
PÁSZTORKODÁS AZ ESZTELNEKI GYERMEK ÉLETÉBEN 

GAZDA KLARA 

A leginkább állattartásból élő szegényebb falvakban a külterjes 
gazdálkodás idején a fiúgyermekek legáltalánosabb munkája a pásztor
kodás volt. Kiskortól katonaságig ő'rizték az állatokat a természet aján
dékainak és viszontagságainak kiteit legelőn, mely egyidőben volt is
kolájuk, munkahelyük és játékterüle E munkából kisebb arányban a 
lányok is résztvettek. 

Néprajzi szakirodalmunkban a gyermekpásztorok életéről megle
hetősen kevés szó esik. Kresz Mária, a nyárszói gyermekről szóló mo
nográfiájában 1 külön fejezetet szentel a témának. Ezeken kívül már 
csak nehány önéletírásra támaszkodhatunk Gyermekkori emléként fel
bukkan a pásztorkodás egynéhány mozzanata Kós Ferenc 2, a csíkszent
domokosi Kurkó Gyár:Bás 3 és a paraszti önéletírók irásaiban 4. Jelen dol
gozatomban a kérdés ismeretéhez a Kovászna megyei Esztelneken vég
zett kutatásom eredményeivel kívánok hozzéjárulni. 

Milyen szerepet töltött be ez az életforma a gyermekek, a fiatalok 
életében? Bersenyi Dániel szerint s az ökrészség, lovászság dologtalan
ságra, lopásra (a tilosban való legeltetésre gondol), ravaszságra szaktat
ja a "gyerkőcéket". Kós Ferenc 6 a rút, erkölcstelen beszédeket, kegyet
len játékokat rója fel a számlájára. Az etnográfus Herman Ottó 7 e mun
ka személyiségalakitó szerepének pozitív vonatkozásaira hívja fel a fi
gyelmet. Szerinte a pásztorkodó gyermek már 8-9 éves korában a nagy 
és súlyos felelősség iskolájába lép, kifejlődik benne a "bámulatosan éles 
megkülönböztető tehetség", a természetismeret. Hogy kinek van igaza 
azt az esztelneki példa is igazolja. 

* 
Esztelnek Kovászna megye legészakkeletibb csücskében, a Nemere 

hegység tövében helyezkedik el. Típikus havasalji, völgyi település, ha
tárúban nagykiterjedésü erdőkkel, havasi és réti kaszálókkal, legelőkkel, 
kevés, mindössze 70/0-nyi agy,agos, vízmosásos szántófölddelB. A ter
mészeti környezet az alapfoglalkozások közül inkább az állattartásnak, 
kevésbe a földművelésnek kedvezett, bár a kettő egymást kölcsönösen fel-
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tételezte. A háromnyomásos gazdálkodási rendszer fennállásáig, a 30-as 
évekig, a falutörvények betartása mellett a szántó bizonyos részei a 
gazdasági év bizonyos időszakaiban legeltetőhelyként szolgáltak. F ,alu
gyűlésen mondták ki télvégén, koratavasszal az őszhatár, fűbúza felsza
badítását, majd feltiltását, ősszel a tavaszhatárét, tollóét 9. Itt határoz
ták meg, hogy a nyomáson mikor milyen állatokat etethetnek. E jogok 
részben a birtokviszonyoktól függöttek. Ezzel szemben a legelők nagy
r észe községi és közbirtokossági tulajdonba::1 volt, tehát a földnélküliek
nek is részük volt benne. "Mindenkinek jutott kilenc hódja. Mindenki 
csaphatott ki valami kicsit". Általában egy ha-ra egy számos állatot vagy 
öt juhot számítottak. A jórészt magántulajdonban lévő kaszálók legelte
tőhelyként csak tavasszal, május elejéig és szénacsinálás után jöhettek 
számításba. 

Ilyen körűlmények között a szegényebb, 1-10 holdas gazdák, a 
falu lakosságának 770f 0-a 10, az állat nyaka után vagyis fuvarozásból, s 
az ősszel értékesített növendékmarhák árából éltek. Emlékezet szerint 
sok állatot tartottak. Ezt az állítást a statisztika is alátámasztja 11• Az 
állatok egyrészét csordába adták. Volt kecske-, sertés-, csikó-, és több 
(hazajáró és vészi) marhacsorda, s ugyancsak több juhsereg. A hivatalos 
pásztorokat koratavasszal, falugyűlésen fogadták fel. Leginkább szegény
emberek ajánlkoztak, néha jobb gazda is, aki gyermekeivel szándékozta 
elláttatui a teendőket. A juhpásztorok is nagyobb juhosgazdák voltak. 
A pásztorok általában április végén (György napján) állottak ki, s míg 
az idő engedte, Katalinig is kijártak. A csordától időlegesen elmaradt 
állatok őrzése, valamint az amlített idényen kívüleső időben történő le
geltetés a gazdák gondja volt. Pl. egyes juhosgazdák, hogy spórolják a 
kóstot (takm·mányt), s mégis az állatok nagyokat bárányozzanak, jól te
jeljenek, télen is kihajtották az erdőre vagy a fűbúzára. Bizonyos állat
fajtákat, nem nélkülözhetvén, nem adtak csordába. így az igásokat: jár
mos marhákat, lovakat, melyeket a velük való munka előtt és után, an
nak szüneteiben legeltették. A juhokat, kecskéket csak ellés utén csap
ták ki a seregbe, a bárányokat, kecskeollókat egyáltalán nem. Sokan 
abból a meggondolásból, hogy kevesebbet jobban lehet nevelni, r.Ginden 
marhájuk,at különjáratták. A különjárók őrzése a munkaerő szempontjá
ból nem teljes értékű családtagok, tehát az öregek, s méginkább a gyer
mekek feladata volt. A gazdák csak szükségből, s általában a mezei mun
kák szüneteiben foglalkoztak vele. 

A gyermekek egész kiskorban, 5-6 évesen kezdtek pásztorkodni. 
Előbb testvéreik, rokonaik társaságában küldbék, szokni. Kisiskolás fiúk~ 
ra leginkább a bárányok, hazajáró marhák, leánykákra a 1ibák, disznók 
őrzését bízták. Az iskolát kijárt serdülők rendszeresen pásztorkodtak, 
egész nyarakat a havasorr töltve, a marhák inellett. A szegényebb ren
dűek közül sokan innen mentek katonának. Fickólegényeket téli juh
pásztorkodással is megbíztak. Ez az általános rend, szokás a gyakorlat
ban a gazdaság kívánalmaitól (a földbirtok nagyságától, állatok számá
tól és fajtájától), a gyermekek számától, életkorától és nemétől függő 
családi munkamegosztás szerint öltött testet. A nagyobb gazdák nagyobb 
gyermekeiket a földművelésben foglalkoztatták, a kisebbeket pásztor-
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kodni küldték. A nagycsaládos szegerryebb gazdák gyermekei közül egy
kettő rendszerint cselédkedett valamelyik helybeli vagy szomszédfalusi 
nagybirtokosnáL Így a 7-8 évesek disznópásztornak szegődtek. Az is
kolás- és serdülőkorú fiúcselédek feladata legtöbbször az állatgondozás 
és -őrzés volt. Gyermekszalgát a felelős juhpásztorok is fogadtak (mo
nyatort, meddőpásztort). Egyezség szerint pénzben vagy ruhaneművel fi
zettek. A hivatásos pásztornemzetségek fiúgyermekei az egész idényt a 
havasan töltötték, segítettek apjuknak, nagy,apjuknak. Megtörtént, főként 
a háborús években, hogy a falu kecske- vagy disznócsordáját egész nyá
ron gyermekek őrizték. Mint tipikus gyermekfeladatot, állatjaik őrzését 
a gyermektelen szegényebb rendű emberek is rokon vagy szomszédgyer
mekre bízták, némi ajándékmálé, pénz fejében. Így 1918-ban egy tehé
nért l O fillért fizettek. 

Ha csordával nem is, különjáró állattal m:inden gyermek járt. így 
a pásztorkodás valóban jellegzetes gyermekfeladat volt. 

A pásztortól (a gyermektől is) a szülők elvárták, hogy az állatot 
ismerje, ne verje, jól etesse, vadtól megőrizze, pontos számban haza
adja. A legeltetés pásztorát állatfajtánként részben azonos, részben el
térő problémák elé állította. Az életmódjában felléphető legnagyobb kü
lönbséget a legelő közelsége, illetve távolsága befolyásolta. Eszerint a 
pásztorkodásnak két fő alapformája volt: a hazajáró és a kiháló forma. 
A libákat, disznókat, bárányokat, kecskeollókat, hámos lovakat, jármo
sokat és fejősöket a falu belterületén, vagy közvetlen közelében őrizték, 
ahonnan a közelség szerint délben is vagy csak esténként hazahajtották. 
A gazdák szabadon válogathattak a szabad legelők között, az alkalom
nak, évszaknak, közelségnek és az állat kíVlánalminak megfelelően. Má
jus közepéig bármelyik állat számára szabad volt a nyomás, az ugarolás 
megkezdődésétől már csak .a sertéseknek jutott itt elegendő táplálék. A 
tolló is jórészt csak a disznókat, libákat látta el. A mesgye hivatalosan 
kijelölt libalelegő volt. A marhák, kecskék, juhok s~mára a legjobb le
gelő helyek a falutól 1-5 km-re a Befüggő erdőkben és azok sz·élén he
lyezkedtek el az Uj osztás határban, a Bogozor, Fattyú, Fattyú oldala, 
Keceegő, Gyorkos, Esztenás mező, Magyaró mező, Rakottyás mező, Har
madvápa, Csere, Bárány mezeje, Toronyráta nevű határrészekben. Ezek
nek egyrésze közs:égi, másrésze magántulajdont képezett. SzomszédSlágok 
szerint oszlottak meg rajtuk. Hárman-haton mentek egy helyre. 

A csikókkal, csingó-bingó (növendék) marhákkal, meddőkkel, né
melyek .a fejősökkel is május elejétől a hó lehullásáig felmentek a ha
vasra hálóba. Itt jobban nőtek az állatok, a lábuk nem fájt a kövön. 
Egy-két hétre, egy hónapra, kas~ló takarításkor, szénacsináléskor a jár
mosokat is !elhajtották. A szénafű lekaszáláséig a legelőn, azután a ka
szálókon pásztorkodtak. A havasi legelők a falutól 15-20 km-re he
lyezkedtek el a Havasok, Borkútláb, Füvényes ponk, Vészbükk, Székel
út, Gyopáros, Bardócza-rét, Polya-bérc és Veresvíz nevű határrészek
ben s javarészt közbirtokossági tulajdont képeztek. Az erdei kaszálók a 
Mánik, Mátis, Kovácsgátja, Gombásbérc, Lapossár, Vészhidárlm, Mieskér, 
Bardóca, Székelút, Gyopáros, Törökdomb, Sárospatak, Csengőrét nevü 
határrészekben helyezkedtek el, jórészt magántulajdont képeztek. 
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A pásztornak ismernie kellett az állat kívánalmait, aszerint terel
nie a szabad legelők megfelelő részére. Nemcsak azért, mert a szülők 
úgy kívánták. Minél alkalmasabb, megfelelőbb volt a legelő, annál ke
vesebb az őrző dolga, annál több ideje jutott a játékDa, szórakozásra. 
A bárányOk a füves, vadherés, aprósarjús, száraz helyen esznek jól. Leg
inkább megfelelnek nekik a gyepes árkok, oldalak, erdőszéli legelők. 
Vízjárta helyeken megmételyesednek. Csak liszta vízből szabad itatni, 
a sárvíztől megdögölnek. Mivel kicsi szájukkal mindc:nt esszevakircsál
nak, eszik a farügyet, cserelapit, áfonya-kokozalapit, kórét, fenyőágat, 
borsikát, télen, ha nagy hó nem volt, sokan legeltették. A kecske ágon
járó jószág. Leginkább a mély patakok völgyében, erdőszélen tenyésző 
rakottya-, mogyoró-, nyír-, nyár-, fűz-, akáclevelet, a tövises bokrokat, 
kökényt, galagónyát, csipkerózsát, kecskerágót, borsikát, fenyőlornot sze
reti. A szarvasmarha a magtasabb helyek leveles füvét, főként a bába
kalácsot eszi szívesen. A havasi fű erős neki. Ezért ott fent a lankásabb, 
víz melletti helyekre hajtották. Nedves, zselymékes területen eső után 
nem eszik, kerüli az ingoványos füvet. A ló a herés sarjút, lapi füvet, 
macsaras helyeket szereti, de összeeszik mindent, még a fákat is. A disz
nónak csak a nyomás volt megfelelő. Gyökerestől kitúrta a vadherét, 
disznókáposztát, cikórját (gyermekláncfű), csipkét. A nyomásrendszer 
felszámolása után hiába próbálták bokros helyen etetni, a kísérletet nem 
koronázta siker. 

Nem tartották tanácsosnak túl sok állatot (azonos fajtájút) együtt 
legeltetni, sem pedig különneműeket. Különben is a marhák, pl. a juhok 
után nem ettek. A pásztorgyermekek a kiterjedt legelőkön mégis igye
keztek úgy összetársulni, hogy ötön-haton a napot egymás társaságá
ban tölthessék. 

A napirend általában azonos volt. Kora r eggel indulni, mert az 
állat ekkor eszik a legjobban, délig etetni, majd itatni, a nagy melegben 
2-3 órát déreltetui (árnyékban pihentetni) - kiterjedt pusztán esetleg 
mogyoróágból kosarat vögtönöznek -, majd újból etetni, itatni, este 
összekeríteni, és a szállásra vagy hazahajtani. 

A bárányokkal, juhokkal volt a legkevesebb baj. Ezek összetar
tottak. A disznók annál kevésbé. Szüntelenül keríteni kellett őket. A 
lúdra is vigyázni kellett, mert ha elkap, nehéz bírni vele. A marhák a 
nyári nagy melegben bogároztak el leginkább, a csípős dongó legyek 
elől az árnyékba menekültek. A ló volt a legkiszámíthatatlanabb. Sok
szor napokig ellegelt egy helyen, máskor állandóan ment. Különösen ha 
az apró cseszlék csipték az orvát. Időváltozás előtt minden állat nyug
talanabb volt. A juhok táncoltak. A marhák caboltak, testükön, nyaku
kon hólyagok, véresíkok jröttek ki. A disznók, ha jött a homály, hazáig 
szaladtak. Az ármányos, elvetemült állatok mozgását különféle módon 
korlátozták. A disznónak rendet szabtak. Két araszos botot kötöttek a 
nyakára, hogy nehezebben tudjon lépni. A lovat nyügözték, kötéllel ösz
szekötötték az első két lábszárcsontját, vagy a mezei munka szüneteiben 
a kötőfékjénél fogva legeltették. 

Az elszertülő, elterülő áUatokra rákiabál tak. - Me ide me! Hí 
ide vissza! - vagy szembeszaladva megtérítették Idomított komondo ... 
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rok segítségét is igénybe vették. A megtért marha, kecske után lódítófát 
hajítottak, vagy pálcával rávágtak, a lúdra, disznóra ostorral. A pakulár 
hóhér volt, ha bottal téritett. A juhok előtt menve füttyent~tt, hátulról 
a monyator lassan térített. Ellenkező esetben a juh megállt, nem evett. 
A pásztorok legeltetés közben dolgozták ki téritőeszközüket. Alkalmas 
növendékfát, cserét, nyárt vagy tölgyet kerestek, aminek az alja kigöbö
södött vagy a gyökere kampós. Bicskával kivágták, a héjától megtakarí
tották . A tüz fölött meghordozták, pirították, a láng ugyanakkor erősí
tette és szép barnás színt kölcsonzött neki. A pálca kankóját rakottva
kéreggel megkötötték, úgy tartották egy hónapig is, különben kiegyene
sedett. Leginkább a bunkós botot használták, ennek a göbös végét bics
kával 1-o,iásdad alakúra simították, roacsukacskát képeztek ki, amit néha 
pléhvel be is vontak. Nem mindenki készítette ilyen gonddal a térítő 
eszközét, sokan közönséges pálcát használtak erre a célra. Az ostort is 
pásztorkodó gyermekek fűzték. A réten a patak göbéjiben ázó ken
derkévékről dugácsdugés (gát) révén lecsaptattá.k a vizet, kiloptak be
lőle, majd a lehársolt kendert három vagy nyolcágúra fonva mogyoró
pálcára erősítették 

Gyakran előfordult, hogy egy-egy rosszféle tehén, ló, kecske, fél
rejáró juh elveszett. Megkeresésében az első számú irányadó a szél által 
arrahozott kolompjának, csengettyűjének a hangja. A harang rézbádog
ból, a csengettyű öntött rézből készült. S;Horos cigányok, kereskedők 
árulták A gazdák minden különjáró álln.tjuk nyakába akasztottak ilyent 
éppen azért. hogy az erdőn könnyen ráakadjanak. a csordapásztorok csak 
a cabló marhára, az előljáróra, a pakulárok is csak a vezérjuhra, a gom
bászni szerető félrejáróra. Ha a pásztorgyermek nem hallotta elveszett 
állatja kolompját, a következő módszerrel próbálkozott: egy másik mArha 
harangját rázta meg, amelyikkel az elbogárzott össze szokott járni, han
gosan szólította a nevén. "Me Bözsi me!". A jól szaktatott állat erre 
visszabődült Ha nem, a nyomán próbált eltájékozódni a nedves tala
jon. Az útközben lelt ganyé is irányadó volt. Sarkával érzékelte, hogy 
meleg-e, mert eszerint az állat a közelben lehetett. Ha oldalban legel
tetett, a legmagasabb ponton kellett keresnie, a marha ugyanis felfelé 
megy, melegben a legárnyékosabb helyeken. Ezenkívül körülnézni a ti
losban, amibe az állat már belekóstolt: szénafűben, gabonában, közeli 
kertben. a marha például ha evett a közeli vágástérbeli romlásokból, 
amit nagyon szeret, magától visszament. Ha a pásztor későre ért oda, 
már be is hajtották a fű- vagy határpásztorok 12 s csak váltságdíj ellené
ben adták ki. Sokszor napokig kellett keresni. Megtörtént, hogy az állat 
idegen falu hatérába tévedt. Ha onnan hajtották be, a bírság kétszeres 
volt. Otthon szigorú bntetés járt ezért, hát még 1akkor, ha sohasem ta
lál ták meg az állatot. 

A pásztorkodó gyermekek néha szántszándékkal is legeltettek 
a káros helyeken. Itt az állat hamar jóllakott. Ha azonban rajtafogták, 
felemelt bütetést kellet fizetni 13. A praevarikáció miatt időnként 
megtiltották az állatok különjáratását. Így például 1849-ben 14. 

A vad támadására különösen a nyári kiháló és a téli bármilyen 
pásztorkodás közben lehetett számítani, de a juhásznak máskor is állan-
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dóan a juhokon kellett járjon a szeme. A havason ezért ·ébren aludtak 
a pásztorok, minden moccanásra figyelve. A támadást a kutya - leg
inkább kuvaszt tartottak e célból - is jelezte. Ha farkas közeledett, 
szaggatta az ugatást. A vaddisznónak kaffogtatott. A régi nagyszarvú 
magyar marhák bömböltek, kapáltak a lábukkal. A pásztor csühitéssel 
uszította a kutyákat, őmaga bottal, fészivel védekezett és támadott. A 
kutyák fogát nem reszelték le, hogy támadjanak, de hogy ne kergessék 
a vadat, nyakukra :Döldig érő botot akasztottak. A farkasharapás ellen 
a nyakukat helybéli kovács készítette farkaslánc védte. Az a hiedelem, 
hogy a folyónevet viselő pásztorkutya megmenekül a vadtól, nem él, 
mégis a fizikai tulajdonoságuk szerint Bundásnak, Bajuszosnak, Csahló
nak nevezett állatok mellet előfordult a Tisza, Tatros nevű is. 

A pálca nemcsak térítő, a fejsze nemcsak támadó és védekező 
eszköz volt. A juhász ezzel ütötte le a feküfákon lévő hegyes csapokat, 
hogy fel ne hasítsák a juhok lábát. Télen fészivel megrótta a fát, hogy 
a juh ráléphessen, ne sikuljon, ne üsse meg a has'át. 

A különjáró állatokat otthonról hozott nevük szerint szólították. 
A juhseregben a szelíd, jeles juhoknak adtak nevet: Cigánykárrak hív
ták, ha mir1dig ~özeljárt az emberhez, Sutacskának, ha nem volt szarva, 
Belicének a tiszta fehért, Kormosnak a fekete pofájút, Vákisának a sze-

' me körül feketét. A marhacsordában lévő marhákat is fizikai tulajdon
ságuk szerint nevezték meg, Pirosnak, Veresnek, Kajlának, Sutának, 
Csonkának. A disznók viselt dolgaik szerint kaptak pl. Bárányszedő, Vég
rehajtó nevet. A hivatásos pásztorok egyébként az állatba sütött jegy 
alapján tartották s:Gámon, hogy melyik állat kinek a tulajdonát képezi. 
Ha a vad elkárosította, a bőre vagy a juh füle jeles részével kellett el
számolniuk. Ellenkező esetben fizettek. 

A hazajáró marháfuat otthon fejték. Ez:ért este naphaladta előtt 
haza kellett érkeznie a pásztornak, különben büntetés várta (sötétben 
nem lehet fejni). A havason, amennyiben a különjáró marhák közt fe
jőstehén is volt, rendszerint csak a napi fogyasztásra szükséges mennyi
séget fejték ki, pléhcsiporba vagy üstbe. Megtörtént mégis, hogy a szü
lők igényelték a tej hazaszállítását. Ilyenkor összetársultak ketten-hár
man, s felvéltva cipelték le a nagy teli korsókat "abból akkora lett, 
mire hazaértem", míg a társak őrizték a vivő állatjait is. A juhok fe
jése a fejőpásztor, meddűpásztor és a bács dolga volt. A járatlanabb 
gyermekszalgát a felelőspásztor (bács) tanította, hogy ne sértse az álla
tok tőgyehusát. A monyator - 6-7 éves gyermek - fejőlikra hajtotta 
az eszterungából a fejőjuhokat, ahonniarr a zsindellyel fedett komárnyik
ba léptek. Itt a juhászok fejőszéken ülve faviderbe fejtek. Szentgyörgy
től Szentmihályig virradatkor, délben és szürkületkor. A tejet feldol
gozó bácsnak a meddűpásztor is segített. Langyos vízben megáztatta az 
ótót (szopós bárány bendőcskéje), összetörte, míg merejiben lé lett. Or
dafőzéskor lekeverte az üstöt. 12-13 éves pásztornemzetségből szármta
zó gyermek már sajtot is kezdett csinálni. Az ótót beletöltötte a tejes 
cseberbe. Egy óra alatt megaludt Ekkor a kezét körülhúzta a cseberben, 
a májvastagságú tejet esszevacskolta, két tenyerével lenyorota a cseber 
tartalmát. A téj felgyűlt. Kézzel összenyomta, csomóba gyúrta, kiemelte, 
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a sajtot sajtruhába tette, kilintába helyezte. Itt újra elvacskolta, meg
csavarta, kigyúrta a levét, kioldta a sajtot, négy-ötfelé törte, s a műve
letet megismételte. Végül nyomtatót tett rá Két-három óra alatt elkészült 
a sajt. A kifolyó levet vagy kukarcát, sajtfacsarást málé mellé itták. A 
cseberben visszamaradt levet, a zsendicét ordásüstben megfőzte, ordás
kaJánnal kiszedte, 2-3 órára sajtruhába kötötte. A kész sajt és orda 
a mogyoróvesszőből font sajtszárító polera került. 

Az állatok ritkán ellettek a legelőn. Ha mégis megtörtént a csor
dában, a pásztorok értesítették a gazdát, a bornyúcskát megfüttöztették, 
megszárasztották, lefedett kosárkába tették, és szoptatt1ák reggel, délben, 
este. A gazda vagy felajánlotta a tejet a gondozásért, vagy hazavitte a 
borjút, megtisztelve a pásztort. 

Az állatgyógyításhoz keveset értettek a gyermekpásztorok. Ha 
küzdölődtek, esszeüttek az állatok, valamelyik szarvtörést szenvedett, 
zsebkendővel megkötötték az eltörött részt. Megtörtént, hogy a lápos, 
süppedékes Veresvíz nevű legelőn az állat besüppedt. Ilyenkor rudakat 
tettek aléja, annálfogva kiemelték. Ha szakadékban esett, ösvenyt vág
tak, amin kihajtottJák, vagy sérülés esetén a törzsét átkötötték, s kötélnél 
fogva kihúzták. Ha különösen viselte magát az állat, a szőre felállt, nem 
kérő zött, szomorkodott, fonyolgott, tudták, valami baja van. V érhe van, 
lesarjuzott a lába, belészúrt az imej (belétojt a bőre alá, hernyój'ától a 
marha háta hólyagos lett). A tapasztaltabbak kinyomták. De általában 
Jeizentek a gazdának vragy hazahajtották a beteg állatot, míg a többi 
marhát a cimborák őrizték. A kígyómarás gyógyítása is tudományos 
emberekre tartozott. A régi csordapásztorok mellett lévő gyermekszai
gék ellesték az állatgyógyítás tudományát. Ha felpuffadt a marha, jár
tatták. Ha nem lazult, oldalba állították, fejjel a hegynek. A szájába 
ganyét, emberi ürüléket öntöttek, hogy megiszonyodjék. Aki értett hoz
zá, kiszúrta a bendőjét. Lábféjás esetén nem szabadott j.ártatni, a beteg 
tagot patakvizzel mosogatták, s kreolinnal kurálták. A lesarjúzott lábon 
a körrömházat azonnal meg kellett nyitani. A járomtörés alól a kelést ki
nyomták, marhafaggyúval bekenték. Ha az állat vérbe volt, vért vizelt, 
mosatlan nyers pityókét etettek, savólevet, erős sós vizet itattak vele, s 
a farcsukára hidegvizes zsákot tettek. A juhbetegségeket a bács vagy 
a fogásait elleső tapasztaltabb pakulár gyógyította. Esős id6 után egyik
másik juh billenni, sántáini kezdett, megkőtte a köröm. Gyógyítója meg
nyomogatta, hogy lássa, hol fáj, majd bicskával felvágta, hogy jöjjön ki 
a körömméreg. Ha eltöDött a lába, féba kötötték, míg megforrott. A rü
höt, sebvart gázzal kenegették, ami kiégette az é1ősködőket, a seb meg
szár adt, új bőr kelte. Tubákiéval (főtt dohánylé) is mosogatták. A juhba 
belecsipeszkedő kovácsot (kullancs) megfogták, s kivetették. Gyulladás 
ellen cintorj,át főztek A harmatos friss lucernától a juh felfuvódott, 
földhöz ütte magát, nyelvét kinyújtotta. Bal horpacába bicskát vagy 

· szeget ütöttek, hogy a gáz kijöüön. A megvérhüzött, felpuffadt állat füle 
belsej:ét bicskaheggyel meghasították, vért eresztettek belőle, majd visz
szatöltötték a szájába. Puffadás gyógyítására jó volt .a kömény, hagyma, 

· petrezselyem és burján főzete, vagy főtelen édes tej, amit ugyancsak a 
szájába töltöttek. 'Ha a juh megkergetegesedett, forgott kereken, szarva 
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tövinél keletkező hólyagocskában hernyócska élőskiödött, legbiztosabb 
volt üzenni a gazdának, aki hazavitte és levágatta. Az agyából a vizet 
nemigen tudták kics.apolni. A koponyája kilyukadt. 

* 
Ezek voltak a pásztorok állatokkal kapcsolatos feladatai, tudni

valói, amelyekbe a tapasztaltabb emberekkel való együttpásztorkodás 
során fokozatosan beletanultak. 

Milyen körűlmények között zajlott a pásztorkodás, milyen volt 
a pásztorkodó gyermek életmódja? 

A fiúgyermek öltözete csepüing, csepügagya, posztóharisnya, uj
jas és bővlös lájbi volt. Az csepűruhát megavatták a C$erefa varas kérgén, 
hogy puhuljon. Otthonról hetenként kaptak váltóinget. A lábukon bocs
kor, kapca volt, a nyomásban, mesgyén pásztorkadák mezitláb jártak. 
A pakulár jellegzetes öltözetdarabja volt a csuklya. Ez egyik keskeny 
végén összevarrt, másik végén rojtos posztódarab volt, melyet esős idő
ben a fejére tett. Kötővel össze lehetett kötni. Szép időben a vállára 
vette úgy, hogy a csuklyás rész a hátára kerüljön. Ez vol a pásztor ke
nyérhordozója. A többieknek kenderből szőtt tarisznyájuk volt, ebbe 
tettek kenyeret, szalonát, hagymát, amikor az állatok után indultak. 

Száraz ételen kívül a havasi pásztorkadák rendszeresen főztele Ha 
nem legeltettek messze, dérelés idején a marhákat a szállás közelébe az 
árnyékba hajtották, s ők elkészítették a málét, letört túrós pityókát, 
koslantyut (laskaleves tejben), kását, vagy pityókalevest. Ez utóbbit ke
vés zsírt tartalmazó gyilkos rántással készítették. A gyűjtögetett gombát 
szénen sütötték vagy paprikásnak megfőzték. Növényevő vadak húsát 
is fogyasztották, nyársan vagy szén felett forgatták vagy megfőzték. A 
qélebéd bizonytalan volt, ezért reggelire is főztek maguknak külön-külön 
vagy ketten-hárman együtt. Szénen üstfára akasztott üstben felforral
ták a tejet, kását vagy laskát főztek bele. Leggyakrabban tejes vagy 
túrós málét ettek, szervéten ellaposított málém túrót tettek majd össze
csongolyították. Az élelmet a hátukon zsákba vitték fel a havasra, volt 
benne rántás literes csuporban, túró két literes csuporban, kutiában, 
szalonna, zsír, hagyma, pityóka, laska, mál€liszt, kenyér. Az erdőlő gaz
dák szekérrel is hoztak fel ételt. 

Pásztorkodni a különjárókkal általában hárman-haton mentek 
együtt, 10-15 marhával. Fent a havasan egy-egy szálláson, erdei pusz
tán gyűltek össze, ahol 15-20 fickólegény, egy-két öregember és 100-
150 marha is összeverődött. Természetesen innen is megoszolva mentek 
legeltetni. Egy pásztor átlag 4-8 állatot őrzött. A havasan hajlékul esz
tena, kaliba vagy burdéj szolgált. A legelőre 1az esztenát a közbirtokos
ság, a kaszálékra a gazdák építették, szükség szerint más és más módon. 
A legkezdetlegesebb fonott típusú esztenának a vázát vékony gyertyán
vagy mogyorónövésekkel befont karók képezték, tetőszerkezetük kampós 
ágak és fenyőkéreg, melyek két ágasfán keresztül nyújtott rúdon nyu
godtak. A fából rótt típus tetejét az oldalakon fekvő bornák vagy ge
rendák fokozatos közelítése révén képezték ki vagy deszka szarvazattai 
látták el és zsindellyel borították. A legelőn e~ utóbbi .volt a jellegzetes . 
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Alapterületük átlag 3 négyzetméter volt, magasságuk másfél-két méter. 
Keletre néztek, baloldalt volt az ajtajuk, s az ajtó melletti jobbsarokban 
a tűzhely üstfával, szemben (a favázuak esetében) embermagasságban 
a falon polcok, csomagok számára. Fekvőhely gyanánt a földjükre fe
nyőcserekét, szénát, s ha volt, pokrócot tettek. A nagyobbméretű hosz
szúkás alakú esztenákban rendszerint priccs is volt. Egyik-másik gazda 
kettős esztenát építtett, istállóval, a szopós borjúknak kosárral. 

Egy pusztán csak egy esztena volt. Mind nem fértek el benne. 
Sokan a szabad ég alatt, fenyőfa mellé gyújtott tűz körül aludtak. Az 
öregek felvigyáztak, figyelmeztették: "Na húzódj, met égsz el!". Me
nedékhelyül esős idő esetére kalibákat, burdéjokat is összeütöttek. 3-4 
is volt belőlük egy-egy pusztán. Mindegyikben 3-10 személy fért el. 
Ezek ideiglenes hajlékok, ősszel szétszedték, anyagukat hazaszállították. 
Vázuk egymástól két méternyi távolságban álló két leesankolt élőfa ág 
vagy lecsapolt oldalágaitól megfosztott 2-3 méter magas ágasfa, me
lyeket földbevertek, majd egy keresztbe való rudat nyújtottak át rajta. 
A rúdra sűrűn 3-4 méteres lombos csere-, mogyoró- vagy fenyőágat 
támogattak sátorszerűen, és lombbal, fakéreggel, a kaszálókan szénával 
sűrűn beborították. A masszivabb kéreggel fedett hajlék a kaliba. A 
burdéjt gyengébben hányták össze. Huzatmentes helyekre, fák közelébe 
állították, úgy, hogy szájukkal a puszta felé nézzenek, a csapó eső ne 
essen be. Éjszaká'ra tüzet gyújtottak eléje. 

A tűzgyújtásnak több kezdetleges módját gyakorolták. Kovával, 
taplóval szíkrát csiholtak, a száraz cserefát meggyújtották. Vagy két 
aszú ágasfácskát földbevertek, egy borsika ágat keresztül fektettek raj
ta, amit spárga huzigálásával súroltak, míg meggyúlt. A tüzet megőriz
ték. Az üszkös bikkcsutakot hamuval betak1arták, hogy maradjon égő 
szenük. Az éjszakán át lobogó tűz nemcsak melegített, hanem távoltar
totta az apró legyeket, melyek a lovakat járták, s elriasztotta a vadakat. 
Köréje telepedve helyezkedtek el az állatok is. A különjárókat nem 
kosarazták, csak a marhacsordát. s a juhsereget. Ez utóbbiban volt fejő, 
meddűkosár és eszterunga. A kosarat 10-12 db., lécekből vagy lombos 
ágakból készített 4-5 méteres lészából állították össze. Alapterülete kb 
15 x 14 méter. Bizonyos idő, három-négy nap, egy hét után, tovább köl
töztették. 

A szállás és főzés körül adódó közös munkákat egy-egy mindenes 
szerepét betöltő öregember osztotta szét. "Te fát készítesz! Te vizet 
hozol! Te sepersz a kaliba körül!". Máskor a bicskapapozás nevű játék 
vesztes játékosa volt a vízhordó. Az esztenán a gyermek dolga volt a 
favágás, vízhordás, éjszaka a tűz megszitása. 

A havasi pásztorkodás során, a tavasztól őszig esőben, szélben , 
az időjárás minden viszontagságai között kinntartózkodás révén a pász
torgyermek nagy természetismeretre tett szert. Megfigyelések, tapaszta
latok alapján előre számított az időjárás változásaira. Esőt jelzett az ál
latok nyugtalan, bogárzó, táncoló viselkedése, a havasi gyík hegyre
mászása, napfelkeltekor a vörös ég, a homályban haladó nap, a nap
nyugtakor vizet húzó sávok az égen, a kelet felőlről jövő homály. Ha 
a Szent Anna-tó felöl dörgött, zivatar közeledett. A varjukárogás ősszel 
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a havazás előjele. A vörös naphaladta a szélé. A sz1varvány a jó időé. 
Különösen ha nagyon zöldes, lehet melegre számítani. A pásztornak rossz 
időben is öriznie kellett. Ha megázott, meg is száradt, zivatar elől bur
déjba, esztenába húzódott, nagy melegben való déreltetéskor siintén ár
nyékba, burdéba bújt. Az égitestek járása szerint megtanult tájékozódni. 
Napközben az árnyék irányáróL Délben a nap függőleges, az árnyékot 
könnyen át lehet lépni. Szaktak pálcát felütni a pusztán, papírra írni az 
óra számjegyeit, s beállítani. A kosztocska árnyéka mutatott minden per
cet. Éjszaka az időt a járó csillagok és a telihold állésáról számították. 
Ezeknek a megtett útja a napéval azonos. Mikor a teljes pályájukat be
járják, éjfélkor ott vannrak, ahol a nap délben. Csak azt kell tudni, 
hogy melyik évszakban mikor jönnek fel. Eszerint állapították meg a 
viradásnak a közeledtét. Tapasztalati alapon viszonyításokkal, a csillag
képek pillanatnyi hiánya ellenére is tudtak tájékozódni, pl. a fogyó hold 
járása eltér a teliholdétól, de a kép viszonyításából ki tudták számítani 
az időpontot. Este feltetszik a Vacsoracsillag. Sötétedés után a Kapus, 
mely fényesebb a többinéL A Fias Péter napjától látható. Alábbacska 
a három kicsi csillagból álló Furus. Ahogy ezek hanyatlanak a hegyre, 
feljön a Hajnalcsillag, mely a reggel közeledtét jelzi. A kaszálókra, szé
nacsinálás után majarságat is vittek fel. A kakas kukorékolása is figyel
meztette a hajnalodásra. Virámodáskor a madarak csi:ripolni kezdtek, ez 
is jele volt a pittymallás kezdetének, amikor a pásztorok felkeltek, s for
rásvízben megmosakodtak, majd napi teendőik ellátása után láttak. 

Az erdei környezet lehetőséget biztosított a gyűjtőgetésre. E te
vékenységre úgy kerülhetett sor, ha a pásztorok összetartottak. Ketten 
az állatok mellett maradtak, azalatt a többiek gyűjtőgettek, aszerint, 
hogy mikor minek volt a szezonja. A mezge megindulásakor tavasszal 
bükkfa, nyírfa vagy fenyőfalevet húztak. Lehúzták a bükkfa héját, zseb
késsel levakarták a vékony héját, alóla jött a virics. A nyírfa törzsét 
bevagdalták, szalmaszálat dugtak bele. Nyersen rágcsálták a mogyorófa 
alján lévő földimogyoró gumóját, sósdit, bakkszakát. Kasba v:agy tarisz
nyába gombát szedtek. Nyersen fogyasztották a kenyérgombát, galamb
gomba szárát. Szénen sütve a keserű-, galamb- és rizskógombát. A róka-, 
őz-, csirkeláb-, fűzfa-, szegfű-, szilva- és gébegombából paprikást főztek. 
Füszál alsó végébe bogot vetettek, beletaszigálták az epret, az erdei 
gyümölcsök gyűjtéséhez kászrót készítettek. Lehúzták a nyír vagy fe
nyőfa kérgét, két végét ,összehajtották, oldalait facskával összefűzték. 
Vagy hengeralakJúra formálták, az alja átszúrt facskavázon lapi. Gyüj
vötték az epret, áfonyát, szedret, hazavitték a kis testvérnek. Ősszel a mo
gyorót hajtották. A bükkmakkot szénen megsütve fogyasztották. A szü
lők fűt-fát ígértek a fenyőszurokért, szappanfőzéshez kellet, gomolyá
ba gyúrva gyűjtötték. A falu határából cseresznyét loptak, kivágtak 
egy-egy magasabb fát, amit éjszaka sötétben hazavittek, a srollásnál hul
·lafát készítettek. 

A madárfészkek élénken érdekelték a pásztorkada gyermeket. A 
f~iss tojásokat megitták. A vadgalamb· és szajk!ófiókák lábát cérnával a 
fészekhez kötötték, hogy ne tudjanak elrepülni. Amint annyira nőttek, 
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kivették a fészekből, megkopasztotbák, nyárson megsütötték és meg
ették. 

Kedves és hasznos időtöltés volt a seprű- illetve kaskötés. Seprű
nek átlag 18-20 db tömött, apró ágaskás végű vékony nyírfaágat vág
tak, melyeket egymáshoz mértek. Meghántott sima mogyoróágból, káva
fából kávát pattintottak, bicskával berótták, majd térden behajtották, 
kaffogtatták, míg az ág hosszában elhasadt. Kávából készültek az ágakat 
összetartó karikák és tekercselés. Az ágaktat megfaragot bütiknél válta
kozó irányból az egyik karikába dugták, majd összehajlították, míg sep
rűformáját öl'ötték, csak a nyelet kellett újabb karikákkal, tekercselés
sei összeszorítani. 

A kas anyaga mogyoróág. A száját képezö karika kávafából ké
szült, melynek két végét farkasfogba faragva illesztették össze és kicsi 
karil~ákkal lefoglalták. Kiképezték a bordákat. A kávafát kettőbe hasí
tották, hozzámérték a karikához. Minden borda egy félkarikányi hosszú 
volt. Először a fenékbordát erősítették a karikához. Kicsi karikával le
foglalták, majd a fenék és karika közé rózsát tekertek. A rózsa fonat
jaiba belebudákoltatták az első négy bordát, vagy karót. Ezeket körbe
kötötték :a kosár széleitől befelé. Rövidesen újabb hat karót illesztettek 
a fonat szabad réseibe, újból körbekötötték, majd behelyezték az utolsó 
négy karó t, azt is befonták. A két kötés középen találkozott. Kötöttek 
cseresznyeszedő kosárkákat, kis késeskasokat, füles almaszedőt, pityó
kás- és polyváskast A fiúk a velük pásztorkodó lányoknak is kötöttek 
seprűt, kast, cserébe azok megtérítették az állataikat. 

A pakulár inkább ,az őrzés szüneteiben foglalkozott pálcafaragás
sal, juharfából kürt készítéssel, somfábol olvasó füzéssel, guzsaly
írással. A guzsalyokat leányoknak írták. Szilvamag, barackmag, dió, fe
nyőág, szilvalevél motívumokat far,agtak rá. 

A leányok kézimunkáztak, csipkét horgoltak, harisnyát kötöttek. 
Természetesen a játék megválasztása függött a pásztorkodó gyer

mekek életkorától, nemétől. A libapásztor kislányok leginkább a fel
nőttek életét és munkáját, látványos ceremónikus szokásait utánozták, 
kitűnő játékszerül szalgáltak a természetben készen kapott ásványi és 
növényi 1anyagok. A kisebb fiúk a férfiak legtípikusabb tevékenységeit 
(kaszálás, bácsolkodás) próbálgatták rögtönzött anyagokkal, eszközökkel; 
bogarakat reppentettek ki, fakéregből, ágból játékszereket állítottak elő. 
Fiúk-lányok egyaránt kedvelték az egyszerű mozgásos játékokat: ugrá
lást, hengerkózást, faágorr csingolyázást, kergetőzést, budákolást, lab
dázást, nyáron a melegben a fürdést. A legjellegzetesebb bicskás 
és botos-pásztorjátékokat főleg a nagyobb, hazajáró állatok, vagy a ha
vasi csingó-bingók őrzésével megbízott nagyobb fiúk gyakorolták, a 
süldevények kedvelték a vaskos,abb beugratásokat Némelyik pusztán 
nemzedékről nemzedékre öröklődő cserkabola állt, ezen forgatták egy
mást. A mezőn, nyomáson, mivel kevesebb alkalom nyílt a gyűjtögetés
re, többet játszották a megszakottak mellett a nagyobb térséget igénylő 
labdajátékokat is. 

A suhancok ,az erdőn cigarettáztak is: megszárították a borsikafa 
kérge alatti belső vékony háncsot, majd papírba csomagolva szivták. 
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A játék szüneteiben, ebéd után szunnyadtak, vagy beszélgettek, 
viccelődtek. Ha olyan helyt őriztek (Dóris nyaka) szó esett az óriásról, 
aki a .. Boldogasszony kútjához j1árt inni: "Ugyelj, met jö az óriás, lép 
a nyakadra!". Este a szállásnál az öregek meséltek hazajáró lelkekről, 

vadleányról, kísértetekről, boszorkányokróL 

* 
A pásztorkodás tehát valóban az élet egyfajta iskolája volt. A 

gyermek megismerkedett az áll:attartás, őrzés legfőbb gondjaival, ebben 
felelősséggel tartozott, megismerte a környező természetet, megtanult 
tájékozódni benne, feltalálnia magát különböző helyzetekben. Közben 
foglalatoskodott, átvette és továbbhagyományozta a j~llegzetes játékkin
cset, sőt az öregekkel való együttléte során a népköltészet, néphagyo
mány, népi hitvilág nem egy jellegzetes termékét is. 

Ma ez az életforma kihalóban van. Hazajáró különjáró állatokkal 
még pásztorkadnak a gyermekek, de nem annyira általános jelleggel, 
hálóba már nem járnak. A legáltalánosabb pásztorkodási alkalom a csor
daőrzés, ugyanis nem lévén hivatalos pásztor, szerre más és más jár 
az állatokkal. 
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Szarvasmarha ló kecske sertés juh 

1895 698 53 27 313 1109 
1911 586 56 74 370 l 043 
1027 478 83 45 169 788 
1929-ben, amikor tehát az állatlétszám mintegy 1/3 arányban csökkent, gazda-
ságtípusonként átlag a következőképpen oszlott meg az állatállomány: 
70 hold felett ll 3 9 15 
20-30 hold között 4 3 4 13 
10-19 hold között 3,5 0,7 1,2 7,6 
5-9 holdas 2,9 0,54 0,2 0,94 5 
1-4 holdas 2,3 0,4 0,3 0,65 3,8 

12 Falujegyzőkönyv: 1846. július 26. "A fűbíró és pásztorok kötelességei: l) kötele
sek lesznek a füvekben törtérrendő károkat megfizetni, melyeket a tulajdonosok 
kötelesek lesznek a maga törvényes renden megláttatni egy fűpásztor jelenlé
tében. 2) A füvekben találandó marháktól egytől csak egy garast vehetnek meg
]{ezesítvén a megtalált marhát. 3) A szántszándékolt praevaricatolt pedig min
denkor fél forintig büntethetik meg. 4) Ha vidékbeli praevaricatort találnak a 
szénafüvekben, azt mindenkor 8 forintig büntetik. A fűpásztoroknak minden bir
tokos fizet évenkint 2 garast fűbérbe."; 1843. május 14. "Régebbi ususok szerint 
erdei fűpásztorok állíttassanak, melyek 12 személyekből állók." 

13 V.ö. 12. pont 4. alpontját. 

14 Falujegyzőkönyv: 1849. évi Szentgyörgy hava 11-dik. l 0 "Minthogy falvánk keb
lébe több személyek Conventuos vagy az maga gyerekivel külön külön Barmai
kat Pásztorolytatják s a külön pásztorlás következésével több káros terheket 
okoznak falvánk keblébe. 2° Meghatározta közönségünk és jóváhagyta, hogy 
mától számlálva senki az maga Barmát akármi nével nevezendő Barmát külön 
Pásztoroitatni nem szabad. egy barom három Rf. büntetés terhe alatt. 3° Mégis 
a Pásztoroknak kötelesek bért megfizetni, mintha éppen a Csordába járna. 

Pastoritul in viata tineretului din Estelnic 

EXTRAS 

In perioada ~agriculturii extensive (pina la inceputul secolului XX) 
in satele mai sarace, unde populatia traia in primul rind din cre~terea 
vitelor mari, indeletnicirea cea mai caracteristica a copiilor, mai ales a 
baietilor era pastorituL Pa·~unile constituiau locul de munca al lor dar 
in parte ~i 9coala vietii, precum ~i locul de joaca. 

In literatur,a de specialitate aceasta preocupare a copiilor e descri
sa destul de rar. Lucrarea de fata urmare~te rolul ei in eduearea tinerei 
generatii, prin exemplul concret din satul Estelnic, judetul Covasna. 

Aici antrenarea copiilor in pastorit incepea la virsta pre9colara. 
Copiii mici pazeau pe izlazuri 9i pe ogor - respectiv baietii pastoreali 
cornutele, iar fetitele gi9tile ~i porcii. Adolescentii ~i flacaii petreceali 
toata vara la pa~unile din munte, iar iarna ie9eau eu oile in perimetrul 
vatrei satului. In cazuri concrete acest sistem general depindea de di
viziunea muncii in familie, conditionata de: dimensiunile terenuluí agri
col, de categor~a 9i numarul, virsta 9i sexul copiilor. In gospodarii mai 
mari, pastoritul intra in atributia copiilor mai mici (cei mari cultivau 
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pamintul). La cei saraci 2-3 copii dintr-o familie se angajau ca slugi 
(fetitele de 7-8 ani ca poroari, baietii mai mari ca argati, avind dato
ria sa ingrijeasca animalele). La turmele de oi minatorii 9i pacurarii erau 
tot copii, drept leafa primeau haine 9i bani. Copiii pastorilor angajati in 
tot sezonul i9i ajutau parintii la nevoie (pe timpul razboiului), chiar ii 
inlocuiau. Cei fara copii i9i dadeau animalele in grija copiilor din vecini 
sau ai neamurilor. 

Pastoritul in primul rind era un fel de munca .ale carei cerinte 
erau: cunoa9terea animalelor, pazirea lor in conditii bune, asigurindu-le 
nutretul cel mai corespunzator, 9! ocrotirea lor de atacul fiarelor. 

Modul de trai al copiilor pastori depindea de departarea pa9uni
lor. Cei care au petrecut toata vara pe munte, dormeau sub cerul liber 
sau in adaposturi rudimentare, temporare, eventual in stine monocelu
lare, 9i i9i gateau mincarea pe vatra libera, in aprinderea focului practi
cau metode elementare. 

Copilul pastor s-a inzestDat eu o mare cunoa9tere a naturii. In 
mod empiric a putut prevesti schimbarea vremii, s-a orientat in timp, 
atit ziua, cit 9i noaptea prin urmarirea anumitelor fenomene, cuno9tea 
eu precizie toate portiunile hotarului. 

Mediul codrului a oferit posibilitati de a culege roadele padurii, 
care constituiau in primul rind drept hrana. 

Aceasta indeletnicire oferea copiilor imprejurari prielnice pentru 
joaca. Din repertoriul foarte bogat i9i alegea jocurile tr.aditionale cele 
mai corespunzatoare virstei 9i sexului - acestea sint in9irate in anexa. 

Deci pastoritul era intr-adevar o adevarata 9coala, din pacate pe 
seama in vatamin tul ui din · 9coala propriu-zisa. 

In zilele noastre aceasta forma de viata <apune. Copiii inca pazesc 
animale pe izlaz, dar fara sa fie o preocupare generala. Asta o fac pe 
rind 1-2 zile, ies eu eireada din proprietatea individuala, nefiind in 
sat vacar angajat. 

A pásztorkodó gyermekek játékai Esztelneken 

I. A LIBAPASZTOR LEANYKAK JATEKAI 

a) ÉLETTELEN TARGYAKKAL 

Homokot vesznek a kezükbe, feldobják, kézháton kifogják, 
mondva: 

- Kiverem a zsebport 
Újból feldobják, tenyérerr kikapják: 
- Megterítern 
Szembedobják . társukkal: 
-Eladom. 
- Házat építenek: a martok oldalát kivájj:ák, vagy nedves fü-

venyből, sárból, faágakból építik. Agyagból formált emberkét tesznek 
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bele, köröskörül agy<agállatok legelésznek. Agyagból képrámát is készí
tenek, virágot nyomnak bele, majd üvegdarabot tesznek elébe. Ez a kép. 

- Sárból kertet raknak, kemencét készítenek. Pogácsát is gyúr
nak, egyik nap bevetik, másnap kiszedik a kemencébőL Cserépdarab 
edénykékben főzőcskéznek, boltosdiznak. 

b) NÖVÉNYEKKEL 

Fűvel: A fák tövén tincsesen nőtt füvet egy-kétágú copfba fonják, leány
neveket adnak neki. Versenyeznek, kié szebb. 

- Régen a füvet learatták, kévét kötöttek belőle, vagy kinyűtték, 
eláztatták, mint a kendert. Burján is megfelelt erre a célra. 
Margarettával (Papkiszúromnak is nevezik): 

- Nyulat csinálnak. Letépik a szirmait, csak kettőt hagynak meg 
fülnek. 

Szirmait tépegetik, ebből jövendölnek: 
- Élek, halok. 

Szeret, szívből, színből, fájdalmasan, t itkosan, egy ke
veset, egy cseppet sem. 
Igen, nem (vagyis, kapnak-e verést otthon). 

- Virágját a fejénél megcsavarj'ák, jól megszorítják és mondják: 
Pap kiszúrarn szemedet 
Mondom neked, fordulj meg - erre elengedik .a megcsa
vart részt, az valóban megfordul. 

Koszorút fonnak belőle, kétféleképpen: közönségesen három ágba 
fonják, mindig új szálat véve az egyes ágakhoz. Vagy 3- 4 szálat hu
rokszerűen fonnak körbe újabb s újabb szál virággal, szárát a többi 
közé csiptetik. Ha igen V<astaggá válik, a szárakból kiszednek 
Margarettával és nyírággal: 

-Koszorút fonnak, amit a fejükre tesznek. Mintegy 10 szál mar
garetát fonnak rá a nyírágra. 
Cserelapival: 

- Koszorút fonnak belőle, mikor még zsenge. A lényeg az, hogy 
a szára egyfelé legyen. A v.állukra teszik. 
Herevirágból is fonnak koszorút, karórát, mondókával hívogatják egy
mást ilyenkor: 

Gyertek, gyertek gyermekek 
Tarka füzért füzzetek. 

Cikorjavirággal (gyermekláncfű, nevezik pittypangnak is): 
- Szárát elhasítják 3-5 részre, befalják a szájukba, közben va

rázsigét mondogatnak: 
J éka, jék,a babjéka 

vagy dallamosan ismétlik: 
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J-BfJ n 1 fJ ~ ~ 1 

A széthasított szár, a göndör pápa meggöndörödik. 

Szárából láncot fűznek. 
- Virágából koszorút fonnak. 

- Szárából dorombot készítenek: egyik végét két ujjal megnyom-
ják, hogy meglaposodjék, de ne hasadjon el. Ha megfújják, szál. 

- Ernyős termését, a pipát vagy lámpát beugratásra használják: 
Társukkal, aki még nem ismeri a játékot, eidugatnak valamit, azzal a 
bíztatással, hogy a lámpáv,al megkeresik, majd a szájába dugják, vagy az 
orrához verdesik. 

Utilapival: 

- Szeretőt húznak. Két lány megfog egy utilapit, kettéhúzza. A 
kiálló erezet, a szárak mutatják, hogy melyiknek hány szeretője van, 
kicsi-e vagy nagy, s ha még meg is göndörödik, göndörhajú. 
Kutyatejjel: 

Kifolyó fehér tejére mondják: 
Tej, tej, kutyatej. 

- Kezük hátához hozzáérintik, titokban a tenyerükhöz is, s azt 
áHítják, hogy a kutyatej átütött. 

- A szemükhöz érinteni félnek, mert a szülők azt tartják, hogy 
megvakít ja. 

Martilapu szárával vagy disznóbogyóval: 
Szájkosarat fonnak. Megkérdeznek egy tapasztalatlan, a játékot 

nem ismerő gyermeket: Fonjunk-e szájkosarat? Ha az rááll, két három 
martilapu- vagy disznóbogyószárat keresztesen a szájába tesznek, úgy, 
hogy a virágok kívül maradjanak, igazgatják, igyekeznek felesigázni ér
deklődését, mintha fonni kezdenék, majd hirtelen a két végét megránt
ják. A virágzat bekerül a gyermek szájába. 
Kecskerágó termésével: 

Gyöngyöt fűznek belőle. 
Gömbölyű sátéból régebb kicsi széket, asztalt fontak. 
Komló inával szökőköteleztek. 

c) TESTRÉSZEKKEL: 

Minden ujjuk közé facskát dugtak, s számolták, kinek hány sze
retője van. Ujjaikat huzogatva, ahányat roppant,ak azok, az illető lány
nak annyi szeretője van. Szeretőt osztottak ilyenképpen. 
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d) KÖTETLEN TÁRSASJÁTÉKOK 

Komámasszonyoznak: 
A radinába menő asszonyokat utánozva egymást vizitelik, kinál

gatják. 
Lakodalmaznak: 

Egyik kislánynak koszorút tesznek a fejére, menyasszonyként fel
díszítik. A koszorúslányokat szintén. Végigjátsszák a lakodalmat úgy, 
ahogy azt a faluban látták. Énekelnek, táncolnak. 

Temetést játszanak: 
Amikor egy döglött madarat vagy állatot találnak, szertartásosan 

temetik el. Egyik, a pap szerepét játszva, mondja: 
- Dominusz vobiszkum. Ettem pirított túrót. 
Elföldelik, virágot ültetnek a sírjára. Keresztet nem tesznek rá, 

mert aszülők szerint nem szerencsés. 

II. A HAZAJARÖ ALLATOKAT ÖRZÖ FIUK-LANYOK 
KOZÖS JATÉKAI 

a) EGYSZERŰ JÁTÉKOK: 

- Ugrálnak a bokrokon keresztül, a szénabuglyákról. 
- A fiúk megbújnak a cirhés (sűrű növésü) bokorban, morog-

nak, ijesztgetik a lányokat. 
- Hengerkóznak a gyepen, a lőtőn. 

- Csingolyáznak: felugmnak, megragadják a faágat, azon him-
bálóznak. Vagy ágról-ágra mászva, átugorva kergetőznek, mókuskáznak. 

- Dugácsot dugnak a patakon, a fiúk kutyaúszással úsznak, a 
lányok másznak. Feredeznek. 

b) KÖTÖTT MOZGÁSOS JÁTÉKOK: 

Kergetőzés 

Kiszámaló mondókával választják ki a kergetőt, aki meg kell 
hogy fogja valamelyik szaladó játékost, a továbbiakban az lesz a cica. 
Ha a kergető nagyon kHárasztja valamelyik · játékost, akkor jár a pő 
csiga és a bűz. Az előzőleg megállapított büz egy fa érnyéka, vagy a 
leguggolás - pihenő. Ha a játékosok mind bűzben vannak, a kergető 
így riasztja ki őket: 

Egér, egér, ki a házból 
Most jöttem a kávéházból 
Aki háromra ki nem megy 
Az lesz a kergető. 

Ha bűz nélkül játszanak és a szaladó így kiált fel: pő csiga nem 
játszom, 1a kergető nem kergetheti tovább, míg azt nem mondja: pő 
csiga, játszom. 
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Pisztoly oz ás 
Leginkább az erdő szélén játsszák, mert az odvas fák jó feltételei 

az elrejtőzkődésnek. Minden gyermeknek van egy pisztolya, rögtönzött, 
kicsit megfaragott ágasfája. Hazamenve ezeket eldugják a bokrok közé, 
hogy a következő játszáskor ne kelljen újra elkészíteni. Két csoportra 
oszlanak, meghatározzák, hogy milyen messziről szabad lőni. Az egyik 
csoport elbújik a bokrok közé. A hunyócsapatból valaki kijelenti: 

Aki bújt, bújt, 
Aki nem, az nem 
De én megyek. 

Ezután elindulnak társaik keresésére. Ha v1alakit meglátnak, ráfogják 
a pisztolyukat, mondva: 

Piff, puff, XY le van lőve! 
Akit lelőttek, nem játszhatik tovább. Az ellenfél megtévesztésére az el
bújók néha kicserélik a ruhájukat. Ha a csel sikerül, elkiáltják: 

· Cseréptörés, újra hunyás! 
és megint ők rejtőzködnek el. 
Rablózás 

Szereplök: két milicista (régen csendér), egy kutya, egy segédőr, 
rablók. A rablók elbújnak, a többiek a "jöhettek" kiáltásra igyekeznek 
elfogni őket. Ha sikerül, őrzik, hogy ne tudjanak elszabadulni. Akit utol
sónak találnak meg, az lesz a milicista, a többi szereplőt újraválasztják. 
Budákolás, ipi-csapázás 

Kiszámolával megválasztják a hunyót. Számára kört húznak, s 
figyelmeztetik, hogy ne lessen: 

Tűz, víz, vakuljon meg, aki néz. 
A hunyó tízig számol, majd a következő szavakkal indul elbújt társai 
keresésére: 

Egyet mondok, kettőt mondok, 
harmadikra rátalálok. 

Ha valakit meglát, a hunyóhelyen leüti: 
Ipi csapa, XY le van ütve. 

Következőkor az lesz a hunyó, akit legelőször leütött. Ha azonban vala
melyik játékos őt ütötte ki, újra ő huny. 

c) LABDÁS JÁTÉKOK: 
Kakaskázás 

Hárman játsszák, inkább leánykák. Ketten szembeállnak egymás
tól bizonyos távolságra, s dobják egymásnak a labdát. A harmadik kö
zépen állva igyekszik kifogni. Ha sikerül, helyet cserél a dobóvaL Töb~ 
ben is játszhatják, ekkor köralakban állnak fel, középen szintén egy áll. 

d) EGYÉBB, REJTŐ-KERESő JÁTÉK: 

Kicsigyűrűzés 

A játékosok körbeállnak. Középen helyezkedik el a kereső. Egy, 
a kör kerületével egyező hosszúságú spárgán áthúznak egy gyűrűt, a 
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spárga két végét összekötik. A játékosok a gyűrűt jobbra-balra huzigál
ják a spárgán, kézről-kézre adják úgy, hogy .a középenálló ne vegye 
~szre, kinél van. Közben éneklik: 

lA~~Y a ~~IÁ _ _";'., v~-Ju~ ~t-rn- e.-q-j<lc kiz..-'-<11 c. ... ~-sil{- bQ. 

Megy a gyű-rű ván-dor út-ra, e-gyik kéz-ből a má-sik-ba 
A-ki tud-ja meg ne mond-j.a mer-re van agyü-rü út-ja. 

$j1n JJI J JJ JJ ~1m J J rn ~ J $ll 
c5 ; . r; _,14./er·P>'i.á·J-e ~t"..;.,., lc~-..-",·la-he, (,!. t;.csa.·la.-:rv.o'.d~, ,ia-Ti l-torp 

Csi-li-csa-la-má-dé nyá-ri..:ka-ra-lá-bé, Csi-li-csa-l,a-má-dé Sári hopp 

A keresőnek három játékosnál szabad megnézni a gyűrűt. Ha 
megkapja, az lesz a következő kereső, akinél megtalálta. Ha nem kapja, 
így bíztatják: 

vagy: 

Nólam keresd, ne másnál, 
A harmadik cicánáL 

Ennél keresd, ez megadja, 
a harmadik megtagadja. 

Ha háromszori keresésre sem találta meg, férjhezadják a cicát. 

III. A HAZAJAKO ALLATOKAT őRZő FIUK JATEKAI 

a) JÁTÉK A BOGARAKKAL 

Cserebogárral: 
Lábára cérnát kötnek, forgatják körbe s mondják: 

Cserebogár burungozik 
A vénasszony f ... ódozik. 

- Farkát átszúrják, cérnát húznak belé s megbogozzák. A cérna 
másik végét gombostűvel egy fához tűzik, s a cserebogár repül körbe. 

- Bezárják egy gyufásskatulyába, s hallgatják a zümmögését. 
Szarvas bogárral: 

Nyakára cérnát kötnek, utána egy akkora ágat, amekkorát elbír, 
s csapják. Felteszik a póznára s mondják: "menyen a villanyszerelő". 
V agy :flacskát tesznek a szarvához, amíg összefogja. 
Vadméhekkel: 

Amikor a vadméhek egy-egy 'virágra leszállnak, megfogják, s ska
tulyába teszik. A nyakukat megkötik cérná~al. A földbe pálcát szúrnak 
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s hozzákötik a cérnaszálak szabad végét . A négy méh négy irányba r epül. 
Kígyóval: 

Nyakcsigolyáját, kontyát kézzel, vagy ágasfával lenyomják, a f u l
lánkját kihúzzák. Kínozzák, hajigálják. 
Kutyával: 

Hámba, járomba fogják, csapják . 

b) JÁTÉKSZEREK KÉSZÍTÉSE 

Doromb 
Régi, hagyományos játékszer. Anyaga, fűzfa. Késő tavasszal, h a a 

nedvkeringés megindult, guvad a héja, egy vékonyabb növésű ágat le
vágnak, kivágnak belőle 6-7 cm-nyit, a bicska nyelével kövön vagy :!:án 
ütögetni kezdik, a következő mondóka valamelyike kíséretében: 

Máté p . . . furulyácska 
Eredjél meg dorombocska. 

* Dorombocskám eredjél meg 
Máté bácsi furulyája 

A belsejét kihúzzák, marad a héja, amelynek egyik vegen a 
vastag részt lekaparják, hogy csak a szijács maradjon. Meglaposítva f ú j
ják. Szebb hangot ad, ha csak félig falják be. 
Havasi kürt 

Szintén régi játékszer. Anyraga fűz-, eger- vagy nyírfahéj. A nedv
keringés megindulásakor készítik. Levágnak egy vastagabb ágat, meg
csigázzák, vagyis csigavonal-irányba bemetszik a héját, zsebkéssel meg
kopolják, lehúzzák, esszetekerik, vagyis kürt alakban felcsavarják, felső 
végét tüskével vagy szeggel :niegtűzik. A végébe dorombot tesznek. 
Bakkszán 

A századfordulón is kedvelt játékszer. Anyaga hajlékony mogyo:... 
róág vagy csigolya. Egy ágasfa két végét dróttal vagy kötővel összekö
tözik. Talpként két félkör alakban meghajlított ágat helyeznek bele, úgy, 
hogy felső végei kiálljanak és keresztezzék egymást. Ezen keresztül 
hosszú rúdat vezetnek át, amit az ágas alá rövidebb pálcával rögzítenek 
(lecsiptetnek). A nagyobb bakkszánra ráültetik a kisebb gyermekeket, 
szánkáztatják a pázsíton. 
Ostor 

Összel a patakokba beáztatott kendert ellopták, Iehársalták, . meg
szárították, mutatóujjra fonták, hüvelykre verték. Készítettek három
négy-, öt és nyolcágú ostort. A három- és ötágú gömbölyű, a négyágú 
lapos, a nyolcágú négyszögletű lett. Minden ágát külön is megfonták. 
A nyaklóját karikával (vas, vagy általuk font kender) illesztették a rövid 
bükk- vagy mogyorófanyélhez. A vége fokozatosan elvékonyodott, csa
póban végződött. 
Ostorpattogtatás kövekkel 

Nagyon kedvelt játék. Az ostor végére bogot vetettek, követ tet
tek bele, megsuhintották, megforgatták, s a kő burrogva messzire .el-
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repült. Ezt különösen a Közbércen felmenet gyakoro~ták, s mert nen1 
hallatszott a leeső kő koppanása, megállapították, liogy a szomszéd 
hegyre repült. 
Labdafa, pitty, pittyfa, csög, gula, komponafa, tekefa 

Esetenként készítették, könnyen faragható nyárfából, a botokat 
vastagabb mogyoróágból, a pásztorjátékok játszása alkalmával. Egy-egy 
megszakott játéktéren, pusztán el is rejtették, hogy a következő alka
lomra is legyen. 
Lopta 

A marhaszőrt az állat lekefélése után meggyűjtötték, vízben meg
áztatták, forró vízben esszegyurmolták. Egyesek követ is tettek a köze
pébe, hogy súlyosabb legyen. Ma nem készítenek ilyent. 

c) EGYSZERŰ JATSZODOZÁSOK 

- Bükkmakkot dobtak az égő tűzbe, az nagyot lőtt. 
- Forró kőre, égő szénre ráköptek, ez szintén hangos puffanást 

eredményezett. 

d) TIPIKUS PÁSZTORJÁTÉK OK 

Bicskapapozás 
Játékeszközök: egy ujjnyi vastag, kb l m magas ágasfa, melynek 

kinyúló ágacskái, agancsocskái maradtak. Ezt beállítják a földbe. Min
den játékosnak van egy 6-7 cm-es kampócskája, amit ágasfából farag. 
Szükséges még egy bicska, amelynek jobbfelén jegy van, ez a példás 
fele. A játékosok szerre dobnak. Kinyitják a bicskát derékszögben. Az 
élét megfogják hüvely és mutatóujjal és úgy dobják fel, hogy a levegő
ben forduljon, majd élével beleálljon a földbe. Ha ez sikerül, ezt első 
nyerésnek nevezik és a dobó egyszerre kettőt léphet felfelé az ágasfán. 
Ha a bicska a példás felére esett, ez fél nyerés, a játékos egyet léphet. 
Aki hamarabb felér a kampósfa tetejére, arra azt mondják, hogy: "te 
vagy :a püspök". A nyerőnek külön jutalma nincs. A vesztest azonban 
azzal büntetik, hogy egy jó galicka földet raknak a hátára, s azt négy
kézláb kell vinnie, vagy a havasi szálláson a következő napon ő lesz a 
vízhordó. 

Ugyanezt a játékot másként is játsszák: annyi cöveket állítanak 
be egymás mellé a földbe, ahány játékos van. Az ágasfát egy távolabb 
ásott gödör helyettesíti. Minden sikeres lépésnél a dobó cövekjét egy 
vagy lkéti lépéssei \közelítheti a gödör felé. Aki hamarabb beért, az a 
nyertes. 

BOTOS J A TÉK OK 

Pittyezés 
Egy lapos tetejű, földbeütött oövekre vagy nagyobb lapos kőre 

helyezik a pittyet, ez egy kb. 10 cm hoss:zJÚ, két végén meghegyezett 
gömbölyű fa. Erre a játékosok az ütés sorrendjében a pittyefájukkal úgy 

255 



ütnek rá, hogy felugorva minél messzebb elrepüljön. Az a győztes, aki
nek a pittye a legmesszébb elrepült. 
Guiázás 

Felütik a komponafát; ez egy kb. egy méter magas cövek, a te
tején keresztben elhelyezett kb. egy méter hosszú léccel. Egyik végére 
ráteszik a gulát, amelynek az alsó fele bütüs, a teteje hegyes, faragott 
fa, és a másik oldalon egyenlítenek (egyensúlyba helyezik a kompona
fát). Pálcával a játékosok sorban egymás után a léc szabad felére rá
ütnek. A gula a. magasba repül. A cél itt az, hogy minél magasabbra 
szálljon. Játszák ezt a tegézés szabályai szerint is, csapatjátékként. 
Pittyezés - tekézés 

A játékosok két csoportra oszlanak, a komponafa mellett állnak 
az ütők (kevesebb játékos esetén csak egy), szemben egy bizonyos tá
volságban helyezkednek el a kapók. 

Az ütő játékos bottal ráüt :a guiára (nagyon régen golyót ütöttek 
fel) s ez felmegy a magasba. A szemben lévő kapák igyekeznek kikapni. 
Mindaddig, amíg a kikapás sikerül, ugyanaz az ütő marad bent, majd 
a kikapóval helyet cserél. 
Sztingázás 

Beütnek a földbe egy kb. egy méter magas lapos tetejű fát, ame
lyen keresztbetesznek egy 30-35 cm hosszú, laposra faragott facskát. 
Köréje kb. 2 méter átmérőjű kört húznak. 

Az ütő játékos a kör mellett, a többiek vele szemben mintegy 
8-1 O méter távolságban helyezkednek el. 

Az ütő játékos ütőfájával felüti a fára elhelyezett facskát. Ha 
ütése nem sikerűlt, a következő játékos lesz az ütő. Nem sikerült az az 
ütés, amelyiknél a facska a kör,ön belül esett. A sikerült ütést a kintiek 
igyekeznek kikapni. Ebben az esetben is helycsere következik, a kikapó 
üt tovébb. Ha a facskát nem tudták kikapni a kin:iek, arról a helyről, 
ahová leesett, egyik visszadobja úgy, hogy megcélozza vele :a földbeütött 
cöveket. Az ütő ütőfáj·ával védi a kört és a fát; és a facskát, ha tudja, 
visszaüti. Ebben az esetben, s akkor is, ha a visszadobás nem érte a 
cöveket, vagy nem esett bele a körbe, az ütőfával lernérik a távolságot a 
fa és a leesett facska krözött, s annak megfelelőerr pontot kap az ütő. Ha 
viszont a bedobó eltaláita a cöveket, megint helycsere következik. 

Megtörténik az is, hogy a cövek visszaütés közben túlrepült a kö
rön anélkül, hogy találta volna ra fát. Ilyenkor azt mondják, hogy sztinga 
és az ütőnek még tovrábbi két ütésre van joga, de csak az egyiket szabad 
védeni. Az így nyert pontokat hozzáadják az előzőhöz. 

Játék végén a felmérések eredményeit összeadják s az a nyer~ 
tes, aki a legmagasabb pontszámot érte el. · 
Tegézés 

Az esztelneki marhaőrző gyermekek legkedveltebb játéka volt. 
Játékeszk,öz minden játékos számára 3-5 tegefa vagy lódítófa, 

ami kb. 80 cm hosszú bot és egy 10 x 4 cm-es kis szeg, a csög. 
A csögöt egy nagyobb lapos kőre helyezik el, amely mellé egy 

lyukat éstak. 
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A játékosok két egyenlő csapatra oszlanak. A bentiek az ütés 
sorrendjében a kőtől kb. 2 méter távolságra helyezkednek el lódítófáik
kal együtt. A kintiek velük szemben kb. 6-8 m távolságban a kő előtt 
lévő lyuktól, szerteszét állnak, s körülöttük a földre ledobott lódítófáik. 
A kinti játékosok közül egy középen oldalt, a lyuktól mintegy 3 m tá
volságDa áll, ez a bíró. 

A bentiek a felállás sorrendjében kezdik meg a ~obást. Az első 
játékos igyekszik lódítófájával a kőre helyezett csögöt úgy megdobni, 
hogy az minél messzébb elburungozzon. Egy dobó három ütésre jogosult 
abban .az esetben, ha a dobás nem sikerűlt, vagyis a csög nem repült ki 
olyan távolságra, hogy a kintiek elkaphassák, vagy utána szaladhassanak. 

A kintiek azonban igyekeznek a csögöt kikapni kézzel, kalappal 
vagy ahogy tudják. Ez elég veszélyes feladat, könnyen szembeütheti a 
játékost. Ha a kikapás sikerűlt, a dobó kidugódott, s többet nem dobhat. 
Következik a második dobó. 

Ha a kintiek a csögöt nem tudták kikapni, szaladnak azt felvenni 
s gyorsan - akár több kézen keresztül is - a bíróhoz eljuttatni, akinek 
az a fel,adata, hogy a !ikba dugja. Ezalatt azonban a dobó játékos - aki 
a sikeres dobás után köteles kiszaladni a lódítófák után, hogy annyi bo
tot hozzon vissza, amennyit csak bír -, visszaérve siet a lyukba beleten
ni a lábát, mielőtt azt a bíró a csöggel bedu'ghatta volna. Ha a bíró se-
rényebb volt, a likat bedugta, vissza kell vinnie a lódítófákat oda, ahon
nan elhozta, ő pedig kidugódott, vagyis többet nem dobhat. 

Ha a dobónak a megengedett három dobásából egy sem sikerűlt, 
nem futhat ki a botok után s így megtörténik, hogy lódítáfa nélkül ma
rad. Ilyen esetben a sor végére áll, s addig nem dobhat, amíg valamelyik 
társa vissza nem hozza sikeresen a lódítóf.áját. 

Ha a játékosok mind kidugódtak, vagy lódítáfa nélkül maradtak, 
helyet cserélnek a ben ti ek a kin ti ekkel. 
Disznózás-malacozás 

N erncsak a régiek, de a mai gyermekek is ismerik, játsszák. 
Játékeszköz egy gömbölyű fadarab, a disznó, és minden játékos 

részére egy bot. 
A játékosok egymástól mintegy 2 méter távolságra körben helyez

kednek el. Lábuk mögött a sarkukkal kb. 5 cm mélységű, 3-4 cm át
mérőjű gödröcskét ásnak, amibe a botjukat helyezik. A kör közepén egy 
nagyobb, kb. 15 cm átmérőjű gödör van, ez a pajta. 

A játék kezdetén a ' jatékosok a körtől pár méter távolságban 
vannak. Háromig számolnak, amikor mindenki szalad lyukat foglalni, 
.a botjávaL Mivel eggyel kevesebb lyuk van, mint ahány játékos, egy 
lyuk nélkül marad, ez a pásztor. A csögöt kidobják a körön kívül, ahon~ 
nan a disznópásztor ·azt botjával tereli béfelé a pajta felé. A körbenállók 
azonban ezt botjukkal akJadályozzák, védik a pajtát. Ha ügyes a disznó
pásztor, és észrevesz egy szabad likat, hirtelen a pálcáját beledugja, s 
akkor a játékos kidugódott, helyet kell cserélnie a pásztorral, és tovább 
terelnie a disznót 
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Ha a pásztornak sikerült a disznót behajtania a pajtába, gyorsan 
felkapja a csögöt és hopp csűr kiáltással a maga_sba dobja. Erre mindenki 
elhagyja a lyukját és gyorsan más lyukat fog1al. Igyekezik a disznópász
tor is. Megint valaki hely nélkül marad, ez az új disznópásztor. 

Régen a helyváltoztatás úgy történt, hogy a pásztor elsőnek he
lyet foglalt, aztán mindenki eggyel tovább ment, s az lett a pásztor, aki 
így hely nélküF marad t. 
Rómázás 

A legidősebb generációtól a legfiatalabbig mindenki ismeri, s ma 
is játsszák. 

Játékeszköz egy-egy 30-50 cm hosszú, alsó végén meghegyezett, 
elég súlyos, marokkal átérhető bot, a rómafa. 

A játékosok elhelyezkednek egyenes vonalban, a dobás sorrend
jében felállva, vagy kör alakban, négy játékos esetén négyszögben, 2-2 
egymással szemben. 

Az első dobó kezdi a játékot. Igyekszik a rómafáját úgy belevágni 
a földbe, hogy az beleálljon. A második már nemcsak hogy bele kell ál
lítsa a földbe a botját , de ki is ütteti az előző rómafáját. Ha ez sikerült, 
ezt mondja: 

Adtam egy kutyát. 
Akinek az első dobása nem sikerűlt, addig dobhat, amíg beáll a 

cövekje. Ha egyet kiüttetett, kiveheti rómafáját s dobhat megint. Ha 
azonban cövekje csak hozzáért a többi fájához, s nem üttette ki, nem 
dobhat többet, csak akkor, amikor megint rákerül a sor. 

Az a nyertes, akinek a rómafája legtöbbször beállt a földbe, s 
legtöbbet ki tudott üttetni. 

Régen· (60 éven felüli korosztály), annak akinek a fáját kiüt
tették, el kellett szaladnia egy bizonyos távolságra. Ezalatt a többiek 
gyepdarabokat ástak ki, s a játék végén felrakták a vesztes hátára, aki
nek azt négykézláb kellett vinnie egy kijelölt pontig. 

d) TÁGAS TÉRSÉGET IGÉNYLŐ LABDAJÁTÉKOK 

Ezekre a játékokra a nyomáson való őrzés biztosított lehetőséget. 
Cikkezés 

Játékeszköz egy labda és a cikkeseknek egy-egy labdafa (ütőfa) 
amit deszkából faragnak ki. • 

Játéktér egy kb. 4 x 8 méteres téglalap alakú térség, amelynek 
négy sarkában egy-egy kb. 20 cm átmérőjű, sarkukkal vájt lyuk van. 
Ide állnak a cikkesek (4 cikkes egymással Sf:emben a téglalap hosszanti 
oldalán), míg a keskenyebb oldalon, a pályától valamivel hátrább a dobó~ 
kapó játékosok állnak egymással szemben (1-1 vagy 2-2 játékos}. 

A labda az egyik dobó játékos kezében van, aki azt a szemben
lévő egyik sikkesnek dobja. Ez a labdafájéval elüti. Ha sikerült az ütés, 
az egymással szembenálló cikkesek mind szaladnak egymás felé, hogy 
labdafájukat összeüssék. A régiek ilyenkor ezt mondották: 

- Gyere velem pokol, gyere velem mennyország 
s már szalacinak is vissza, hogy fájukat beledugják a lyukba, mert a 
kapó játékosak sem restek. Igyekeznek a labdát felkapni és gyorsan va-
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}amelyik üresen álló lyukat elfoglalni. Ez esetben a cikkes ki van dugva 
és helyet kell cserélnie a dobó-kapó párral. 

A következő dobást most már a kapából dobóvá vált játékosok 
egyike küldi a másik oldalon lévő cikkesnek, s ugyanúgy folytatódik 
tovább a játék. 

Minden sikeres labdafa összeütésért a cikkes párnak egy pont jár. 
(Ha idejében visszaszaladtak, nem dugódtak ki.) A végén az a pár győz, 
akinek legtöbb a pontja. 
Bűzbefutás 

Játékszer egy lopta és egy loptaütő, kb. egy méteres bot. Régi 
játék, a mai gyermekek alig ismerik. 

Játékosok: bentiek (ütőcsapat), és a kintiek (kapócsapat), egyenlő 
számban. 

A kezdő, vagyis ütőcs<apatot úgy állapították meg, hogy egyik 
gyermek fűszálat vagy kavicsot vett a markába, s a csapatvezetőnek el 
kellett találnia, hogy melyik kezében van. Majd a csapatok felállnak egy
mástól 15-20 vagy 25 méter távolságra (ez mindig a játékosok korától 
függ. Kicsiknél kisebb, nagyoknál nagyobb a távolság). A kintiekkel egy
vonalban, a pálya balszélén kb. 30-50 m-nyire a bentiektől van a bűz. 

A benti csapat az ütés sorrendjében egy vonalban helyezkedik el. 
Az első játékos kezébe veszi az ütőbotot és az egyik játékos által feldo
bott labdát jó messzire elüti. A kintiek arra törekszenek, hogy kifogják. 
Egyik a markát, másik a kalapját tartja szembe, mert minden kifogás 
egy nyerés. Minden ütőjátékosnak három kiütésre van joga, tehát akár 
kifogták a labdát, akár nem, visszadobják. A harmadik ütés után az 
utőnek ki kell szaladnia a bűzbe, s ha van még ideje r,á, vissza is szalad 
az ütővonalra, ahol utolsónak áll be. Ha nem, megvárja a következő 
ütést s csak akkor fut vissza. A kintiek feladata, hogy futás közben meg
dobják az ütőt. Ha ez sikerül, megint egy a nyerés a kapócsapat javára. 
Ha valakinek ,a labdáját kifogták, vagy szaladás közben elcélozták (meg
dobták), kiesett a játékból. 

"Három a nyerés" után helyet cserél a benti és kinti csapat. De 
úgy is játszották, hogy csak akkor cseréltek helyet, ha minden ütőjáté
kos kiesett. 

Cserkabola 

IV. A: HAVASON PASZTORKODó SÜLDÖFIÚK 
ÉS NAGYLEGÉNYEK JATEKAI 

a) JÁTÉKSZER KÉSZÍTÉSE 

Egy vastag, egy méter magas cövekre szeggel felerősítettek egy 
hosszú, 8 méteres faragott fát, hogy az jól tudjon forogni. Kétfelől fel
ültek reá (egyforma terheléssel) ahányan csak tudtak, és körben forogtak. 
Ha volt ki hajtsa, még gyorsabban mentek, ha nem, sajátmagukat haj-
tották. 
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Csúszka 
Anyaga horgas bükkfa. A szán állához hasonlóan az eleje felgörbüL 

30 cm-nyi szélesre, és egy méter hosszúra faragták. R<áültek, s a hegyről 
csúsztak be rajta, még 12 évesnél nagyobb fiúk is. 
b) BICSKÁZÁS :F::S BOTOS JÁTÉKOK, s az ehhez szükséges játéksze
rek leírását lásd az előző fejezetben. 

c) BEUGRAT0-SZOKTAT0 JÁTÉKOK 
Kabát ujjába víz-eresztés 

A kabát ujját kinyújtották. Mondták, hogy nézzen belé a másik. 
Ekkor a kabát ujjén keresztül szembeöntötték. 
Fűszállal felemelés 

Bogyós fűszélat leszakítottak. Neve: disznóbogyó. 
Egy gyermek lefeküdt, s fogadtak, hogy a társa evvel a fűszállal 

felemeli. Ekkor a fűszálat a szájába tette, amit a fekvő' jól a fogai közé 
szorított. Most megrántotta a fűszálat, s a foga között a bogyó mind 
ottmaradt. 
Se ... bálozás 

Egy gyermek megbújik, · arcát sapkába dubja. A többiek szerre a 
fenekére csapnak tenyérrel. Meg kell mondania, hogy ki volt az? Ha ki
találja, a másik bujik meg. 
Hídazás 

Négy gyermek játssza. A többi a néző és a kacagó. 
Van egy játékos, aki nem ismeri a játékot, ő a hátsó hídfő. 
Fennáll kettő, ezek a hídfejek. A harmadik a kettő vállán hasz-

szan át van fektetve úgy, hogy a kezeivel s a lábaival fekszik a másik 
váUán. A hátsó hídfőnek a szemei be ,vannak kötve. Van egy mester, aki 
irányítja a játékot. A mester mondja: 

- Rokkantsuk a hidat, mert nem jól áll! 
Ekkor a mester a gerendának lehúzza a gagyáját és a hátsó hídfő fejét 
a gerenda fenekéhez taszüja. 

úgy is játszották egy időben, hogy a hátsó hídfő szájában tű volt. 
Amikor a hídgerenda törött le, fenéken szurták. 


