
TANYÁZÓ EMBEREK

A falun és tanyai lakosság legnagyobb rétege az egyszerű emberek társasága volt,
kiknek a pihenő időtöltése - nagyon régi időkre visszanyúlóan - a tanyázás. Az emberi
kapcsolatoknak, mint „társas lények" kialakulásának sok tényezője van, azonban any-
nyi közvetlen társas viszonyt semmilyen kapcsolat nem hozott össze, mint a tanyá-
zás. A földeken és az állatok mellett dolgozó embernek nem sok ideje jutott - a csa-
ládján kívül - más emberekkel való érintkezésre. Ezt a kevés időt tanyázással töltötte
cl, mely nemcsak abból állott, hogy a kemence mellett összeültek, ugyanis annak szám-
talan formája volt. Tanyázás volt már az is, ha a föld végén az ekén, vagy az árok-
parton ülve két-három szántó-vető ember beszélgetett. Az emberi természet sokféle-
sége szerint más és más élményt nyújtott a tanyázás. Annyi biztos, hogy elsősorban
a felnőttek összejövetele vole, mely szerint a tanyázások alkalmával sok egymást támo-
gató, hasznos, örökérvényű gyakorlat nyert értelmet. Nem maradt volna meg az itt
élő emberek emlékezetében annyi helyi ismeret, történet, gyakorlati tudás, jó tanács,
tapasztalatokból szerzett magyarázat, ha a2okat a tanyázásokon időről-időre tovább
nem adták volna.

A tanyázás témát adott és ad ma is a hétköznapot élő, névtelen emberek sorsá-
ról, szokásairól, fejlődéséről és mind arról, ami egyszerűségében is maradandó . . . A
régi időkben a falusi, tanyai ember minden társasági érintkező szokást a tanyázók
között tanult meg. Az a fiatalság, melynek egyetlen szórakozása csak a tanyázni járás
volt, szinte észrevétlenül belenőtt a táncolás lendületében, illő viselkedésben, társas
játékokban, nótázásban, citerálásban, vetélkedésben, mcsélésben. Nem is szólva a fo-
nóról, fosztókáról, kötésről, hímzésről, csigacsinálásról, tengerihántásról, a sokféle
házi ünnepélyekről, mind-mind a tanyázás alapján vált népszokássá.

A tanyázás az emberi kapcsolatok legközvetlenebb népszokása. Szomszédok, ro-
konok, barátok; ismerősök esténként összeültek és beszélgettek. Alapjában ez jelen-
tette a tanyázást. Azonban a tanyázók nem mindig ,,összedugott kézzel" ültek, hanem
ülve és beszélgetve könnyebb munkával töltöttek az időt: tengerit morzsoltak, babot
fejtettek, borsót, vagy más szemest válogattak, tollat fosztottak, krumplit válogattak,
stb. és nem utolsó sorban a kukoricafosztást a maga idejében, amit a kevi emberek
mindig tcngerihúnlás-nak. mondtak. Ezekben a tanyázók minden tagja reszt vett, de
a lányok asszonyok különmunkája volt itt a fonás, kötés, varrás, hímzés, foldozás,
csigacsinálás, gombolyítás, stb. így folyt a beszélgetés, vitázás, közben jártak a kezek.
Az élénk beszélgetésben alig vették észre, hogy a munkájuk is halad. Voltak olyan
fajta házimunkáik, amit csak a tanyázók házigazdája végzett és e-közben tartotta szó-
val a tanyázókat. Ilyen volt: a kaskötés, kosárfonás, seprűkötés, szíjvarrás, faragás,
kötélfonás, dohányvágás, káposztagyalulás, apró szerszám javítás.

Miről beszéltek a tanyázók?... Mindenről, ami velük és körülöttük történt. A
gyerekekkel, földdel, jószáigokkal küszködő embereknek sok volt a mondanivalójuk.
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Sokszor jelentéktelenségig menően elmesélték a dolgaikat, bajaikat. Az idősek a múlt-
ról, sérelmeikről, fájdalmaikról, elhagyatottságukról, kisemmizettségükről panaszkod-
tak. (Mire jutottam! .. .) A cselédsorsúak szidták a gazdájukat, a parasztok és más
magántulajdonnal rendelkezők pedig szidták az adóhivatalt, végrehajtót, meg a kor-
mányt a sok adó miatt. Legtöbbet a soronlévő munkai, vagyis az évszak adott logtöbb
témát a beszélgetéshez. Pld. a szántás-vetés problémáját nem annyiból állott elmon-
dani, hogy márna ezt csinálta. Milyen volt a föld? . . . lágy volt.. . kemény volt. . .
tavaly milyen volt. .., melyik sarka nehéz munkájú, hol miért nem veszi be jól a ma-
got, merről fújt a szél, hogy pirult a teteje, hogy ment az iga, melyik a lustább, milyen
baj volt az ekével, vagy a boronával, miben volt ügyetlen a fia, vagy cselédje, mit
jósol a naplementétől, milyen idő várható. Mindezek nyomán vita kerekedik, ki-ki a
saját körülményeit felhozva, aprólékos részletekig. Egy-egy igásállatról, kutyáról, jó
tehénről, hízékony disznóról, egérkárról, stb. Ugyanis sok szó esik egy jó vasvilláról,
szekérről, ostorról, lóvakaróról és sok más bevált szerszámról. Mindenki a sajátját
tartja legjobbnak. Senkivel el nem cserélné.

A tanyázó emberek sokat beszéltek az időjárásról, háborúról, politikáról, gyere-
keik neveléséről, jövőjéről, árakról, vásárokról, piacokról, adóról, termésről, a „meg-
élhetésről" formáiról, a „régi jó idők"-től. Minden jobbnak tűnt, ami régen volt.
Mindezeken túl a katonaviselt emberek tudtak legtöbbet beszélni. A földekeni, tanyá-
kon élő emberek világlátottsága csak a katonaság, vagy háború volt. Egyformán sok
élményről tudott beszélni az, aki a világháborút végig járta, vagy az, aki a régi mo-
narchia nagy területén - esetleg több helyen is - katonáskodott. Ezeket az élményeket
mindig szívesen hallgatták a tanyázók még akkor is, ha azt már többször is elismé-
telték. Nem minden háborút járt ember tudta ezt talpraesetten elmondani. Csak a jó
mesélőfc kérlelték, hogy mondja már el<, ami itt, vagy ott vele történt.

Majdnem mindenütt került, de a nagyobb tanyázó helyeken mindig volt egy-két
mindentudó, vagy olvasott ember, aki a régi időkből maradt élményeket, szokásokat,
történeteket, küzdelmeket kellemesen és egyszerű érthetősséggel tudott elmondani.
Akár a saját életéből, akár a másokéból, vagy éppen az olvasottságából merítette azt.
A politikáról is szerettek a tanyázók hallani, de azt is csak az ilyen mindentudó em-
berek tudták értelmesen magyarázni. Egymás között úgy emlegették, hogy mit mond
a nimet, az angol, vagy az orosz. Mindig németet értettek az osztrákok alatt is. A
régi választások és újsághírekből ítélkezve a magyar politikát „úri huncutság"-nak
emlegették, de tisztelettel emlékeztek, ha Kossuth Lajos nagyságáról beszélgettek. A
tanyázni járó emberek legnagyobb része nem olvasott sem újságot, sem könyvet. Bár
a századfordulón már több volt az olvasni tudó ember, mint az analfabéta, de a rend-
szeres olvasást nagyon kevesen gyakorolták.

Azonban sok tanyázó helyen a jó olvasó emberek hangosan olvasását érdeklődve
hallgatták. Különösen az idősebb tanyázók szerették rendszeresen hallgatni. A tanyá-
zók azonban nemcsak újságból olvastak egymásnak fel, hanem kalendáriumot, olcsóbb
regényt, históriát, népballadát, mesét - hol mi akadt - hellyel-hellyel a régi időkben
még bibliaolvasást is hallgattak.

A tanyázók kedvelt beszélgetése volt a helyben, jelenben történt események elbe-
szélése is. Erre is mindig volt, aki legjobban tudta és azzal mondatták el. Tulajdon-
képpen a tanyázókon keresztül jutottak tovább az ilyen hírek: ki mulatta el a hízóját,
kinek esett meg a lányai, kinél árvereztek, stb. Verekedés egyik tanyaudvaron az örök-
ségért, N. N.-t ott hagyta az asszony, valakit megfogtak a szénapadláson. Ilyenek és
sok más helyi esemény foglalkoztatta a tanyázókat. Irígykedés, sajnálkozás, kárörven-
dés a dolgok természete szerint... Különösen az asszonyok szerettek ezekről beszél-
getni. A tanyázó asszonyok pletykáltak, vagy a gyerekekről, ruházatról, vagy a házi-
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munkáról beszélgettek. A legények a lányokról, a lányok pedig a legényekről susog-
tak, tere-feréltek.

Tanyázásnak számított a tengerihántás is - bár ez munka segítség is - de mint
ülőmunkát legtöbbször ugyanazok segítették, akik máskor is oda tanyázni jártak. Ezek
mindig hosszú tanyázó estek voltak. Bealkonyulástól éjfélig, éjfél utánig nyúltak. Kö-
rül ülték a nagyhalom fosztatlan tengerit és gyors kézjárással - fosztófácskák segítsé-
gével, vagy egyszerűen újjheggyel - hasították lefelé a tengerihajat. Hányták csomóra
a fejtetlen csöveket külön, a házigazda kívánságának megfelelően. Éjfélre már olyan
halom tengerihaj nőtt mindenki előtt, hogy a hántók nem látszottak megette. A hajas
tengeri pedig elfogyott, mint az olvadó hó, attól függően, hogy mennyien csinálták.

A tengerihántáson nem hiányozhatott a beszéd, mese, nóta, vicc, történet, találós
kérdés, anekdotta, stb., mert a meleg tengerihaj alatt elébb-utóbb elálmosodtak vol-
na. Mikor kifogytak a napi események beszélésébőli, akkor mesélésre szólították - ha
volt jelen mesélő is - vagy pedig nótába kezdtek. Erre mindig a lányokat, legényeket
biztatták, de nagyon szépen hangzott az idősek régi nótája is. Sorra került minden,
ami ébren tartotta a hangulatot, a kézmozgást. A csillagok járásából tudták, mikor
kell abahagyni, hogy a hajnal-csillag feljöveteléig jusson egy pár óra aludni... E-
fajta tanyázásnak a húszas évek ideje vetett véget, amikor a tengeri száránfosztása
elterjedt.

A tanyázó emberek beszélgetésén és kézmozdulatos tevékenységén túl más idő-
töltése is volt: kártyázás, vetélkedés, citerálás, nótázás, ritkábban tánc is. A tanyázás
népszokása nem egy volt a házi, tanyai bálokkal (cuháré), disznótorokkal, keresztelők-
kel, névnapokkal, rokonok látogatásával, vasárnap és más ünnepnapok vendéglátásá-
val. A tanyázásnak nem volt ünnepélyes formája. Tavasszal, nyáron, kora ősszel -
a tengerihántást kivéve — csak rövidebb időkre és ritkábban ültek össze a tanyázók.
Ezek a időtöltések pihenéssel, és egy-egy kis beszélgetéssel teltek el. Azonban a hosz;-
szú téli estéken kifogytak a beszédből és ha már nem volt a fent említett, apró-cseprő
kézimunka sem, akkor kártyázásra került a sor. Pénzre kártyázás a tanyázóknál ritka
volt. A tanyai, falusi emberek mindig a magyar kártyával játszottak: durákot, trom-
fost, zsírost és még egyéb időtöltő kártyajátékokat. Ezt tudta mindenki. Öregek, fel-
nőttek, gyerekek egyaránt jó kedvvel űzték. Hazárd játékokat leginkább a legények
játszottak (hatvanhatos, huszonegyes, alsós), akik erre gyakran nem a lakásban, hanem
az istállóban, a jószág faránál ültek össze.

A tanyázó legényeknek kedvelt szórakozása volt a székemelgetés. Nehéz karszé-
kek félkézzel való kinyújtása a szék karjánál fogva. A másik egy üres vékát a fülénél
fogva félkarral kinyújtani, vagy egy tele véka búza félkézzel való felemelése. Kisebb-
nagyobb zsák búzák földről a vállra felvétele. Amelyik legény egy köböl búzát felvett,
annak nagy volt a híre és a tekintélye. Inkább a testi erővel való vetélkedés volt
a jellemző. Szellemi vetélkedés nem volt a tanyázóknál. Elvétve a citerázásnál, vagy
kártyánál.

A régi paraszt házaknál, tanyákon majdnem mindenütt volt citera (tambura). A
tanyázók nagyobb része tudott rajta játszani, de igazi jó dterás kevesebb volt. Hege-
dű, harmonikái pásztor furulya, pikula csak szórványosan volt, de ezeket a tanyázó
helyekre messzebb is elvitték, mert aki jól t-udott rajta, azt szívesen hallgatták. A ci-
terán általában a csárdás dalokat tudták a tanyaiak. Nemcsak azért, mert a citerán
ez hangzik legjobban, hanem e?t kedvelte a tanyázók társasága. Azonban elverték a
citerán a szép magyar nótákat is. Ezt gyakran dalolva kísérték. A csárdásnál pedig
táncra kerekedtek a fiatalok. így fordult elő a tanyázásokon a tánc is. Ha egyéb tán-
cot is tudtak a fiatalok, a citera szó mellett mindig a csárdást táncolták. Ez keltett
igazi szép hangulatot a régi földes szobákban. Italozás nem volt a nagykun vidékek
tanyázóinál. Az csak a bortermő vidékek népénél lehetett szokásban. Nótáikban leg-
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inkább a betyár históriákból jövő nótákat és a természetet, szegénységet, árvaságot,
lovon járó bús, elhagyott szerelmes dalokat kedvelték.

A tanyázóknál megfordultak a kártyavető cigányasszonyok, javasasszonyok, asz-
taltáncoltatók, tenyérjósok sőt köztük is előfordultak olyanok, akik értettek a babo-
nához. Meg is hallgatták ezeket, de legtöbben nem hittek benne. Csak a természet je-
lenségeiből, meg a faját élettapasztalatukból jelezték bizakodóan, hogy mi várható,
így szerette mindegyik elmagyarázni, hogy mi következett ekkor, vagy akkor a béka-
nyálas ősz után, vagy milyen tavaszt hozott a rendkívüli hideg tél, vagy mit jelent
a sok akácvirág, vagy a száraz, hideg tavasz. A közelebbi időváltozásokat pedig több
jelenségből magyarázták: az idős ember mindig hivatkozott valamilyen időváltozásra,
ha kiújult a reumája. Az öreg asszonyok pedig az álmaikból mindig valami rossz-ra
következtettek. Piros hajnalból, veres naplementből, legyek csípéséből1, hangyák járá-
sából, esteli, reggeli szivárványból, békák kuruttyolásából, vadlibák járásából, forgó-
szélből, szorult melegből, stb., egész estéken el vitatkoztak bizonyítga'cva azt, hogy
ezek mit jelentenek.

A tanyázás nyáron falun a kapu előtt, az árokparton!, vagy kisszéken, kevés he-
lyen arra rendeltetett lócán ülve történt. Vagy pedig bent a ház előtt, az eresz alatt,
gangon, verandán, ahol ilyen is volt. Tanyákon a fal tövén, küszöbön ülve, vagy kis-
széken, vagy a tanya gyepjén üldögélve. A cselédek, napszámosok az istálló előtt a fal
tövén, vagy szintén a gyepen tanyáztak nyáron. Télen bent a kemence mellett, vagy
az istálóban tanyáztak. Istállóban a vackon, strajfán, körömrugón, vagy jás-ol fáján
ültek beszélgetve. Kártyázás pedig a vackon, vagy a placcon. Bent a házban az öre-
gek a kemence patkán ültek, a gyerekek a sut-ba, meg a heverő ágyon hancúroztak.
Az egyéb felnőttek a kanapén, karszéken, kisszéken ültek. A tanyázásnak nem volt
ünnepélyes képe. Nem öltöztek ünneplőbe - még jobb ruhába sem - a tanyázni me-
nők és nem volt a varasukhoz semmi készület. Aggyonisten, vagy aggyonisten jóestét
köszöntek és hellyel kínálták őket, ahol éppen volt. Mikor a háziasszony a lámpát meg-
gyújtotta - szokás szerint jó estét kívánt - jelenlévőknek. A régi olaj- és zsírmécse-
sek nevezéséből megszokva a petróleum lámpákat is még sokáig we«-nek mondták.
Ahol az ablak már világított a sötétben, megjegyezték a tanyázni menők: ott már világ
van. Ha a háziak vacsoráztak, akkor a háziasszony úgy szólt a vendégekhez, hogy: tes-
sék jönni hozzánk! Azonban ezt nem volt illő elfogadni, csak megköszönni. Az elő-
fordult, hogy a tanyázókat kaláccsal, gyümölccsel, vagy főttengerivel, vagy pattogatott
tengerivel kínálták. Az utóbbit néha egész este elropogtatták beszélgetés közben, de
a felsoroltak kínálgatása nem volt rendszeres. Egyik helyen többször volt, mint a má-
sikon. A tanyázás időtartama általában téli estéken, 2-3 órahosszáig tartott.

A dohányzás sem hiányzott a tanyázó emberek időtöltéséből. Nemcsak a kézzel
csavart cigaretta és a pipadohány füstölése, szívása volt ebben az élvezet, hanem a
d.ohányzacskóval kínálgatták egymást és hoss?an elvitatkoztak azon, hogy kié a jobb,
vagy milyen pipából jobb. Többen a cigaretta mellett kardoskodtak, mások a pipa
mellett. A régi világban sokan szítták a pipálás maradványát, a bagót. A bagózás
azonban még a pipázás idejében', fokozatosan elmaradt. Háborús időkben, amikor do-
hány hiányában különféle leveleket szíttak a pipában, azon is el vitázgattak', hogy
melyik a jobb: a fekete-nadály, vagy a krumplilevél...

A régi mesterek, kisiparosok általában nem jártak tanyázni, mert azok mindig a
munkájukon ülve, vagy állva dolgoztak, de szerették a hozzájuk járó, tanyázó embe-
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reket, akikkel munkájuk közben is szívesen elbeszélgettek. Csizmadiáknál, szabóknál,
bognároknál, stb. - különösen téli időben - mindig kerültek tanyázók. Még több a
borbélyoknál, ahol állandó ma is a várakozó tanyázó.

Ma már a szocialista munka tanyazás nélkül is közelebb hozta az embereket
egymáshoz!, azonban a tanyazás nem múlt el. Igaz, fogynak a hagyományos formái, de
tanyázik az is, aki a televíziót nézi, vagy rádiót hallgat, amitől megnő a tájékozott-
sága és hozzá formálja a tanyázásnak mondható családi, rokoni, baráti összejövetelek
változó viszonyaihoz. Tehát ma is megvannak a tanyazás figurái, kiknek most már
mások ugyan a problémái, azonban a helyi történetek hordozói és átadói maradnak
továbbra is.

Hagymásy Sándor
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