
ÉGETŐ MELINDA 

ZSÚPKÉSZÍTÉS A NAGYVÁZSONYI SZABADTÉRI 
NÉPRAJZI MÚZEUMBAN 1967-BEN 

1967 nyarán - közvetlenül egyetemi tanulmányaim 
befejezése után - három hónapig a Veszprém megyei 
múzeumi szervezet szerződéses munkatársa voltam. 
Ez alatt az idő alatt több szép, önálló feladatot is kap
tam. Közülük az egyik legemlékezetesebb a nagyvá
zsonyi rézműves műhely berendezése, illetve ennek 
előkészítő munkálatai voltak. Magáról a műhelyről, a 
kiállított szerszámanyagról, továbbá a rézműves mes
terséget - főként annak Veszprém megyei történetét -
érintő adatokról egy kisebb közleményben annak ide
jén beszámoltam.1 A műhely-kiállítás berendezését 
azonban megelőzte egy olyan mozzanat is, amely 
nem tartozott a mesterséghez, ezért az említett közle
ményben nem is tértem ki rá. 

A rézműves műhely - mint köztudott - a nagyvá
zsonyi szabadtéri néprajzi múzeumban, az ún. Schuh-
macher-ház udvarán álló melléképületben kapott he
lyet. Mivel ez az épület eredetileg istálló volt, számos 
átalakítást kellett végrehajtani rajta ahhoz, hogy a ter
vezett célnak megfeleljen. (Pl. nyílászárók áthelyezé
se, cseréje, padozat cseréje stb.2) Ezek közé az átala
kítások közé tartozott az eredeti zsúptető visszaállítá
sa is. Ebben az időszakban ugyanis a héjazatot vi
szonylag jó állapotban levő hornyolt cserépfedés al
kotta, ami minden valószínűség szerint az 1920-as 
években készült. 

A zsúpfedél visszaállításához mindenek előtt zsú
pot kellett készíteni. Ez a munka a szabadtéri néprajzi 
múzeum udvarán folyt 1967. augusztus 1. és 8-a kö
zött. A zsúpkészítést az Országos Műemléki Felügye
lőség szakemberei szervezték meg a kivitelezési 
munkák keretén belül. Ok gondoskodtak kézi aratású 
rozsról és cséplőmunkához értő emberekről is. Nép
rajzos muzeológusként az volt a feladatom, hogy a 
zsúpkészítés menetét írásos feljegyzések és fénykép
felvételek készítésével dokumentáljam.3 Azóta éppen 
25 esztendő telt el. Mivel akkor hamarosan elkerül
tem Veszprémből, s érdeklődésem is más témakörök 
felé irányult, ez a gyűjtés békésen pihent a szekrény 
mélyén. Most, hogy a veszprémi múzeum fennállásá
nak 90 éves évfordulóját készül megünnepelni, rövid 
ottani működésem e szerény emlékének átnyújtásával 
szeretnék hozzájárulni a jubileumi kötethez. 

A zsúpkészítést az előkészítő munkától elkezdve 
az udvar feltakarításáig és a zsúp elrakásáig négy fér
fi: Szauer Ágoston (74 é.), Vesztergom András (61 
é.), Hauck Vendel (54 é.) és Kugler József (48 é.) vé
gezte.4 Valamennyien nagyvázsonyi lakosok és hely
beli születésűek voltak, kivéve Szauer Ágostont, aki 
pulai5 származású volt,6 de a gyűjtés idején már kb. 
negyven éve Nagyvázsonyban lakott. Saját szükség
letre, háztető javítás céljára egészen a második világ
háború idejéig mindnyájan rendszeresen készítettek 
zsúpot.7 Szauer Ágoston és Vesztergom András pedig 
fiatal korában résziben is eljárt csépelni. Az alábbiak
ban leírt munka ideje alatt természetszerűleg időről
időre megjelentek a helyszínen a cséplók családtagjai 
- feleségek, gyerekek, unokák - sőt érdeklődő falube
liek is. A gyerekeknek nagy élményt nyújtott a soha 
nem látott munka figyelemmel kísérése. Minden 
adandó alkalommal készségesen segítettek is, amire 
főként a munka utolsó fázisában nyílt lehetőség, pl. 
szelelőrosta hajtása, zsákolás stb. 

A bő egy hétig tartó munka jó hangulatban zajlott. 
Bár a cséplőket nem hajszolta a mielőbbi bevégzés 
gondolata mint régen, amikor még résziben csépeltek, 
a munka mégis diktált egy természetes, jó haladási 
ritmust. Eközben jutott idő a régi cséplések feleleve
nítésére abból az időből, amikor még élő gyakorlat 
volt a faluban a zsúpkészítés.8 Az alábbiakban a hely
színen folyó munkára vonatkozó adatokat és a csupán 
felelevenített emlékanyag elkülönítését eltérő betűtí
pus alkalmazásával igyekeztem megkönnyíteni. 

Nagyvázsonyba érkezésemkor a kézi aratású, he
lyileg szokásos nagyságú kévékbe kötözött rozs már 
asztagba rakva állt az udvaron. (1. ábra) Az asztag ra
kását is a négy cséplő ember végezte. Elmondásuk 
szerint a helyét előzőleg lesarabúták, vagyis kapával 
lenyesték a gazát, megtisztították a kövektől és jól 
felseperték. Erre azért volt szükség, hogy az asztag 
eltakarítása után az elhullott gabonaszemeket is össze 
lehessen majd söpörni. Az asztag rakása úgy történt, 
hogy egy kévét lefektettek a földre. A következő ké
vét az előzővel szembefordítva úgy helyezték el, 
hogy a kalászos vége a másik kéve fejére került. A 
többi kéve fejét is mindig az előző kéve szárára fek-
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Abb 
1. ábra. A megbontott asztag 

1. Die auseinandergenommene Diemen 
4. ábra. A csépés első fázisa, az előzés 

Abb. 4. Die erste Phase des Dreschens, „vorangehende Dresche' 

2. ábra. A kévék ledobálása a szürüre 
Abb. 2. Abwerfen der Garben auf dem Dreschboden 

5. ábra. A terítés igazgatása 
Abb. 5. Zurechtlegen der ausgebreiteten Garben 

3. ábra. Az ágyás 
Abb. 3. Die Large 

6. ábra. A terítés kicsépelése 
Abb. 6. Dreschen der ausgebreiteten Garben 
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7. ábra. A csép javítása munka közben 
Abb. 7. Nachbesserung des Dreschflegels während der Arbeit 

10. ábra. Zsúpcsinálás:/ö/razós 
Abb. 11. Schaubenmachen: „Aufschüttelung'' 

8. ábra. A cséplés szerszámai. Bakói jobbra: csép, grábla, 
cirokseprű,/ave//a, csép 

Abb. 8. Werkzeuge der Dresche. Von links nach rechts: 
Dreschflegel, „Rechen", Hirsenbesen, Holzgabel, Dreschflegel 

11. ábra. A zsúp kévékbe rendezése 
Abb. 11. Zusammenfassen der Schaube in Garben 

9. ábra. A forgatás 
Abb. 9. Herumwendung 

12. ábra. Kötélkészítés 
Abb. 12. Strangmachen 
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13. ábra. Kötélkészítés 
Abb. 13. Strangmachen 

16. ábra. A szem összetolása a szürün grábla hátával 
Abb. 16. Zusammenscharren der Korner auf den Dreschplatz mit 

dem Rücken des Rechens 

14. ábra. A kéve bekötése 
Abb. 14. Binden der Garben 

17. ábra. A törekrosta használata 
Abb. 17. Gebrauch des Reutersiebs 

15. ábra. A zsúp megfésülése 
Abb. 15. „Kämmen" des Schaube 

18. ábra. A szelelörosta 
Abb. 18. Die Windfege 
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19. ábra. A szem bemérése mércével 
Abb. 19. Einmessung der Korner mit Metze 

20. ábra. A szem zsákolása 
Abb. 20. Versackung der Korner 

21. ábra. Méretarány nélküli vázlat a zsúpkészítés helyszínéről 
Abb. 21. Skizze über den Schauplatz der Schaubenherstellung (ohne Maßverhältnis) 

tették. így végeredményben csak egy kévének a kalá
szai voltak a földön. Ez megóvta a többit a nedves
ségtől. Az első sor lefektetett kéve a fenék. 

Ahány keresztet akartak az asztagba rakni, annyi kévét kellett le
tenni a. fenékbe. Asztagot szoktak úgy is rakni, hogy kuszát (alom
szalmát) tesznek alá a földre, ekkor egyetlen kévének а feje sincs a 
földön. 

Az asztagot mindig közvetlenül a szürü mellé rakták régen is, 
mert így az asztag tetejéről egyenesen a szűríae dobálhatták a ké
véket, ami nemcsak munkamegtakarítás, hanem így a legkisebb a 
szemveszteség is. (2. ábra) Az asztagnak csak az egyik felét szok
ták megbontani, nehogy hirtelen eső esetén beázzon az egész. Ami
kor jött az eső, akkor a megbontott részre kusza szalmát dobtak. 

Bár a múzeum udvara igen szűkös, jó beosztással 
mindennek jutott hely. (21. ábra) A szűrik közvetle
nül az asztag mellett, a jövendő műhely-épület és a 
múzeum-épület között készítették el. Ennek a helyét 
is először lesarabolták kapával, utána jól belocsolták 

vízzel. A vázsonyi agyaggödörből két kocsi sárga 
agyagot hoztak. (A szürke agyag nem jó, mert ha 
megszárad akkor porzik.) Az agyagot lapáttal egyen
letesen elteregették, jól letaposták és újból belocsol
ták. A locsolást slaggal végezték. Amikor az agyag 
beszívta a vizet, akkor vastagon kusza szalmát terítet
tek szét rajta és csépekkel jól elverték. Ez volt tulaj
donképpen a ledöngölés, ami után az agyagréteg ke
mény kérget képezett és viszonylag egyenletes, sima 
lett. A döngölés után a kusza szalmát favillával és ge-
reblyével letisztították. Ezzel készen volt a szürü. 

Szérűt régebben is többnyire az udvaron készítettek. A szétterí
tett agyagra kannákból öntözték a vizet. Kb. 1 hl-re volt szükség. A 
szérű nagysága és elhelyezése mindig az adott helyzettől függött. 
Nagyobb gazdáknál, ahol sok gabona volt, inkább a pajtában csi
náltak szérűt, amit pajtaszürmék. nveztek. Itt télen csépeltek. A 
szérűt az udvaron is és a pajtában is mindig (t.i. minden évben) 
ugyanazon a helyen készítették. 
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Az ágyás lerakása a következőképpen történt: a 
szérűre lefektettek két sor kévét, kalászával szembe
fordítva úgy, hogy összeérjenek. A cséplók ketten
ketten egymással szemben állva haladtak végig a csé
pekkel, először az egyik soron, utána a másikon. (3. 
ábra) Egy gyerek ment utánuk és forgatta a kévéket. 
Kétszer mentek végig, a kévék mindkét oldalát meg
csapkodták. A végére érve nem fordultak meg, hanem 
visszafelé haladtak. Ezt hívják előzésnek. (4. ábra) Egy
szerre húsz kévét előztek le, abból két terítés lett. 

A lefektetett kévék száma mindig a szérű nagyságától, illetve a 
cséplók számától függött. Régen, amikor résziben csépeltek, akkor 
reggel annyi kévét előztek le, amennyit a nap folyamán el akartak 
csépelni. A gyűjtés idején rökkent volt a szalma. Ha előre leelőzték 
volna, akkor annyira kiszárad, hogy a kalászok mind lepotyogtak 
volna, mire csépelik. 

Előzés előtt a köteleket nem oldották szét. Amikor 
kész lett az előzés, a kévék felét a szérű két oldalára 
sorjába fektették, félretették, a többi kévét pedig is
mét két sorba elosztották. A köteleket csak ekkor ol
dották ki. A gabonaszálakat favella és grábla segítsé
gével egyenletesen elrendezték. (5. ábra) 

Favillát, gereblyét régen a hárságyiaktól, szentgáliaktól, városlő-
diektól vettek. Ezekben a falvakban télen át készítették a szer
számokat. Tavasz felé kocsival jöttek és árulták. Mentek végig a 
falukon és kiabálták: „Vellát, gráblát, söprűt!" 

A gabonaszálak most is kalászaikkal egymásnak 
szemben feküdtek a szérűn. Ezt a munkát a négy em
ber úgy végezte, hogy egy dobálta félre a kévéket, 
egy leszedte a szérűn maradó kévékről a kötelet, egy 
villával rázta szét a gabonaszálakat, egy pedig gereb-
lyével egyenes sorba igazította a szélét. Az így lera
kott gabonát hívják terítésnek. Ezután következett va
lójában a cséplés. A négy csépölő ugyanúgy haladt, 
mint az előzésnél. Először az egyik sor gabonán, utá
na a másikon mentek végig. (6. ábra) Azt tartják, úgy 
jó, ha két jobbkezes és két balkezes cséplő dolgozik 
együtt. Az azonos kézre dolgozók egymással átlósan 
szemben állnak fel. 

A cséplók a magyar nyelvterületen általánosnak 
mondható9 kétkápás, közszíjas típusú szerszámmal 
dolgoztak. Cséplés közben a nyélnek forognia kell a 
kézben, máskülönben elszakadna a szíj. (7. ábra) A 
csépek egymás után csapnak le, soha nem üt egyszer
re két csép. A csépek ütései így sajátos ritmust vernek 
ki.10 Ha valamelyik cséplő kiesik a ritmusból, akkor 
azt mondják, hogy „sántikálnak". A közelben lévők 
közül ilyenkor valaki rendszerint felkiáltott: „Kerges
sétek el innejd azt a sántát! ' ' 

A csépet mindig házilag készítették otthon. A hadárát általában 
gyertyánfából, a nyelét mogyoróból vagy borzafából (bodzafa), a 
kalapot disznóbőrből készítik. Disznóöléskor a szalonnáról lehú
zott bőrt eltették megszáradni. Amikor csinálták a csépet, akkor 
csak benedvesítették a kiszáradt bőrt. Bár bakancsbőrből is lehet 
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készíteni, azt tartják, hogy a szalonnabőrből lesz a legjobb kalap. 
Régen nem szegeitek a csépet, hanem inkább varrták, mert ha csép
lés közben kiesett belőle egy szeg, bekerülve a törek közé a marha 
megette, akkor megdöglött. Ezért szög helyett inkább szurkozott 
kenderfonalat használtak. Egy-egy nagyvázsonyi házban általában 
négy-öt csép volt. Ha dolgoztak, kettő-háromnak mindig tarta
lékban kellett lennie, hogy ha elszakad a szíj, ne kelljen addig se 
állni, amíg megjavítják. 

Bár zsúpot készítettek, nemcsak a szérű közepét 
csépelték, hanem a gabonaszár teljes hosszát is meg
verték: hosszanti irányban haladva a sort teljes széles
ségében, a kalásztól a tövéig megjárták a csépek. A 
szérű végére érve a cséplók nem fordultak meg, ha
nem akik eddig előrefelé haladtak, most azok mentek 
hátrafelé. Ahogy felálltak a munka elején, úgy dol
goztak végig, közben nem cseréltek helyet, mert azt 
tartják, hogy akkor időváltozás lesz. Ezt egyébként 
általában minden csoportosan végzett munkára vonat
koztatják. 

A kidolgozott kévéket kétszer verik le oda és két
szer vissza. Utána begereblézik az ágyás ütésektől 
szétrázódó két oldalát. Ezután következett a. forgatás. 
(9. ábra) A cséplók a szérű két végére álltak. Egy-egy 
lépést előre téve, lábukkal összetoltak egy kis csomó 
szalmát. Lehajolva, amennyi a két kéz közé fért, föl
emelték derékmagassáig. Ezután egész testtel - ma
guk elé tartva a szalmacsomót - egy negyed fordula
tot tettek a szérű széle felé. A gabonacsomót a leve
gőben megfordítva újra a földre helyezték. Utána 
visszafordulva az előbbi testhelyzetbe, újabb szalma
csomót emeltek fel. A forgatás befejezése után újra 
kétszer mentek oda és kétszer vissza a csépekkel, 
majd ismét begereblyézték a végét. 

Ezután következett a rázás vagy fölrázás. A csép
lók a szérű végére állva ismét lábbal toltak össze egy 
kevés szalmát, majd jobb kézzel apró markokat szed
tek föl, amit bal kézzel a testükhöz fogva, térdtájon 
gyűjtöttek össze. Amikor egy öllé lett, akkor két kéz
zel fogták a szalmacsomót és a bal hónuk alá vették 
úgy, hogy a kalászos vége legyen hátul. Bal kézzel 
tartva, jobb kézzel pedig a szálak közé nyúlva szét
rázták a szálakat. (10-11. ábra) Ezután ismét két kéz
re fogva a csomót (a kalászos végével a kézben) 
négyszer-ötször a földhöz csapkodták. A fölrázás cél
ja az, hogy a törek kihulljon a szálak közül. Ezután 
még a csomó végét a földhöz is ütögették, hogy a 
szalma, illetve most már zsúpszálak összerendeződje
nek. A cséplés ideje alatt végig igen meleg, napos idő 
volt, igazi „cséplőidő". A csépelők közül ketten szin
te állandóan meztelen felsőtesttel dolgoztak. Ehhez a 
munkához azonban - régi szokás szerint - ők is fel
vették az inget, mert az izzadt testre ráragadt volna 
pelyva és a szúrós kalahé, a kalászból kihulló apró, 
töredék szálak. 

Négy-öt fölrázott szalmacsomóból lett egy zsúp. A 
fölrázást egyszerre három ember végezte, a negyedik, 
a kévekötü ez alatt kötelet sodort. Először is felvett a 



szérűről két összemarok szalmát. (A nagy melegben 
igen hamar megszáradt a szalma, ezért vízbe kellett 
mártani kötélkészítés előtt.) A kévekötő ember a föld
höz verte a csomó tövét, utána kettéosztotta és kalá
szával szembefordítva a két csomót egymáson áthaj
totta. (12-13. ábra) Egyik végét a hóna alá fogta, a 
másik végét megtekerte. Utána megfordította és ezt a 
végét is megtekerte, majd a kettőt összesodorta. A 
kész köteleket félretette. Egyszerre négy-öt kötelet 
készített el. Egyet a szérű végénél terített le, ebbe tették 
a többiek a fölrázott szalmát. A kévét a kévekötő kötötte 
be. A kötés a kévekötő fával történt. (14. ábra) Utána a 
kötél körül meg is veregette egy kicsit a kévét, hogy en
gedjen, mert másképp hamar elszakadna a kötél. Bekö
tés után kézzel megsúrolták a zsúp seggit (a szálak töve 
felőli végét) és kihúzták a kiálló szálakat. 

A kötélnek a zsúp tövétől számítva két araszra kell lennie. Ha 
közelebb van, akkor könnyen lecsúszik róla. Az ilyen kévének 
„nem szép a valaga". 

Amikor készen volt egy zsúpkéve, akkor azt két 
karral átfogva a végét többször a szérű földjéhez ver
ték. Ezután a zsúpot végével felállították a szérűn és 
két kézzel többször végigsimítva a kiálló szálakat 
kézzel kihúzták, végül megfésülték. Ez úgy történt, 
hogy a háromágú favillával a kötéstől felfelé, fésülő 
mozdulatokkal kihúzgálták a töredezett szalmaszála
kat. (15. ábra) Ezzel azután készen is volt egy zsúp. 
Egy terítésből két-három zsúp lett. A kész zsúpot a 
fal mellé rakták csomóba. A munka befejezése után 
pedig a padlásra hordták fel. 

Régen két élőfa vagy két levert karó közé rakták a zsúpokat. A 
tetejét ennek is srégre rakták, mint a házalásai, hogy az esővíz le
csurogjon róla. Amíg föl nem használták, addig maradt így. Októ
ber táján fogtak általában a tetőjavításához. 

Fölrázás után a maradék szalmát villával összehúz
ták, összegereblyézték. Ez a kusza, amit a szérű mellé 
külön kazalba dobtak. Ez már csak alomszalmának 
jó. A kusza mellett külön halomba szórták a töreket 
vagyis a letört kalászfejeket. Ezt a hízóknak vagy 
marháknak szokták adni. 

Miután legereblyézték a kuszát és a törek nagyját, 
60-70 cm szélesen körülsöpörték a szérűt a szürüsöp-
rűvel. Ezután újra beterítették a szérűt és kezdődött 
elölről a munka. 

A szürüsöprüt cigányok készítették nyírfavesszőből. Ha nem 
használták, mindig fejével felfelé állították le, mert másképp hamar 
tönkrement. 

A magot - attól függően, hogy hogyan fizetett a gabona - négy
öt ágyazás után szokták fölszedni. 

A szem nagyját grábla hátával tolták össze (16. 
ábra), majd a múzeum törekrostáján megrostálták. 
(17. ábra) Ez a rosta kb. 80 cm átmérőjű, kérge 25 cm 
magas. Rostáját háncsból készítették. A kéreg felső 
részén két bevágás van a kéz számára. A törekrosta a 

törek nagyját választotta el a szemtől. A magot ezután 
kosárba lapátolták és a pajtában a fal mellett halomba 
öntötték. A gyűjtéskor vaslapáttal lapátolták. 

Régen csak fából készült szűrülapáftaX volt szabad rámenni a 
szérűre. A vaslapátról azt tartották, hogy fölszedi a letapasztott 
agyagot. 

Éjszakára mindig föltakarították a szérűt. Felsöpörték tisztára és 
fellocsolták. így reggelre jól megszívósodott. Napközben viszont 
soha nem hagyták beterítetlenül a szérűt, mert a nap nagyon kiszá
rította volna és akkor feltöredezett volna. Azt szokták mondani, 
hogy „ha délben nincs beterítve a szűrű, akkor a szakácsné odasza
rik". Ugyancsak nem jó sokáig hagyni az előzést a szérűn, mert 
fölsül. 

A kicsépelt gabona tisztításához csak akkor fogtak, 
amikor már az egész asztagot elcsépelték. Régen is 
csak abban az esetben fogtak cséplés közben a tisztí
táshoz, ha nagyon sok volt a gabona. 

A magot kézi hajtású szelelőrostán rostálták (18. 
ábra) meg. Ebből a szerkezetből két-három darab volt 
még a gyűjtés idején a faluban. Ennél a fázisnál a 
négy ember között a következő volt a munka
megosztás: egy állandóan hordta bele a magot, egy 
hajtotta, egy igazította a benne lévő gabonát, egy pe
dig a szemet húzta el. Erre a célra a múzeumi szénvo
nót használták. 

Régen volt a szénvonőhoz hasonló formájú, de annál nagyobb, 
szélesebb fa eszköz a szemhúzáshoz. Sokszor minden eszköz nél
kül, csak kézzel húzták el a szemet. 

A rostálás a tisztára sepert szérűn történt. A magot 
ciroksöprűvel söpörték egy kupacba. Ehhez nem lett 
volna jó a szérűseprű, mert az felkaparja az agyagot 
és így ismét por keveredett volna a szem közé. 

A négy ember közül már egy sem gyakorolta a lapáttal való sze-
lelést, csak gyermekkorukból emlékeztek arra, hogy láttak ilyet. 
Szelelőrostája azelőtt sem volt mindenkinek, inkább kölcsönkérték 
egymástól. Egy napra 5 kg gabonát kellett adni érte. Hosszabb idő
re nem is igen volt rá szükség. Akinek olyan sok gabonája volt, 
hogy egy nap nem készült el a rostálással, annak már volt saját sze
lelője is. Úgy emlékeztek vissza, hogy már ötven-hatvan évvel eze
lőtt is csak az szelelt lapáttal, aki közeli szomszédtól nem tudott 
kölcsönkérni rostát. 

A kiszelelt rozsot régen falapáttal merték bele a mércébe. Ezzel 
vitték a hombárba. Emlékezet szerint 1 mérce = 25 liter, 4 mérce = 
1 kila, 1 mérce = 2 káforka volt. A cséplók részéi is mércével mér
ték ki a munka befejezése után. Ha lehetett, úgy igyekeztek, hogy a 
lapátot „véletlenül" hozzákoccantsák a mérce oldalához, mert ak
kor „mindjárt ment lefelé' ' benne a mag. 

A gabona bemérésének módját a gyűjtés idején is 
elvégezték a gyűjtő kedvéért. (19-20 ábra) 

Azt tartják, hogy cséplésnél négy ember tud legjobban együtt 
dolgozni. Akinek nem volt elég „ereje" vagyis a családi munkaerő 
nem adta ki a négy embert, azok összesegítettek rokonnal vagy jó-
szomszéddal. Ilyenkor sorban csépelték mindenkiét. Ha az iskolá
ból kiállt a fiúgyerek, akkor már ment csépelni. Tizenöt éves gye-
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rek sokszor már résziben is csépelt. „Csak próbáld! Csak csináld! 
Csak a taktusra vigyázz!" - mondogatták neki. Közben forgatott 
is, gráblázott is. 

Régen sokszor már takarulás után két héttel hozzáfogtak a csép
léshez. „ - Csépölünk má, mer elfogyott az alomszalma! ' ' - mon
dogatták ilyenkor. Pedig nem az fogyott el, hanem a kenyér. Két 
hetet azért mindig kivártak aratás után, hogy száradjon valamennyit 
a gabona. „Félmázsánként vitték a molnárhoz őrletni, az meg nem 
szerette, mert nyers volt még a szem, de hát kellett a kenyér. Régen 
elmentek masinányi, már másnap kérték az előleget. Nem tudtak 
dógozni, mer nem vót kenyér. ' ' 

Négy jól betanult cséplő elvállalt harminc-negyven kereszt gabo
nát. A munkaidő reggel négytől este sötétedésig tartott. Egy jól 
összeszokott banda hajnaltól estig tíz keresztet csépelt el. (Egy ke
resztben 17 kéve volt.) A banda minden tagjának megvolt a maga 
dolga, hogy ki grábláz, ki köt stb. 

A zsúpcsinálásért 6 krajcár zsuppénzt fizettek minden kéve után. 
Ez egy pakli dohány ára volt akkor. 

Munkakezdéskor kaptak pálinkát meg egy falat kenyeret. A reg
geli 8 óra körül volt: szalonna, kolbász, tejfölös túró, uborkasaláta, 
zöldpaprika. Az ebéd: paprikás krumpli, főzelék hússal vagy leves 
meg tésztaféle volt. Uzsonnát is kaptak. Ez általában megegyezett a 
reggelivel. A cséplók kosztja mindig ugyanaz volt, mint a gazdáé. 
Általában jó, kiadós ételeket főztek. Legföljebb fösvényebb helye
ken mondogatta a gazdaasszony: „ - No gyerekek, vegyétek ki a 
húst, hogy a cséplók hozzáférjenek a kábosztához! ' ' 

A cséplést a legnehezebb munkának tartják, nehezebbnek mint 
az aratást. Azt szokták mondani a jó étvágyú emberre, hogy „úgy 
eszik, mint egy cséplő." Utolsó nap a gazdasszony áldomást szo
kott főzni. Ilyenkor tyúkot vágtak vagy húst vettek, tészta meg bor 
is volt. 

Amikor már voltak cséplőgépek, akkor csak a kötélnek valót 
meg a zsúpnak valót csépelték kézzel. Már a mezőn, kepében kivá
logatták hozzá a kévéket. Ahol látták, hogy szép, hosszú szára van 
a rozsnak, azt megjelölték: „ - Na, ez maj úgy lesz elcsépőve. Ez 
jó lesz zsuppnak!" Körülbelül tíz-tizenöt éve - amióta nincs szal
más ház Nagyvázsonyban - egyáltalán nem csépelnek. 
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Az uradalmakban már a múlt század végén, 1880-
1890 körül voltak gőzcséplőgépek. 1905 körül került 
Pulára az első járgányos cséplőgép. Utána hoztak ké
zi hajtású cséplőgépekéi. A harmincas években kezd
tek elterjedni a benzinmotoros gépek. Ezt többen kö
zösen vásárolták, ezért társasgépekként emlegették 
őket.11 

Most, hogy végére értem a gyűjtött anyag rendezé
sének, igen sok hiányosságot találtam benne. Minde
nek előtt azt sajnálom, hogy nem használtam ki kellő
képpen azt a tényt, hogy nem emlékezet alapján kel
lett rögzítenem a munkafolyamatokat, hanem a sze
mem előtt folyt minden, a maga teljes valóságában. 
Ezzel kapcsolatban elsősorban arra gondolok, hogy 
pl. nem történt meg a méretek és mennyiségek, idő
tartamok és teljesítmények pontos rögzítése. Talán 
egyes mozzanatok leírása sem mindig elég részletes. 
Mentségemül csupán a kezdő néprajzkutató gyakor
latlanságát hozhatom fel. Mindezen ma már sajnos 
nem lehet változtatni. Mégis úgy érzem, hogy minden 
hiányossága ellenére a hitelessége miatt érdemes köz
readni ezt a gyűjtést. 1967 augusztusában a nagyvá
zsonyi szabadtéri néprajzi múzeum udvarán olyan 
munkafolyamatot elevenítettek fel, amit a faluban 
már hosszabb ideje nem gyakoroltak. Mégis lényege
sen több volt ez egy egyszerű múzeumi rekonstrukció
nál. Több volt, mert olyan emberek végezték, akik 
fiatal korukban még rendszeresen gyakorolták ezt a 
tevékenységet, eredeti szerszámokat használtak hozzá 
és ami talán a legfontosabb: a munka célja is eredeti 
és valóságos volt: tetőfedésre alkalmas zsúpot kellett 
készíteni. Mindezek okán hiteles adatokat szolgáltat
hat a témát helyi vagy országos vonatkozásban vizs
gáló kutatók számára egyaránt. Ezen túlmenően pe
dig a Veszprém megyei múzeumok történetének egy 
apró mozaikkockáját képezi. 

TAKÁCS = 1991. TAKÁCS L.: Tanulmányok a gabonatermesztés 
és erdőgazdálkodás köréből a XVH-XIX. században. Az ara
tás. Documentatio Ethnographica 15.1991.9-101. 

1. ÉGETŐ 1971.269-273. 
2. Uo. 271 - Ezeket a munkákat az Országos Műemléki Fel

ügyelőség végezte, az idős mester, Pintér Rudolf útmutatásai 
alapján. 

3. A munka során több, mint száz fényképfelvételt készítettem. 
Ezekből válogattam ki az itt közölteket. 

4. Az érintett személyek természetesen a gyűjtés idején, tehát 
1967-ben voltak ennyi idősek. 

5. Pula Nagyvázsony közvetlen szomszédságában, tőle észak
nyugatra fekvő kisközség, római katolikus vallású, németaj
kú lakosokkal. (Kovacsics József-Ila Bálint 1988. II. 328-
329. 

6. Szauer Ágoston takácsmester volt, aki a múzeum megnyitá
sától annak alkalmazottjaként a szövés munkamenetét mutat
ta be a látogatóknak a hátsó szobában álló szövőszéken. 

JEGYZETEK 
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Az 1910. évi népszámlálás szerint Nagyvázsony 355 lakóhá
zának több, mint kétharmada - szám szerint 216 lakóház -
nád- vagy zsúpfedésű volt. (Magyar Statisztikai Közlemé
nyek 42. k. 75. o.) - 1930-ban 372 lakóházat számoltak ösz-
sze, melyek közül még 105 került a „zsúp- vagy nádfedésű" 
kategóriába. (Magyar Statisztikai Közlemények 83. k. Bp. 
1932. 32. o.) Az 1960-as népszámlálás alkalmával közös ro
vatba vették fel a zsindellyel, deszkával, náddal és zsúpszal
mával fedett lakóépületeket. Eszerint az ebben az évben 
fennállott 454 lakóházból már csak 41 került ebbe a rovatba. 
(1960. évi Népszámlálás. 8. köt. A lakások és lakóépületek 
adatai. Központi Statisztikai Hivatal Bp. 1963. 463. o.) Mi
vel tetőfedésre alkalmas nád a környéken nem található, a 
fenti számok gyakorlatilag a zsúpfedésű házakat jelölik 
mindkét időkereszmetszetben. Nem kétséges, hogy a gaz-

9. 
10. 

11. 

dasági épületek ennél nagyobb arányban voltak zsúpfedésű-
ek. 
A kézi cséplésnek és a zsúpkészítésnek országos viszonylat
ban bőségesnek mondható régebbi és újabb néprajzi szakiro
dalma van. Átfogóan 1.: K. KOVÁCS 1950. 41-93.; TA
KÁCS 1991. 66-76.; a Dunántúlra vonatkozóan: GYUTAY 
1934. 35-40.; TAKÁCS 1976. 224-231. Az ország más vi
dékeire: GUNDA 1937. 59-61.; IKVAI-IVANCSICS 1961. 
149-157.; BALASSA 1964. 109-110.; IKVAI 1967. 147-
157. 
K. KOVÁCS 1950.44-58. 
Vö.: BALASSA 1964. 112.; TAKÁCS 1976. 226.; GYU
TAY 1934.36-37, 
A kérdést részletesen tárgyalja az ország északkeleti vidéké
re nézve: BALASSA 1964. 116-118. 

HERSTELLUNG DER SCHAUBE INDEM ETHNOGRAPHISCHEN FREILICHTMUSEUM 
IN NAGYVÁZSONY IM JAHRE 1967 

In dem Nagyvázsonyer Ethnographischen Freilichtmuseum wur
de im Jahre 1968 in einem der Gebäude eine Werkstattausstellung 
für Kupferschlagen errichtet. Vor dem Einrichten mußte man das 
originelle Schäubendach des Gebäudes wiederherstellen. Dazu aber 
mußten zuerst Schaube gamacht werden. Diese Arbeit wurde im 
Sommer 1967 auf dem Hof des Museums durchgeführt. Das Dre
schen wurde von vier Dorfeinwohnern durchgeführt. 

Durch die Verbreitung der Ziegeldächer hatte man im Dorf 
schon seit 20 Jahren keine Schaube gemacht. Das Wiederbeleben 
dieses eben schon in Vergessenheit geratenen Arbeitsprozesses 
kann nicht nur als eine einfache Museumrekonstruktionsarbeit bet
rachtet werden, da sie von Personen durchgeführt wurde, die in ih
rer Jugendzeit diese Tätigkeit noch regelrecht ausübten. Bei der Ar
beit gebrauchten sie wieder ihr originelles Werkzeug und am wich

tigsten war dabei: der Zweck dieser Arbeit war originell und deut
lich: sie mußten Schaube herstellen, die zum Dachdecken geeignet 
sind. 

Der Verfasser - als junge Museologin - war vom Anfang bis 
zum Ende dabei und dokumentierte mit schriftlichen Notizen und 
einer großen Anzahl von Photoaufnahmen den Vorgang der Schau-
benhertstellung. Diese Publikation enthält diese Beschreibung mit 
vielen auf dem Schauplatz gefertigten und erwählten Photoaufnah-
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