
Tyúkászok, tikászok 
Nyugat-Magyarországon 

A néprajzi irodalomban keveset beszélnek róluk. Igen jelentős jövedelmet nyújtott ez a 
régóta gyakorolt vándorkereskedelem. Ez a jellegzetes életmód a faluban eseménynek 
számított , a falusi élet velejárója, a gyerekeknek szórakozás, tevékenységük a háziasszo-
nyoknak jövedelmet jelentett. 

A nagyméretű baromfikivitel a XVIII . sz. utolsó éveiben széles körű felvásárlásra, a 
tyúkászok működésére épülhetett. 1838-ban Sopronban 3 házaspár kapott adó ellenében 
lúd- és szárnyaskereskedésre engedélyt. A hetipiacokon felvásárolták és továbbították Bécs, 
Baden és Kismarton piacaira. Nádasdon (Frankó-Nádasd) is voltak felvásárlók és csirkés 
szekerük alján sokszor hoztak vissza dohányt magukkal. A magyar nyelvet értették, 
gyermekeiket örömest adták magyar helyekre, cserébe magyar fiatalok is szívesen mentek 
„német szóra" Ausztriába. 

A baromfival és tojással való kereskedés a múlt század közepétől főleg Sopron és Vas 
megyei községekre volt jellemző, nagyrészt a mai Burgenland területén. A soproni 
kereskedelmi és iparkamara 1876-os jelentésében részletesen közli ezen kereskedők telep-
helyét. Nem ismeretes a felvásárlási területük. Azt tudjuk, hogy 5 -6 napos felvásárlási 
utakról beszéltek. A soproniak és a vasiak lejártak Zala, Veszprém, és Somogy megyébe is, 
gyakran Horvátországba is eljutottak. 

A soproni múzeum 1962-ben megvásárolta Pichler Piusnétól a tikászok összes felszerelé-
sét. Ö k négy nemzedéken át űzték mesterségüket Kópházán, ahol a falunak két vasútállo-
mása is volt. 

A tikászok kétfélék voltak: a nagytikászok jól felszerelt kocsikkal nagy távolságra is 
eljártak. A kosaras tikászok a környező falvakból szedték össze a tojást és a baromfit . A 
kosarakat vonattal szállították haza (Nagycenk, Pinnye, Kapuvár, Beled, Acsád). 

A legtöbb tikász a burgenlandi Borostyánkőn, Frankó-Nádasdon, Szombathelyen és 
Molnáriban (Rábamolnári) működöt t . Az ö r ségben Alsószölnökön és Kétvölgyön dolgo-
zott Majczán Ferenc, aki 80%-ban tojásbegyűjtő volt, azonkívül az igénylőknek naposcsibé-
ket szerzett be és térítésért piacra vitte a környék csibéit. Később Vépen telepedett le. 

A tikászok felszerelése igen jellegzetes volt. Hosszú szekérrre rakodtak, elöl és hátul 
leeresztett saroglyákkal. A kocsi két oldalán a szekér magasságában két erős láncra erősített 
hengeres rúd volt vízszintes helyzetben, amelyen jöttek-mentek előre-hátra rakodás közben. 
A kocsi első saroglyáján volt az ülés szalmapárnával és pokróccal leborítva. E mögött egy 
kisebb tojásosláda volt baromfiidényben is. Az első ketrec (katróc) - a csirkéké - szögletes, 
a következő bogárhátú, hátul ismét szögletes. Ezek tetejébe sokszor még vesszőkosarakat, 
kisebb ketreceket raktak. A hátsó saroglyában volt a szecskásláda a tojásgyűjtés idején, 
máskor meg az abrakosláda. Elmaradhatatlan kellék a gyékényponyva, mivel a baromfiak 
igen érzékenyek a hidegre, melegre, szélre és esőre. Baromfi-felvásárláskor több volt a ketrec 
a kocsin. Megrakodva 4-500 szárnyas fért el 4-5 rekeszes ketrecekben. Újévtől tavaszig a 
nagy ládák töltöt ték meg a kocsit, mivel ez volt a tojásgyűjtés fő időszaka. Egy-egy 
alkalommal 20-30 ezer tojást vittek haza. Karácsony előtt a fő cikk a pulyka, liba és a kacsa 
volt, aminek nagyobb részét Bécsben értékesítették. Ekkor már igen kevés volt a tojás, 
hetente csupán ezer-ezerkétszáz darab, ilyenkor dobták piacra a meszes tojást. 

Az 5-6 napos gyűjtőutakon a tikász egyedül, a feleségével, esetleg serdülő fiával járta a 
falvakat. Az elmaradhatatlan kutya helye a ládák tetején vagy a gazda mellett volt a szekéren. 
Menet közben sokszor szaladt a kocsi után, ha elfáradt felkéredzkedett az ülésre, ha megunta, 
leugrott. Rendszerint péntek délután, vagy szombat reggel indultak a kópházi tikászok, s 
csütörtökön értek haza, hogy másnap a soproni hetivásárra mehessenek. Itt kicsiben is 
árultak, vagy egész rakományukat eladták a bécsi kereskedőknek. A lövői tikászoknak Bécs 
belvárosában a Szent István-dóm mellett, később a Mariahilfer- és Schönnbrunnstrasse 
találkozásánál volt a standjuk. 

Gyűj téskor reggeltől estig járták a falvakat. Ismerős helyen vendéglőben étkeztek, 
istállóban aludtak, amikor még a kocsi üres volt. Ha már volt féltenivalójuk, akkor a szín alatt 
a kocsi mellett leterített pokrócon aludtak. Sokszor megtámadták őket, ezért pénzükre 
nagyon kellett vigyázni. A papírpénzt ruhába csavarták, a lábszárra kötötték, felhúzták a 
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hosszú alsónadrágot, csizmanadrágot és a csizmát. Az aprópénzt összehúzható vászon-
zacskóba rakták, ebből fizették ki az árut. A városban finom és szép bőrtárcát használtak. 

A lovakba a mesterség minden mozdulata beleidegződött, minden zajra kialakultak a 
feltételes reflexek. A falun kívül trappban mentek. A falu szélén, amikor a tikász elkezdettt 
kiabálni lelassultak lépésbe. Kiáltásuk jellegzetes volt: Ho-u -o -u -ozz csibe, (h /o-uzz, 
ho-u-o-uozz!) . Horvátországban hosszú versikét énekeltek, mely magyarul így szól: 
„Hozzál , fogiái tojást, csirkét nozzál, ha nincs sajátod, akkor fogd meg a szomszédét, fogjál, 
fogjál, hozzál tojást, csirkét hozzál." Ezt a kiáltást magnetofonra is felvették és meghallgat-
ható a soproni múzeumban. Amikor a faluba érkeztek, gyereksereg körülvette és utánozták 
a tikászt: „Csi-ba-u-szi, ba-u-szi". 

Egyes tikászok felraktak az egy- vagy kétlovas szekérre 2 -3 hordót , fél tucat ketrecet. 
Felöltötte nagy ólmos, néha ezüstgombos mellényét (leibli), felvette libatollas kalapját. 
Felállt a kocsi ülésére és harsányan kiáltotta: „Tikfiat! Tojást! Tik-a-usz Tik-a-usz!" 
Jelentése: „ha van eladó tojás, tikfi vagy tik, akkor ki vele, ki vele!" A kiabálásra kijöttek az 
asszonyok, hozták a csirkéket, zsomborban a tojást. Amikor a tikász az érte járó pénzt a 
zsomborba dobta, elindultak a lovak. H a az asszony kiabált, a lovak minden figyelmeztetés 
nélkül megálltak. 

A tojás számolása hatosával történt. Mindkét kézben 3-3 tojást fogtak, ez volt a „dobás". 
A kocsi hátsó saroglyájából szecskát merítettek rostával a tojásosládába, és beterítették 

vele a láda fenekét. Ebbe rakták a 3-3 darab tojást hegyére állítva. Egy réteg tojásra 2 - 3 cm 
vastag szecskát raktak és jól benyomkodták a tojás közé. Ha teli volt, vastagon leszecskázták, 
rászorították a fedelét és lelakatolták. Egy rakomány 20-30 ezer darabot tett ki a négy 
ládában. Ha hordót vittek magukkal, egy-egy hordó 10-12 hektós volt. Egy hordóba 5-6 
ezer tojást raktak. Előnye, hogy a hordóban kevesebb volt a törés. Hátránya a rosszabb 
helykihasználás. A három hordóba 18 ezer tojást raktak, egy kisebb és 3 nagyobb láda 
szorosan illeszkedett egymáshoz és a kocsioldalhoz, mert lefelé szűkültek. így elfért 25-30 
ezer tojás is. 

A csirkeszezon május végén, június elején kezdődött . Vették darabra, vagy párba, 
megegyezés szerint. Már a fogásról megállapították a súlyát és a minőségét. Mindig farnál 
fogták meg, hogy jó húsban van-e, de ugyanúgy rakták egyik kocsiról a másikra is. 

Csirkeidényben egy kisebb tojásosláda és két nagy ketrec került a szekérre, melybe 3-3,5 
ezer tojás és 300-350 csirke fért el. Ha csak ketrecet vittek, 700 darab is elfért. Kacsából, 
libából 350-500 darab fért el. A ládákat, ketreceket kötéllel rögzítették. A kocsit fékezni csak 
a kocsi faránál levő satufékkel lehetett. 

Az áru osztályozása már a vételkor történt . A ketrecek legalsó rekeszébe a libák és a 
kacsák, föléjük a tyúkok és a nagyobb csirkék. Legfelülre a rántani való kisebbek. Ha 
menetközben fúj t a szél, a ketreceket lefüggönyözték, mert ha az állatokat átfújja a szél, 
lesoványodnak. 

Ú tközben a baromfiakat etetni is kellett. A p r ó szemet, kölest vagy tört kukoricát szór-
tak a ketrecek rekeszeinek oldalába vésett vályúba, ugyanebből itattak is. N a g y o b b 
szárnyasokat este etették az istállóban, vagy a szín egyik sarkában. Kiszedték a ketrecből, 
hogy lábaikat kinyújtogathassák, a hosszú senyvedés után. Éjszakára szabadon hagyták 
őket. Reggel az etetés és itatás után rakták vissza a ketrecbe úgy, hogy a csomókban levő 
állatok közül 5-6-nak összefogták a nyakát , így adták fel a kocsira. A legfontosabb 
megállóhelyük a kópházi Csali-csárda, Cel ldömölk , Sárvár, Jánosháza, Somlóvásárhely, 
Devecser. H a a nagy melegben megfulladt egy állat, elvágták a nyakát , kifolyatták a vérét és 
megették. 

A tikászok gondoltak az áru tárolására is, és a tojást meszes vízbe rakták el. A tikász ráné-
zetre megállapítja, melyik a friss tojás, melyik az állott. A gyanús tojás fényes és könnyű. 
Mindig a tavaszi tojást rakták el mészbe és késő ősszel, karácsony előtt tudták jobb áron érté-
kesíteni. Volt egy tárolókamrájuk, melyben egy nagyobb, 2 x 3 m-es, két közepes 2,5 x 1,5 
m-es és egy kisebb 1,2 x 1,2 m-es medence. Mindegyik 1,5 m magas volt. A tárolók téglából 
épültek, belül jól kicementezték. A négy medencében 45 ezer tojás fért el. A medencét félig 
engedték vízzel, a jól elkevert oltott meszet beleöntötték. Csak egészséges, kikocogtatott 
tojást raktak a medencébe. A kikocogtatás ügyes, fürge ujjakat kívánt. Mindkét kézben 3-3 
tojást fogtak, kettőt összekocogtattak, figyelték, hogy nem repedt-e, majd ügyes mozdula-
tokkal cserélték a tojásokat a kézben úgy, hogy a már vizsgált tojás került hátra, a vizsgálandó 
előre. A harmadszori kocogtatás után egyszerre tették le mind a hat darabot. Alkalmazták a 
lámpázást is. A friss tojás sárgája középen van, a zápos összefolyt, amibe csibe van, az sötét. 

74 



A megvizsgált tojást teknőbe, ládába rakták. A meszes vízbe rakáshoz külön kis ládát 
használtak, melyben 50 dobás, azaz 300 tojás fért el. Ebből öntötték a meszes vízbe a tojást 
úgy, hogy a medencébe mindenhova jusson. Az egyenletes elterelgetést egy vesszőseprűvel 
végezték. Ha találtak úszó tojást, kiszedték. Ez már be volt száradva, mert bosszú ideig volt 
a tyúk alatt. Vékony mészhártyának kellett lenni a víz tetején. A mészből kivett tojás azonnal 
jól felhasználható, mint a friss tojás. Csak héjastól nem lehet megfőzni, mert felreped. A 
meszes tojás télen jobb, mint az akkori friss tojás, mert a tavaszi tojás zöldön élő tyúktól 
származik, ezért szebb a sárgája a télinél. Habot is éppúgy verhetünk belőle, mint a friss 
tojásból. 

Hihetet lenül hangzik, de a meszes medencéből egy vaskosárral merítik ki a tojásokat 
érzéssel, rázogatással. A kosár széle vastag vászonnal van körülszegve, hogy puhább 
legyen, ne törje a tojást. Merítés után egy nagy dézsába mártot ták a vaskosarat és fel-le 
mozgatással lemosták a tojásról a meszet. A meszes tojást jóval karácsony előtt kezdték 
értékesíteni. 

Sok felvásárló működöt t Rábamolnáriban, Vas megyében. Az összeszedett tojásokat 
átcsomagolták szabványos ládákba, melyben 1440 darab tojást raktak szijács közé. A fél 
ládába 720 darab tojás fért. A tojásokat h e t e n k é n t - 3 szekérrel 100 láda to já s t -v i t t ék Bécsbe. 

A felvásárolt baromfi egy részét feldolgozták, a többit nagyban értékesítették. A baromfi 
vágásának és tisztításának különleges technikája volt. Egy kézzel fogták a csirke, tyúk két 
szárnyát, csőrét ugyanezen kéz ujjai közé fogták, majd 30 cm hosszú és 5 cm vastag 
doronggal a csőrére ütöttek. Gyorsan elvágták a nyakát és már tolták le róla szárazon a tollat. 
Az ütéstől megijedt állat ezért eresztette könnyebben a tollát a levágás után. Azután kivették 
a belét, bögyét, hogy ne zöldüljön meg a bőre. Ez a tisztítási mód lehetővé tette a tartósabb 
tárolást és értékesítést, míg a forrázott áru csak gyorsfogyasztásra jó, hamar romlott. Igaz, 
ennél a belső részeket nem szedték ki. A pulykát is mindig szárazon tisztították le, hármat 
ütöttek rá. Az ütés, vágás olyan gyorsan ment , hogy sokszor még folyt a vére, még mozgott , 
de már a teste csupasz volt. A pulyka farkát dísznek hagyták, a hátán pedig két oldalt egy kis 
pihét. A kacsának és libának a lábuk közé szorítva vágták el a nyakát. Szárazon tisztítva 
értékesebb tollat nyertek. A tollat állatnemenként gyűjtve adták el a tollkereskedőknek. A 
tokos toll (nem érett) könnyen molyosodot t , ezért vagy elégették, vagy a lőporgyárnak adták 
el. 

A felvásárlónak teljes ellátás járt. Ebből fizették a vendéglőben a lovak abrakját, saját 
koszt jukat , szállásukat. Ebből vettek kölest, kukoricadarát. Hazulról nem vittek magukkal 
mást, csak pénzt, üres ládákat és ketreceket. 

A baromfi-kereskedők géppel végezték a tojás osztályozását. Súlyra, nagyságra válogatták 
szét az I., II. és III. osztályú árut. A főpiac Bécs volt 70 ládával, Baden és Wienerneustadt 
20-30 ládával kapott hetenként. Pestre csak a 111. osztályú apró tojást szállították. 

A tikászok emlékét a néphagyomány és emlékhely is őrzi. Falucsúfoló szól az ebergőcick-
ről: „harangoznak elibe, mint Ebergőcön a tikásznak". A monda szerint a püspököt várták 
bérmálásra, és amikor a toronyból a harangozó észrevett egy magas kocsit közeledni a falu 
felé, harangozott elibe, azt hívén, hogy a püspök üveges hintaja közeledik, holott az egy 
tikászkocsi volt magasra rakott ketrecekkel. 

Sárvár és Sótony közö t t az 1930-as években az első dombon túl egy emlékkő volt, melyet 
egy tikász emlékére állított a felesége. A másik emlékhely ma is áll Sárváron a várkert szélén. 
A sárváriak „tikászkép"-nek nevezik. Mai formájában egy neogót stílusú kápolna őrzi a 
tyúkász tragédia emlékét. Úgy tartják - Nógrády Géza múzeumigazgató szerint - „A soproni 
tyúkász ezen a helyen káromkodot t , és az Isten büntetése képpen lovastól, kocsistól 
elsüllyedt. Ezen építményt felesége állította volna férje bűneinek engeszteléséül." A Soproni 
Hírlap 1931-ben A sárvári tyúkászkereszt című cikkében azt írja, hogy a napokig tartó 
esőzés okozta vízmosás volt az okozója. A várból kivezető csatorna beszakadása késztette a 
tikászt, aki a Zöldfa-csárdában szállt meg, hogy a beszakadásra pallókat fektessen és 
megkísérelje rajta átvezetni a lovait és a kocsiját. A lovak már átmentek a rögtönzöt t hídon, 
de amikor a szekér első kerekei odaértek, akkor a vízmosás széle leomolva a kocsi feldőlt, 
maga alá temetve a lovakat és a tikászt is. Az. összeszedett állatok és lovak bőrének árából 
állították az emléket - írja az újság. 

Ma sok mindenben változott a tojás és a baromfi begyűjtése, tárolása és értékesítése. A 
tojásbegyűjtéssel az áfész foglalkozik, egyéni felvásárlók útján, mint Vépen Lipi Istvánné és 
Soós Lászlóné, akikhez hetenként jön az áfész gyűjtőkocsija. Ö k látják el a környék 
ABC-áruházait tojással, a többi a szombathelyi hűtőházba kerül. A Bábolnai Mezőgazdasági 
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Kombinát a hibrid tyúkokat tartó gazdaságokban termelt tojásokat - melyek 95%-os 
csíraképességűek - kikeltve látja el a lakosságot naposcsibével. Végül a Sárvári Barnevál 
vásárolja fel a baromfiakat, melyek feldolgozva kerülnek a hazai üzemekbe és exportra. 

Kiss Kálmán 

Irodalom: Tálasi István: Az anyagi kultúra néprajzi vizsgálatának tíz éve (1945-1955) 
Ethnographia, 1955. 23. old. - A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara statisztikai 
jelentése Sopron és Vas megye II. rész I. f ü z e t - D o m o n k o s Ottó: A nyugat-magyaror-
szági tyúkászatról. Néprajzi Értesítő, 1967. - Kiss Kálmán: Nyuga t -Dunántú l 
mikrotájkutatás: Vép község. 1988. - A sárvári tikászkereszt. Soproni Hír lap 1931. 

Népi imádságok Salánkon 
Salánk a volt Ugocsa vármegye (mai Kárpátalja nagyszőlősi járása) északnyugati sarkában 

fekszik.1 „Határa minden megyebeli faluk k ö z t legnagyobb és termékeny, erdeje igen nagy, 
szőlőhegye van, s a Borsova mentiben fekvő rétjei kétszer kaszáihatók."2 Népének 
főfoglalkozása évszázadokon keresztül a földművelés, állattenyésztés. A falu lélekszáma 
1989-es adatok szerint 3250 fő (ebből 2700 a magyar nemzetiségű, de mindenki beszéli a 
többség nyelvét).3 A lakosság kb. fele-fele arányban református (kálvinista), illetve görög 
katolikus. Egymás közöt t a reformátusokat magyaroknak, a görög katolikusokat oroszok-
nak mondják . 

Salánk plébániáját először a pápai tizedjegyzékek említik 1332-1337 közöt t . Ez a terület 
még a Gutkeled nemzetség Fel ;etepatak nevű birtokához tartozott .3 A falu neve magyar 
eredetű.6 A lakosság a XVI. sz.-beli névsorok idején színmagyar, a XVII -XVII I . sz.-ban 
telepednek be a ruszinok.7 Az 1647-es községi pecsét Sigillum oppidi Salánk 1647 azt 
bizonyít ja, hogy Salánk kiváltságokkal rendelkező mezőváros volt.s 

Salánk kezdetben egységesen a római katolikus hitet követte.9 A reformáció elterjedése, 
akárcsak a beregi és ugocsai részeken, az 1550 körüli időre tehető.1" A görög katolikus 
anyaegyház 1702-ben jött létre, azelőtt filiális szórvány volt.11 

xCsánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. I. sz. 434. old. 
2Fényes Elek: Magyarország mostani állapota IV. 417. oíd. 
y Dupka-Horváth-Móricz: Sorsközösség. 1990. 109. old. 
41949-1989 közöt t Kárpátalján a görög katolikus egyház a pravoszlávhoz (or todoxhoz) tartozott . 
1989 őszétől lett újra önálló. De Salánkon kivételesen a korábbi évtizedekben is a görög katolikus 
liturgia szerint magyarul folyt a szertartás. 
' A nemzetség szatmári-ugocsai ága a Gacsályi, Salánky, Atyai családok, majd tartósan a 
nemzetségbeli Rozsályi kun család birtokát képezte, s a Rozsályi kunok férfiágának kihaltával a 
leányági Barkóczyak, majd a Károlyiak és mások kezére került . In.: Szabó István: Ugocsa megye. 
1937.462. old. 
' 'Hrabár János komjáti g. kat. parochus szerint a falu Zalán-Szalán fejedelemtől kapta nevét 
(Pesty, 1865, Nagykomját ) . A név a Salamon származéka valóban éppúgy lehet, mint a „Salán"-é. 
Az utóbbiban nem szükséges a bolgár-szláv fejedelmet gondolni, mert lehet valami török 
személynév is, amely a magyar csalán szóval azonos. A Zalán ugyanis valóban s-sel olvasandó. 
Anonymus is mindig Salánt írt (Kniezsa). In. : Szabó István 1937. 462. old. 
71708-ban írja Károlyi Sándor: ,,'a Salánkon mostanában megtelepedett nyavalyás oroszok". 
Tör t . Tár. 1901. 408. A falu neve ruténul is Salánki (Pet rovMat . VI. 213.) In .-.Szabó István: 1937. 
462. old. 
sHorkay Lajos: Beszélő kövek. Rozsnyó, 1936. 11. old. 
'Bizonysága ennek az 1390-1405 táján épült templom. In.: Horkay Lajos 1936. 18. old. 
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