiatal fiúk és lá
nyok bérmálkozását. Az oktatásra külön kocsi vitte és 
hozta őket egy hétig, s erre a hétre is megkapták a bé
rüket. Ugyanakkor Taszárról (Somogy m.) saját költ
ségén utazott haza Bárszentmihályfára hét fiú bérmál-
kőzni. A gazdaság levonta bérükből a szombati napot. 
A Tolna megyei Göllén Nagyboldogasszonykor (aug. 
15.) volt a búcsú. A summások ezen a napon misét 
hallgattak, jobb ételt és bort is kaptak.14 A Baranya 
megyei Szalántán még azt is megengedték, hogy a 
summások a máriagyüdi szent búcsúra, elmenjenek. 
„Még húst is sütöttek az útra, hogy mennyünk csak, 
és legyen mit ennünk. Négy napot kaptunk rá. Május 
végén, június elején vót ez. Gyalog mentünk. ... Öre
gasszon nem vót köztenk ... előénekótem, amit tut-
tam... Hát nem búcsújáró énekeket énekőtem, hanem 
azt, amit tuttam. Meg imádkoztunk Üdvözlégy et, Mi
atyánkot, Hiszekegyet, amit tuttunk... A legények is 
ám, nemcsak a lányok."15 

A summások szórakozásai között első helyen az 
éneklés állt. Énekelni mindig lehetett, mert hozzátar
tozott a summásélethez. „Lovaskocsiva szoktak ben
nünket vinni egyik majorbu a másikba. Ütünk a kocsi 

ódaián, meg a fenekén, ki hogy fért el. Sokszor több 
falun át is mentünk. Nótáztunk, csak úgy harsogott... 
Mer a falusi népek ki-kiátak a kapuba, úgy néztek, 
hallgattak minket."16 Volt olyan gazdaság, ahol a se
gédtiszt nagyon szerette az éneket hallgatni. „Az nem 
nézegette ám a répasorokat, hanem mindig az vót a 
kívánsága, hogy énekőllenek. Ez má reggé künek 
majnem nótáztatott vélek, ollan ámossan. Égisz nap 
nem köllött ám azér nótázni mer nem is birták vóna 
figyeni is a munkára, meg énekőni is. De hazafelé 
rendes erüs nótákat követelt." 

Nemcsak parancsra vagy kívánságra énekelgettek 
kapálás közben, hanem a maguk örömére is. így 
gyorsabban tellett az idő. „Fé nap is elnótáztunk ka
pálás közben."17 Aratásban nem énekeltek, mert ak
kor nem lehetett, a munka olyan nehéz és fárasztó 
volt, hogy nem tűrte az éneket,18 de este, kévehordás
kor, amikor már nagyon fáradtak voltak, csak elkezd
ték: „Aki danol sósé fárad el, Aki felnőtt sósé csüg
ged el." Mondták is nekik az idősebbek vagy a mun
kásgazda: „Az anyátok istállóját, ti sósé fárattok e?" 
„Dehonnem! Csak fiatalok vótunk és úgy tettünk, 
mintha nem lettünk vóna fárattak. Hazafelé mindig 
énekőtünk. Mindig. Nyáron is. Rozi, aszongyák, kezd 
el! " És akkor a fáradt emberek lehúzva lábbelijüket a 
dal ütemére lépdeltek a szállásuk felé. Elől mentek a 
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nők, ők mindig igyekeztek, hogy minél előbb tudjo-
nak mosakodni, mögöttük a fiatalabb férfiak, legvé
gén az idősebbek.19 

Mindig a nők énekeltek, elsősorban a fiatalok. A 
férfiak közül már kevesebben csatlakoztak hozzájuk. 
Általában olyan vidám nótákat kezdtek el, amelyekre 
könnyen lehetett menetelni. Az elősegítette a fáradt
ság leküzdését.20 Tavasszal és ősszel még elég hosz-
szúak voltak az esték. Vacsora után kiültek a ládájuk
ra, és énekeltek, de énekeltek vasárnap délután, éne
keltek krumplihámozás és babválogatás közben a sza
kácsnők is, énekeltek a vagonokban ide és hazautaz -
tukban. Énekeltek örömükben, bánatukban. A dal 
amolyan mindenre jó gyógyszer szerepét töltötte be. 
Mindent ki lehetett mondani a segítségével anélkül, 
hogy sajátmagáról beszélt volna az éneklő. „Ha egy 
jót énekohettem, mingyá könnyebbedett a szívem, 
mer kimontam, ami bennem vót. A bánatot kidaló-
tam."21 

Hat hónap alatt szinte mindent elénekeltek, amit 
csak tudtak. Ha egy dal különösen megtetszett, akkor 
addig danoltatták, amíg megtanulták. Aztán akadtak 
olyan szomorúnóták - balladák - amelyeket nem 
mindenki tudott, mert hosszúak voltak, és ezeket nem 
is lehetett csoportosan énekelni, hanem egyedül, vagy 
ketten-hárman. A balladákat csak néhányan tanulták 
meg, olyanok, akik különösen érzékenyek voltak a 
tragikumra.22 Ezek azért sem váltak közkinccsé, mert 
ritkán kerültek elő és inkább kisebb közösségben, va
lamilyen aprólékos munkavégzés - pl. babválogatás, 
magtári munka, zsákjavítás stb. - közben. Egyik adat
közlő elmondta, hogy a betyártörténetek mesélésekor, 
vagy ha megesett lányok szomorú sorsáról esett szó, 
akkor volt aki tudott ilyen nótát, és azt elmondta. 

Summás falvakban azért lehet egy-egy dalnak, bal
ladának több változatát is fellelni, mert a különböző 
emberekkel együtt dolgozók különböző variánsokat 
hallottak.23 Arra a kérdésre, hogy mi mindent énekel
tek a summások, mind Katona Imre, mind Borsai 
Ilona aprólékos és gondos tanulmányban szóltak. A 
magam gyűjtései és tapasztalata nyomán csak meg
erősíthetem megfigyeléseiket. Vagyis azt, hogy a 
summások dalkincse a magyar parasztság dalkin
csével azonos, csak sajátos életformájuk alakította 
ki azokat a daltípusokat, amelyek speciálisan az ő 
életükről szólnak. Ebbe a dalkincsbe beletartoztak 
a műdalok, sőt a korabeli divatos kuplék is.24 Valaki 
szinte dicsekedve említette, hogy nem amolyan falusi 
nótákra táncoltak, hanem az akkor közismert városi 
énekekre. 

A kifejezetten summáséletről szóló dalokat akkor 
mondogatták, ha közeledett a hazautazás vagy ha va
lami ellen tiltakoztak. Pl. este nem akarták őket a 
munkaidő lejártával hazaengedni. Mivel a pallérral 
vagy az uraság más tisztségviselőjével nem vitatkoz
hattak, mert akkor könnyen fölmondták nekik, és a 
következő szezonra nehezen kaptak volna munkát, 
azért a dalhoz folyamodtak.25 

Ugyanannak a témának két változatát idézem, 
mindkettőt Nováról. Az egyik majdnem csak tény
közlő, a másik viszont harcias hangvételű. 

„Lement a nap, mégsincs este 
A lányoknak nincsen kedve. 
Igyekeznénk hazamenni, 
Munkásgazda nem engedi." 

„Lement a nap, mégsincs este 
Pallérunknak most van kedve. 
Ha van kedve, tegye maga, 
Minket meg eresszen haza." 

Különösen a búcsúzás előtt énekeltek sokat. Az utol
só napokban alig fértek a bőrükbe, se lefeküdni, se dol
gozni nem volt már kedvük. Mindent elmondtak dalban, 
s mindenki megértette a neki szóló üzenetet: a szakács-
пек, a pallérok, az intézők, de még az uradalom cselédei 
is. A rosszindulatú, az ételt megvonó munkásgazdának 
szólt a közismert summásnóta a megspórolt zsír árán 
vett zsebóráról; a szakácsnőnek szemére vetették, hogy 
még a babot is irigyelte a munkásoktól. 

„A szakácsné ha bemegy a konyhába 
Ott méri a babot egy nagy kotlába. 
Ott méri a babot egy nagy kotlába, 
Öt-hat szemet minden summás számára." 

A betegségek okát is az elégtelen, gyenge, vagy 
éppen romlott ételben keresték: 

„Intéző úr ha bemegy a barakba 
Végignéz a maródiak ágyába. 
Hát te kislán, hát tenéked mi bajod. 
Nem szól semmit, a rántottleves elrontott." 

Örömüket kis hetykeség is fűszerezi: 

„A kőkereszti nagymagtár eleje 
Körös körül rózsafával van tele. 
Summáslányok koszorúba kötik 
Örülnek, mert letelik az idejik." 

„Menjünk lányok az iroda elejbe 
Ott adják a summa pénzt a kezünkbe. 
Intéző úr tekergeti a fejét 
A zalai lányok mind elhordják a pénzit." 

„Intéző úr ájjon a jobb szárnyára 
Kísérjen ki minket az állomásra. 
Mert miértünk jön a vonat sebessen, 
Kik ittmarattok sírjatok keservessen. ' ' 

„Elmehecc te héccer alá, héccer föl. 
A zalai lánynak párgyát nem találod föl. 
Van is annak vékony karcsú dereka, 
A farára ráfeszül a szűkszoknya." 
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2. ábra. Zalai summások Kéttornyúlakon. Középen a bérlő: Kari József, mellette balról a summásgazda. 1935. 
Abb. 2. Zalaer Gedingarbeiter in Kéttornyúlak. In der Mitte der Pächter: József Karl, neben ihm links der Gedingherr. 1935. 

Az itt következő dalban van egy kis oldalvágás a 
helybéli cselédség számára is: 

„Mindenkinek tudtára fogom adni, 
Hogy Pólába ne jöjjön el aratni. 
Mer a lányok féttik a legényeket, 
Mer azt hiszik mink szerettyük el őket."26 

Végül idézek egy Mikekarácsonyfán gyűjtött nótát, 
amely érdekes keveréke a szemrehányásnak s a tréfás 
ijesztgetésnek. Dallamát az Árnyas erdőben szeretnék 
élni nyáron át kezdetű iskolában tanított énektől köl
csönözték. 

„Intéző ur magáru is megemlékezünk. 
Igaz hogy az aratáskor jól kitolt velünk. 
De már mink azt elfeledtük, mert mi elmegyünk, 
Kérje Istent, hogy jövőre vissza ne jöjjünk." 

A bandagazda, ha nem volt félni és takargatni va
lója, együtt utazott, és nótaszóval együtt vonult be fa
lujába a munkásaival, de ha tudta, hogy vaj van a fe
jén, Ъ-Л nappal később jött el a majorból. Egyébként 
a munkásgazda ritkán vett részt a summások mulatsá
gaiban, mert megvolt a maga esti elfoglaltsága, és 
azért sem, mert legtöbbször már idősebb ember volt.27 

Az énekeket az elöénekesnek nevezett jóhangú 
lány vagy asszony kezdte. Neki szóltak, hogy Juliska, 
ezt vagy azt kezdd el. Az elóénekesek közül majd

nem mindegyik elsőkapás is volt. Azt állították ma
gukról, hogy nagyon jó munkások voltak, de valószí
nűnek tartom, hogy a csapat hangulatát befolyásoló, 
az egyenletes munkát biztosító szerepüket is figye
lembe vették a summásgazdák, amikor elsőkapásnak 
tették őket. A summások elmondták, hogy répakapá
láskor mondókákkal is szórakoztatták egymást. 

Munka közben csendesen dalolgattak, de hazafelé 
menet, különösen ha falvakon keresztül vezetett az 
útjuk, „nótáztunk, csak úgy harsogott". Ahogy Bor
sai Ilona írja: „Örömüket lelték az egyöntetű, messze-
hangzó szép énekben."28 A sok éneklés által előadói 
készségük megnőtt. Ezért a volt summások ma is ál
talában bátrabb adatközlők, mint azok, akik mindig a 
falujukban éltek. 

Ősszel, november közepéig ki-ki visszakerült az 
otthonába, alig várták, hogy a munkán tanult új nótá
kat tollfosztás vagy más társas munka, összejövetel 
alkalmával előadhassák. Amelyik tetszett, azt hama
rosan megtanulták. A summás témájú dalokat - amint 
erre Katona Imre is felfigyelt „a birtokos parasztság 
csak a legritkább esetben vette át" mert idegen, isme
retlen volt számára a summás élet.29 A dallamokat 
azonban ismerte, csak más szöveggel, hiszen a sum
másdalok legnagyobb részét - a körülmények hason
lósága miatt - katonadalokból alakították át.30 

A summás fiatalok másik, igen kedvelt szórakozá
sa a tánc volt. A hosszú tavaszi, de főként őszi esté
ken csaknem mindig táncoltak. Nyáron csak szombat 
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vagy vasárnap este, mert hétköznapokon nagyon elfá
radtak. Minden summásbandában akadtak, akik vala
milyen hangszeren játszottak, és azt magukkal is vit
ték. Voltak olyan summások, akik egész kis zenekart 
alkottak (hegedű, cimbalom, bőgő, kontra) és éveken 
át mindig együtt szerződtek le a különböző uradal
makba. Az összeszokott banda színvonala, repertoárja 
is gazdagabb volt, mint az alkalmi muzsikusoké. Ha
marosan hírüket vitték a vidéken, és szombat-vasár
nap estéken meghívták őket búcsúkba, lakodalmakba 
muzsikálni. 

A szentpéterföldei volt summás zenészek összeté
tele: 2 prímás, 1 cimbalmos, 1 bőgős. Igaz, hogy a 
nagybőgőnek néha madzag volt a húrja, de azért 
szólt. Ha lakodalomba hívták őket, az uraság a hétfőt 
megadta nekik szabadnapnak. Akkoriban a legtöbb 
faluban vasárnapon volt a lakodalom. 

A novai Németh Ferenc így emlékezett meg a mu
zsikálásról: „Ahun csak vótam munkán, mindenütt 
összeverődött egy egész zenekar. Cimbalmos, hege
dűs, brácsás. E szoktunk menni ott Tolna megyébe 
nagy lakodalmakat meg búcsúkat muzsikaiunk ki. 
Öten vótunk ott zenészek... Fiatalok vótunk, jóked-
venk vót, mindenféle vicceket csinyátunk, aszta ezer 
nagyon szerettek bennünket. Talá nem is annyira a tu-
dásér, mind a jókedvenkér. A viselkedésünkér. így 
tuttunk keresnyi külön is. 

29-ben Nagykonrádon muzsikaiunk pünközsd va-
sárnaptu pünközsd hétfő délig... Hazafelé bementünk 
a kocsmába... hárman muzsikaiunk, kettő mulatott. 
Aztán cserétünk. Gyüttek a munkástársak tőlünk is 
meg a másik majorbu is, aszta keddre nem maratt egy 
vasam se. Mondtam is: ezer nem járok e gyerekek, 
muzsikányi, hogy kedden még egy cigarettát se tugy-
gyak venni."31 Pedig a muzsikálással a takarékosab
bak össze tudtak gyűjteni annyit, amennyi a dohány
ra, vagy egy kis borra kellett. Nyaranta előfordult, 
hogy bort áruló szekeres ember kereste fel az uradal
makat, s a hordóból mérte ki a bort az embereknek. A 
Keszthely környékieket - főként a várvölgyieket -
emlegették, hogy tőlük szoktak bort venni ünnepna
pokon.32 Egyébként bort nem láttak egész nyáron át. 

A summások maguk is szoktak a zenélésért fizetni, 
de csak akkor, ha többen - tehát egész kis zenekar -
húzta a talpalávalót. Természetesen ez esetben fillé
rekről volt csak szó, hiszen nem volt pénzük, de aki 
megbecsülte, „abbul is gyütt össze valami." „Vót az 
eset, hogy összegyütt egy pengű is. Az is nagy dolog 
vót, mer egy pengű egy napi kereset vót." 

Leggyakrabban előforduló hangszer a citera volt. 
Aztán a hegedű, a cimbalom, később a tangóharmoni
ka, nagybőgő, szájharmonika és valamilyen fúvós 
hangszer. Ha nem volt más kíséret, akkor a jászol ol
dala vagy az abrakos láda oldala volt a dob. „Ütemre 
verték, aszta úgy kigyütt (a ritmus) hogycsak na! " 

Fehér Ferenc is addig gyűjtögette a pénzét, amíg 
sikerült egy gombos tangóharmonikát vennie. Azon
túl minden évben magával vitte két kincsét: a bicikli

jét és a harmonikáját. A 30-as évek második felében a 
legények ezzel karikáztak ünnepnapokon a környező 
falvakba, majorokba. A kerékpárt és a tangóharmoni
kát is a barakkban, egy falba vert kampóra akasztva 
lógatták.33 

Minden summás egyöntetűen azt mondta, hogy 
napkeltétől napnyugtáig nagyonis elfáradtak, mert a 
pallér, a segédtiszt vagy más parancsoló mindig mö
göttük állt. A munkát jól megszervezték, nem volt 
üres félnap meg üres idő mint a tsz-ben. Mégis, este 
ha kimosakodtak „mer ollanyok vótunk, mind a szur
tos malacok" átöltöztek, megvacsoráztak és megszó
lalt egy citera „vagy akármillen kis nyikkancs, akkor 
má táncótunk." Az asszonyok emlékeztek, hogy néha 
inkább pihentek volna tánc helyett, de a legények 
megfogták a karjukat és elhúzták őket. Nevetve emle
getik, hogy „megtáncótattuk a bóhákat", meg „kiráz
tuk a bóhákat" utalva arra, hogy a szalmás fekhelye
ken rengeteg bolha volt. 

A tánc legtöbbször a szálláshelyükön a barakkban, 
vagy az istállóban a középső járdán szokott lenni. Jó 
időben pedig az udvaron. A cselédek is eljöttek közé
jük táncolni, bár ezen kívül nem nagyon barátkoztak 
egymással. 

Ha belejöttek a hangulatba, éjfélig is szórakoztak. 
Mondták is, hogy „le se tette az ember a fejét, má 
gyütt a munkáspallér: Jó regget emberek! Emeny-
nyünk! Alig tuttunk főkenyi, dehát mennyi köllött dó-
gozni." „Mikor látta a gazdánk, hogy alig mozgunk, 
mondta a muzsikusnak: János, az istenteket, este nem 
lefekünnyi ugye?" És ezt több munkásgazda is meg
erősítette, hogy esténként, ha a fiatalság nem bírt ma
gával, bementek, s figyelmeztették őket, hogy más
nap dolgozniuk kell, szükségük van pihenésre, alvás
ra. Sokszor erélyesen kellett fellépniük, hiszen a 
munkások között idősebbek is akadtak, akik szívesen 
aludtak volna.34 

Hogy mit táncoltak? Amit tudtak. Csárdást, főként 
a gyorscsárdást. Aztán az ún. kétlépésest, amely las
súbb tánc volt. Ezt járhatta lány-lánnyal, lány le
génnyel vagy „körbe-karikába", tehát körtánc formá
jában is. Kedvenceik közé tartozott a keringő, a „pul-
ka és a négyes pulka". Ez utóbbit négy pár táncolta 
egyszerre. Helycserés tánc volt, s amikor a szaladgáló 
párok összeütköztek, nem találták a párjukat, na
gyokat nevettek. A régiesebb táncokat pl. a len
gyelkét, a fiatalok „lenézték, nem tanujták meg." 
Közben-közben páros táncokat is jártak, amelyeket 
énekszóval kísértek: „Hogy a csibe, hogy"... „Add 
ide a tűt, te megy a gyűszűt" kezdetű országszerte 
ismert dalokra. 

A táncban szinte mindenki részt vett, fiatalok, idő
sebbek egyaránt, de itt is akadtak kivételek. Aki gyá
szolt, az nem táncolt, inkább más elfoglaltságot talált 
magának, nehogy kísértésbe essen, s megszegje a 
gyászidő leteltét. Úgyszintén háttérbe szorultak azok 
az elesettebb nők, férfiak, akik falujukban is a társa
dalmi periféria szélén éltek. 
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A táncok szüneteit játékokkal töltötték ki. Legked
vesebb játékuk volt a „balházás". Enélkül alig múlt 
el este, a falujukban pedig lakodalom nem létezett 
bolházás nélkül.35 

Kizárólag férfiak mulatsága volt a „seggreverős". 
Egyikük a székre vagy padra hasalt, és a többiek a fe
nekére ütöttek. Ha kitalálta, hogy ki ütött, akkor an
nak kellett felváltania. Sokszor durvasággá fajult a 
dolog, mert előfordult, hogy lapáttal vágtak rá. Vagy 
aki egy pakli dohányért vállalkozott a játékra, bizony 
úgy elnáspángolták, hogy szinte szét ment rajta a nad
rág. Mondják, hogy akadtak „nagy zsiván emberek, 
akiknek mindig marhaságon járt az eszek", és akik 
folyton kitaláltak valami mulatságos - sokszor nem 
éppen szelíd - dolgot, amivel riogatták a nőket.36 

A játékon, táncon, éneken kívül esténként mesél
tek. Egyöntetűen állítják, hogy minden majorban 
akadt 1-2 jó mesélő. Természetesen a 6 hónap alatt 
mindenki mondott valamit, amit tudott, de voltak, 
akik vitték a szót. „Este lefekvéskor szoktak meséni. 
Ugyanúgy, mind a katonaságná. Mindig akadt jó me-
siló. Mindent mesitek... egyik jábavalót, a másik ér-
demesset." 

„A meséket a betyárokru, ezeket szerettük, de a 
ludvérceket, meg a hazajáró halottakat nem szerettük, 
mer fétünk. Jobban félőssek vótunk mind most."37 

A nők és a fiatal fiúk a meséket és a szerelmes tör
téneteket szerették hallgatni. A férfiak - ahogy ők ne
vezték - a „maflaságokat". Ez a szó jelentette a tru-
fákat és azokat a nyomdafestéket nem tűrő törté
neteket, amelyeket csak egymás között mondtak el. 
Több adatközlő is megemlékezett olyan kiemelkedő 
egyéniségekről, akik több estén át bonyolították a tör
téneteket. A rezi summások ma is ámulattal emleget
nek egy Hegyi János nevű várvölgyi embert, aki 
majdnem minden este mesélt „igazi meséket". „Egy-
folytába emesét vóna egy hétig is. Hogy az mennyit 
tudott? Csoda!" 

Meséléskor „ollan csönd szokott lennyi, ha valami 
leesett, meg lehetett hallanyi a csörgését. Egy darabig 
mesét, akkor meg szokta kérdezni: Csont? Ha nem 
feleltek, akkor abbahatta mer elaluttak... Ha azt fe
letek rá, hogy hus, akkor hagatták tovább... Másik es
te má kérdezték, hogyhát hun is hattad abba? Aztán 
megen mesét."38 

A munkásgazda is meghallgatta a mesét, ha éppen 
ott volt. „Illyenbe nem vót különbség" - mondták. 
Fehér Ferenc hernyéki summás emlegette Takács Pis
ta nevű barátját, akiből később rendőr alezredes lett, 
hogy szeretett olvasni, és „nagyon jó feje vót. Régen 
vótak ezek a ponyvaregények. Ebédná gyorsan elol
vasott egy-egy ollan kis füzetet. Este aszta majdnem 
szóra szóra elmondta. Járt föl alá a barakba, aszta 
csak mondta."39 Volt aki a járda szélére állított ládá
jára telepedve mesélt, ismét mások fekhelyükön ülve 
vagy félig fekve, könyökükre támaszkodva szórakoz
tatták hallgatóikat. De előfordult, hogy a barak köze
pére ültették, hogy mindenki jól hallhassa a szavát. A 

3. ábra. Zalai summások Kéttornyúlakon. Aratóbál. 1935. 
Abb. 3. Zalaer Gedingarbeiter in Kéttornyúlak. Erntefest. 1935. 

sötétben csak a hanggal lehetett a történetet dramati
zálni, hiszen a mozdulatok nem látszottak. 

Az igazi nagy mesemondók minden este meséltek, 
vagy legalábbis elkezdték. Benkéné emlékezetében 
él, hogy egyik munkahelyén volt egy ilyen ember, aki 
„Kedves lapátfülű hallgatóim" megszólítással kezdte 
minden meséjét. A kévetengerről szólt, de itt már el
aludtak, tovább nem hallgatták. Majdnem minden 
summáscsapatban előfordult egy-egy olyan - kicsit 
lenézett, gyengébb elméjű ember - akit lehetett ugrat
ni. A Keller házaspár emlékezett egy szegény ember
re, „Furkó Káró bácsinak" hívták (az igazi nevét sen-
kisem tudta), akinek minden áldott este a következő
ket mondta a mesélő: „Etetik a bárányokat, ráhajtot
ták a hídra. Avva má be is fejezték, mer ottvannak a 
hídon." Most is ugyanúgy nevetnek rajta, öreg fejjel, 
mint hajdanán. A munka közben mondott mesék, tör
ténetek rövidebbek voltak. Aki különösen vonzódott 
a meséhez, az mindig igyekezett úgy helyezkedni, 
hogy a mesélő közelébe kerüljön. Sokkal hamarabb 
tellett az idő, és a kezük is gyorsabban járt, mert az 
egyhangúság unalmát elűzte a figyelmet lekötő szó. 
Benke Jenőné vállusi summásasszony egyik meséjé
nél megjegyezte, hogy ezt „krampliásás közben ta
nulta."40 

Kiváló mesemondási alkalmakat kínált a tollfosz-
tás, a krampliválogatás, kukoricafosztás, közös legel
tetés, pásztorkodás, libaőrzés stb.41 Ezt az otthoni szo
kást gyakorolták a munkán is. 

Megfigyeléseim szerint a summás mesemondók re
pertoárja nem a munkán, hanem az otthon tanult me-
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sékből állt. Benkéné minden meséjét nagyapjától, an
nak öreg szomszédjától, és a falubeliektől hallotta. 
Sokszor hallotta, mert egy hosszú történet nem rögző
dik meg egy-két alkalommal. Ezért nincs a mesekin
cse között egyetlen olyan sem, amelyről biztosan állí
totta volna, hogy a munkáról hozta, míg a dalok ese
tében emlékezett rá, hogy ki volt az átadó. 

Az ének, a tánc, a mese oldotta a lélek magányát, a 
család utáni vágyódást, az otthon melegét. Hiszen sok 
volt köztük a gyerek. Az idősebbek mintha saját gye
rekeiknek meséltek volna - magukat is biztatva, hogy 
hátha egyszer ők is szerencsések lesznek. Ezért sze
rették a filléres ponyvák történeteit is. 

Az aratás a falvakban és az uradalmakban is a leg
fontosabb és a legnehezebb munka volt. A falvak 
nagy részében aratás előtt misén vettek részt az em
berek, ahol szerszámaikat megáldotta a pap.42 Nekik a 
kenyerüket, az életüket jelentette a jó aratás. Az ura
dalmak világa egészen más volt. Személytelenebb. 
Egymás után felállt a 40-50 kaszás, akik néhány szál 
gabonát tekertek maguk köré derékfájás ellen, kalap
juk mellé 3-4 kalászt tűztek, némán fölnéztek az ég
re, aztán belevágtak a hatalmas tábla gabonába. Az 
uradalom is ünnepelt a maga módján. Az első napon 
nemcsak az intéző jött ki a földre, hanem az uraság 
vagy a bérlő is. A legbátrabb és legszemfülesebb (rit
kábban az első) marokszedő fölkapott néhány szál ga
bonát, odafutott a hintóhoz, s átkötötte a tulajdonos 
derekát, kezét esetleg a nyakát, miközben egy kötet
len de tartalmában azonos szöveget mondott: 

„Hála Isten, hogy megértük az aratást, 
Adja meg a jó Isten, hogy több számos 
esztendőben is megérhessük, 
De nem búval, bánattal, hanem 
Jó egészséggel és bő terméssel." 

Ezért a földbirtokostól 50-100 pengőt is kapott. Az 
intéző 10-20 pengőt, a summásgazda néhány pengőt, 
esetleg egy szép fejkendőt adott annak a marokszedő
nek, aki őket is hasonló módon felköszöntötte.43 

Azután eseménytelenül teltek a fárasztó, egybeol
vadó napok az utolsó kaszavágásig. Az aratást hála 
Isten! sóhajjal fejezték be. Csupán Zala megye dél
nyugati részén volt szokásban, hogy az utolsó kévét a 
levegőbe dobták, s hála Isten kévének nevezték.44 

Az uradalom és a summások az aratás befejezése
kor áldomással, mulatsággal ünnepeltek. Az áldomás 
adás a korábbi századokban a munkaadó kötelessége 
volt minden nagyobb közös munka - így az aratás vé
geztekor is.45 Áldomás előtt azonban a munkások ara
tókoszorúval kedveskedtek a földbirtokosnak. A bú
zakoszorú szó a 18. század eleji szótárakban már elő
fordul. 

Az aratókoszorú formája rendkívül változatos volt 
országszerte, mert a vándormunkások vitték és hozták 
a szokásokat.46 A koszorúkat általában az összes ara
tott szemestermény legszebb szálaiból fonták. Tele

tűzdelték mezei virágokkal, vagy papírrózsákkal. 
Nemzeti szalaggal átkötötték és a közeli városban fel
iratos szalagot készíttettek hozzá. Csüngőkkel, gabo
nából font csigákkal és táblákkal ékesítették. Sokszor 
olyan nagy volt, hogy rúdon vitte két leány vagy két 
legény. Zala megye nagyobb részén a korona alakú 
nemzeti szalaggal átkötött koszorú volt a divatos -
káváját férfiak csinálták vesszőből - bár ismerték a 
hosszúkás, egyszerű koszorúformát is. A megye déli 
részén lakó munkások - délszláv hatásra - Jézus ké
vét adtak.47 

A Jézus kéve férfikönyék hosszúságúra vágott kicsi 
kéve. Néhol tiszta búzából készült, másutt a többi ter
ményből is tettek bele. Nemzeti színű szalaggal átkö
tötték, vagy mezei virágokból font kis koszorúval 
övezték, s egyik arató pántlikával a nyakába akasztot
ta, úgy vitte az uraság elé.48 

A koszorúkat nagy becsben tartották: a gazdatiszt 
az irodájában majd a magtárban akasztotta a falra.49 

Szégyen volt, ha a munkások nem adtak koszorút, 
mert az azt jelentette, hogy nem voltak megelégedve. 

Az aratási ünnepség nagyjából mindenütt hasonló
an zajlott le. Mi most a Pápa közelében fekvő Kéttor
nyúlakon dolgozó zalai munkások ünneplését idézzük 
fel: 

Pál Ferenc summásgazda 1929-1945-ig szerződtet
te, s hozta a göcseji munkásokat ebbe az uradalomba. 
Mindig előre megbeszélte az intézővel az áldomás 
napját. Erre az alkalomra az uradalom disznót vága
tott, bort hozatott és megvendégelte a munkásait. Az 
aratók felöltöztek a magukkal hozott legjobb ruhájuk
ba, és rendben megindultak a kastélyudvar felé. Elöl 
ment a munkásgazda, mögötte két leány vitte „a ma
gyar Szent Koronát ábrázoló koszorút. Legalábbis tö-
rekettünk mindig, hogy ollan legyen" - mondta egy 
idős summás. A szalagon a felirat: „Szeretettel Kari 
nagyságos úrnak az aratás befejezése alkalmával a 
zalai munkások." A menet aratási nótákat dalolt út
közben, majd az uraság, vagy intéző előtt elénekelték 
a Himnuszt.50 Ezután a munkásgazda előre lépett, és 
azt mondta: „Naccságos Úr! Hála Isten, befejeztük az 
aratást. Kívánjuk, hogy több számos éven is adja meg 
az Isten, hogy megérhessük, erővé, egésségge! És az 
uraság is válaszót: Megköszönöm szépen, emberek a 
szivességüket" - és átvette a koszorút. Ezután kaptak 
jó vacsorát, bort és táncoltak, mulattak. A cselédfiata
lok is beálltak közéjük, de más - közeli - majorban 
dolgozó csapat tagjaival nem keveredtek.51 

Ez a szép szokás a 19. század második felében ha
nyatlásnak indult, feltehetően a földesurak miatt, akik 
a szerződésekből kihagyták az áldomásadás kötele
zettségét. Darányi Ignác földművelésügyi miniszter 
1901-ben felhívással fordult a nagybirtokosokhoz, 
hogy élesszék föl az arató szokásokat. Ennek hatására 
aztán olyan aratóünnepek keletkeztek a szolgabírók 
vagy intézők rendezése nyomán, amelyeknek kevés 
közük volt a régi aratóünnepekhez. Madarassy László 
éppen azért tette közzé az aratóünnepek leírásait, 
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4. ábra. Zalai summások vasárnap Pápapálházán. 1941. 
Abb. 4. Zalaer Gedingarbeiterinnen am Sonntag in Pápapálháza. 1941. 

hogy a gazdaságok hagyják a munkásaikat, hogy az 
aratóünnepet saját szokásaik szerint rendezhessék 
meg.52 

Bizonyos szokások - elsősorban a látványosak -
átmentódtek a II. világháború utáni korszakra is. A 
régi summások, akik az ötvenes évek elején még el
jártak az állami gazdaságokba aratni, néha még kötöt
tek aratókoszorút az igazgatónak.53 Sőt a termelőszö
vetkezetek némelyikében a régi arató-áldomások 
mintájára szervezték meg a zárszámadásokat. Újab
ban egyes falvakban évről évre arató versenyeket ren
deznek, amelyre egész járások falvait meghívják. Az 
utóbbi 3 évben az aratóversenyt összekapcsolják az 
aratók miséjével, az eszközök megáldásával, majd az 
áldomással, mulatsággal.54 Mindez arra mutat, hogy 
egy-egy szokás átmentődik, igazodik a változó társa
dalmi körülményekhez. Természetesen ezeket a szo
kásokat - akárcsak a néphagyományok legnagyobb 
részét - tudatosan elevenítik föl és éltetik, de ez nem 
baj. Legalább ünnepként, játékként élje meg az új 
nemzedék azt, ami hajdan a parasztság legnagyobb 
fáradtsága, s legnagyobb öröme volt: az élet betakarí
tása. 

A summások szórakozása minden megyében s 
minden majorban hasonló volt, mert nem volt más le
hetőségük, csak amelyet maguk teremtettek saját ma
guk számára. 

Az áttekintés végén feleletet kell adnom a beveze
tőben feltett kérdésre: a summások milyen minőségű 
és mennyiségű kultúrát kaptak summás éveik alatt, s 
ezt a falujuk befogadta-e vagy sem, s észrevehetően 
alakította-e a hagyományos életszemléletet. 

Vállus summásfalu néprajzát vizsgáltam tüzetesen, 
számos Zala megyei községben pedig kérdőív alapján 

végeztem felmérést.55 A kérdések csak a legáltaláno
sabb, a dolgozatban is ismertetett szórakozási for
mákra irányultak. Arra vártam feleletet, hogy emlé
keznek-e még a munkán tanult énekekre, táncokra, 
játékokra, mesékre, mondákra. S arra is kíváncsi vol
tam, hogyan látták ők, s hogyan az otthonmaradottak 
az újdonságok befogadásának a kérdését. A megkér
dezett 60 adatközlő véleménye és saját megfigyelé
sem, kutatásaim alapján az alábbiakban összegezem a 
tapasztalatokat: Szinte kivétel nélkül elmondták, 
hogy igaz, a summások hozták haza a legújabb tánco
kat, a legdivatosabb nótákat, és az otthoniak gyorsan 
megtanulták tőlük, de ezek múló divatjelenségek vol
tak, nem épültek be tartósan a falu hagyományos kul
túrájába. Egy-két év múlva elfelejtették. A kifejezet
ten summás témájú dalok sorsa még mostohább volt. 
Nemcsak érzelmi és tapasztalati idegenségük miatt 
nem tanulták meg az otthoniak, hanem azért sem, 
mert a summások sem énekelték azokat a hazai kör
nyezetben.56 A meséket csak kivételes képességű 
egyének tudják megjegyezni, ezért a mese vándorlása 
sokkal kisebb volt, mint a könnyen megtanulható da
loké, táncoké. A megkérdezettek között egyetlen egy 
sem akadt, aki a munkán hallott mesékből akárcsak 
egyre is emlékezett volna. Pedig mindnyájan hallgat
tak mesét, sőt, néhány mesemondóra még név szerint 
is emlékeztek.57 Ugyanezt mondhatjuk a hiedelem 
mondákról is. Nem tudtak felidézni más hiedelem 
történetet, mint azokat, amelyek otthoni nevekhez és 
helyszínekhez kötődtek. Ennek részben az volt az 
oka, hogy fiatalok voltak - 13-20 évesek - és nem 
szívesen hallgatták meg az ijesztő elbeszéléseket, 
mert féltek. Másrészt a nagy akol-közösség előtt rit
kán hangzottak el. így indokolta ezt Horváth István 
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novai lakos: „Tuggya, ezeket inkább az asszonyok 
beszéték egymás között. A férfiakat nem érdekóte, ki
nevették a babonássakat, meg leszóták. Azér nem is 
mondták. De a betyárokru, azokru szoktak beszéni. A 
Savanyúm, meg a Sobriru, meg a többiekrü, hogy 
mere jártak és hogyan kitótak az urakká. Azt minden
ki hagatta. Azt szerették." Valóban így van. A 60 
summás közül mindegyik ismerte legalább egy-két 
híres betyár nevét, de egész történetet vagy töredéket 
csak 18-an tudtak felidézni. Közülük viszont mind
össze hatan emlékeztek arra, hogy a munkán tanulták. 
A többi vagy nem tudta helyhez kötni, vagy a faluját 
jelölte meg forrásként. Balladát a férfiak egyáltalán 
nem ismertek, a nők közül nyolcan énekeltek olyan 
betyár-, gyilkosság-, szerencsétlenség- és kórházbal
ladát, amelyet a munkán tanultak. Közülük ketten 
még emlékeztek a Sági bíró lánya - , egy a Báró lánya 
- és egy a Jágerlány balladára, de ez utóbbiakat a fa
lujukban tanulták. A Válluson előkerült 19 ballada és 
egy balladás ének a kivételes képességű Benke Jenő-
nétól való. Közülük két változatot ismert a húga. A 
falubéli asszonyok egyikének-másikának ismerősen 
csengett némelyik ballada szövege, de felidézni már 
nem tudták. A balladák közül Benkéné négyet és a 
balladás éneket egészen biztosan munkán tanulta, a 
húga által énekelt két variáns valószínűleg szintén 
munkáról került a faluba. 

Az elmondottakból a következtetés és a tanulság 
magától adódik: a summás falvak kultúrája koránt
sem gazdagodott oly mértékben a munkások által 
közvetített folklórkincs által, mint azt a felmérés ele
jén gondoltam. Aprólékosabb kérdőívvel, nagyobb 
számú adatközlővel bizonyára árnyaltabb képet lehet
ne kapni, de a lényegen aligha változtatna. Példa erre 
Vállus, s a kiemelkedő egyéniségű, 10 évig summás-
kodó Benkéné, aki az eltöltött évekhez képest alig 
hozott, vagy alig őrzött meg valamit a munkán tanul
takból. Következésképp nem is igen adhatott ebből a 
falujának. 

Úgy vélem, hogy a zalai summások e sovány kul
túra-közvetítő szerepének több oka is van: 
1. Az egyes munkásgazdáknak megvolt a megszokott 

toborzási körzetük, ahonnét munkásaikat szerzód-
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51. A fiatal legények - akiknek biciklijük volt - vasárnaponként 
megkeresték azokat a majorokat, ahol zalai munkások dol
goztak. De más megybeliekkel nem barátkoztak. A matyók 
meg egyenesen elzárkóztak előlük. Fehér F. (1920) Hernyék. 

52. MADARASSY 1928. 
53. Szentpéterföldei (Zala m.) munkások közlése. De utal rá 

MANGA 1977. 256. 
54. Nova községben (Zala m.) közel 10 éve kezdték az ún. arató

versenyek megrendezését, amely azóta újabb ünnepélyes 
mozzanatokkal is bővült. 

55. PETÁNOVICS 1987. és 1991. 
56. V.o. KATONA 1968. 30. 
57. Benke Jenóné vállusi summásasszony 49 meséje és 44 mon

dája közül majdnem mindet a falujában tanulta. Egyetlen 
mesét sem tudott megjelölni, amelyet biztosan a munkáról 
hozott haza. 

58. Pál Ferenc novai summásgazda 16 évig vitte a novai és lenti 
járás munkásait Kéttornyúlakra (Veszprém m. pápai j.) Mur-
man Ferencék rezi lakosok 1920-1944-ig Reziből és környé
kéről szerződtettek munkásokat Enyingre (Veszprém m. 
enyingi j . a Draskovich grófok birtokára. Most Fejér m.), 
Völgyi István Bárszentmihályfáról és a lenti járásból tobor
zott. 

EITER AUS DEM KOMITAT ZALA 

Die neuen Tänze, modischen Lieder und Couplets wurden im
mer von den Gedingarbeitern in ihrem Dorf verbreitet. 

Auch das Erzählen von Märchen und ergreifenden Schundero
manen gehörte zur Unterhaltung. Es gab viele 13-15-jährige Ju
gendliche in der Gruppe, für die das Märchenerzählen das Heim
weh nach dem zu Hause milderte. Unter den Sagen hörte man am 
liebsten den „Betyárenlegenden" zu. Balladen waren - besonders 
in den 30-er Jahren - schon weniger bekannt und es gab nur weni
ge, die sie erlernt haben. 

Das größte Fest der Gedingarbeiter war beim Abschluss der Ern
te die Übergabe des Erntekranzes und der Festschmaus, den aus-
shließlich der Großgrundbesitzer gab. 

Das Material aus dem Komitat Zala zeigt, daß die Gedingarbei
terschaft in bedeutendem Maße die traditionelle Kultur ihres Dor
fes beeinflußte. Besonders gültig ist das für die 30-er Jahre, als die 
alte Lebensweise der Bauernschaft zu verfallen und zu verschwin
den schien. Die modischen Tänze, Lieder waren saissonartig und 
die Lieder mit speziellen Gedingarbeiterthemen haben sich infolge 
der Entfremdung nicht eingebürgert. 

*Die Märchen haben sich nur mehr einige Märchenerzähler mit 
besonderer Begabung gemerkt und weitererzählt. Von den Balla
den waren sowohl unter den Gedingarbeitern als auch unter den zu 
Hause gebliebenen die beliebtesten die von den „Betyárén" han
delten. 

Der Übernahme-Übergrabe der höheren Kultur standen zwei 
Hindernisse im Wege: 
1. Die Arbeitgeber haben ihre Arbeiter aus den ihrem Wohnsitz 

naheliegenden Dörfern und Bezirken angestellt, die meist Trä-
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ger derselben Kultur waren. Sie konnten voneinander nicht 
mehr viel und Abweichendes erlernen, trotzdem, daß sie sich 
fast jedes Jahr in einem anderen Komitat gedingt haben. 

2. Die Gedingarbeitergruppen, die wohl zu einen Gut gehörten, 
aber auf voneinander mehrere Kilometer entfernten Gehöfen 
wohnten, hatten keinen Kontakt mehr miteinander, sie haben 
sich manchmal sogar verschlossen vor der Bekanntschaft mit 
den aus anderen Landschaften stammenden Bekanntschaft mit 
den aus anderen Landschaften stammenden Gedingarbeitern 
z.B. mit den „Matyo"s, so konnte es gar nicht mehr zu einem 
Kulturaustausch kommen. 

Schlußfolgerung der Untersuchung: Die ehemaligen Gedingar
beiter sind auch heute noch die besten Bewahrer und Träger der 
traditionellen Bauernkultur, aber ihre kulturübermittelnde Rolle be
reichert den traditionsreichen Folklorschatz der Dörfer nicht mehr 
in dem Maße, wie es infolge ihrer Wanderungen zu erwarten wäre. 

DR. KATALIN PETÁNOVICS 
Balatoni Múzeum 

H-8360 Keszthely 
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