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2010. ta va szán ala kult a Me di nai Hely tör té ne ti és Ha gyo mány õr zõ  Egye sü let
el kép ze lé sei ás cél jai kö zött sze re pelt, hogy elõ de ink ál tal hasz nált min den na pi 
esz kö zö ket össze gyûjt se és ki ál lít sa – ké sõbb ta lán mint hely tör té ne ti mú ze um
– anyagaként bemutassa az érdeklõdõknek.
Egyen lõ re 175 tárgy lát ha tó és 29 füg gõ kép. Szin te mind egyik ki ál lí tá si da rab
kö ze lí ti a száz esz ten dõt, vagy már túl is szár nyal ta ezt a kort. El len ben ta lál ha -
tó ak olya nok is, me lye ket a mai em ber is kéz be vesz az otthoni gazdálkodás
során.
Ez a ki ál lí tás tisz tel gés a szü le ink, nagy szü le ink, déd szü le ink elõtt, s ha már
nem le het nek kö zöt tünk, leg alább em lé ke i ket hagy va ránk mu tat nak pél dát
mind annyi unk nak szor ga lom ból, tenniakarásból, kitartásból.

Kon rád Lász ló
        hely tör té ne ti ku ta tó
       a ki ál lí tás ren de zõ je
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Csép ha da ró

Ma tu zsá lem ko rú mun ka esz köz. Írá sok azt
pró bál ják bi zony gat ni, hogy õs ma gyar ja ink
kö ré ben is is mert volt, ami kor a ve tett vagy
gyûj tött nö vé nyek bõl magot akartak nyerni.
A majd két mé ter hosszú sá gú nyél re bõr szíj
vagy bõr ma dzag se gít sé gé vel erõ sí tet ték,
köt öt ték a kb. 70 -80 cen ti mé ter hosszú sá gú,
nem re pe dõ ke mény fá ból ké szült ha da rót. A
víz men tes pony vá ra ki te rí tett, ala po san meg -
szá rí tott ga bo nát vagy ba bot ez zel csé pel ték,
min dig fi no man, ér zés sel, mert a mód fe let ti
nagy csapások által szétugráltak a szemek.
Ezt az egy sze rû esz közt min den ki maga fab ri -
kál ta, szük ség ese tén ja ví tot ta. Amennyi ben
több volt a csép lés re fog ha tó kéz a csa lád ban,
ak kor al kal man ként több csép ha da ró is mû -
kö dés be lé pett. Ezt az esz közt négy ágú vas vil -
lá val is he lyet te sí tet ték, ha a szükség úgy
kívánta.
A csép ha da rót ma már ke vés bé tisz tel jük, hi -
szen nincs szük ség a zsupp szal má ra, a há zak
fe dé sé re a bab hü ve lye it is szí ve seb ben vá lo -
gat ja, bon to gat ja a há zi asszony sa ját ke zé vel,
mert ak kor meg me ne kül az elõ ké szü le tek tõl
meg az utána következõ takarítástól. 
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Cse rép kor só

Mí ves mun ka. Me di na fa lu ban nem volt cse re pes,
a szük ség le te ket a vá sá rok ban vették meg. Év ti ze -
dek kel elõbb nem dísz nek hasz nál ták, ha nem fon -
tos kel lé ke a me zei mun ká nak. Eb ben vit ték az in -
ni va ló vizet a mun ká hoz. Úgy mond ták, hogy
egész álló na pon nem me le ge dett meg az in ni va ló víz. A vi zes cse rép kor sót kí -
vül rõl dí szí tet ték, egy- egy kör ben futó vo nal ka, vagy va la mi egy sze rû ka vics -
nyom volt lát ha tó raj ta. El len ben a fo gó ját, a fü lét úgy ala kít ot ták ki raj ta, hogy
a raj ta lévõ kis gom bocs kán ke resz tül le he te tett inni belõle. Ez volt a „ csöcsös
kor só”. Egy- egy kor só több nem ze dé ket is ki szol gált, a ví zen kí vül más fo lya dé -
kot nem tet tek bele.

Csiz ma le hú zó

Csiz ma le hú zó vagy macs ka min den fér fi as ház ban lé te -
zett. Hogy mi ért ne vez ték így, ar ról nem szól a fáma.
Mint egy sze rû szer ke ze tet min den fab ri ká ló ezer mes ter
el tud ta ké szí te ni. Fon tos volt ez, kü lö nö sen tél idõ ben,
ami kor a „gyap tyu fu szek li re” fel hú zott csiz ma ne he zeb -
ben akart le jön ni a láb ról. Az es té re el fá radt kéz nek és
ne he zeb ben haj ló de rék nak bi zony szüksége volt a se -
gít ség re. Az egyik láb nak bi zony szük sé ge volt a se gít -
ség re. Az egyik láb csiz má ját a ké reg fe lett be akasz tot ta
a hú zó ba, a má sik láb bal pe dig le szo rí tot ta a tal pat a
föld re, s így erõl kö dés nél kül meg volt a csizmahúzás
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Do hány vá gó

A min den el til tás idõ sza ká ban, az öt ve nes évek tá jé kán volt fon tos és tit kos esz -
köz. A me di na i ak ter mel ték a do hányt, tör vény írta elõ, hogy ki nek mek ko ra
da ra bot kel lett ül tet ni, gon doz ni, szed ni, si mí ta ni és be szol gál tat ni, de vissza -
fog ni még a sa ját szük ség le te i nek ki elé gí té sé re sem le he tett még egy do hány le -
ve let sem. Tör vény ide, meg szo rí tás oda a ter me lõk és do hány zók meg ta lál ták
a kiskaput, kényszerûségbõl meglopták saját magukat.
A do hány vá gó a szá raz do hányt fel ap rí tó esz köz. Az éle a va la mi kor el tört ka -
sza da rab já ból ke rült ki. Min den ki sa ját ma gá nak el ké szít het te esz köz, amit
rej te ni kel lett, hogy vá rat la nul lecsapó fináncok ne láthassák.
A meg vá gott do hányt ci ga ret ta pa pír ba so dor ták és kész volt házi gyár tá sú füs -
töl ni va ló.
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Egyes já rom

Aki jár tas volt a fa mun ká ban
és vol tak meg fe le lõ szer szá -
mai, az maga is el ké szít het te
az egyes jár mot. Ak kor volt
erre szük ség, ami kor a gaz da
a nö ven dék üszõt szok tat ta a
já rom el vi se lé sé re. 
Ek kor az ifjú jó szág nak még
nem kel lett ter het húz nia,
csak bal la gott az any ja mel -
lett, vagy a sze kér után, hogy
tud ja, érez ze, hogy jó ked vû
fi cán ko lá son túl még más fel -
adat is vár rá.
Bi zo nyos gya kor lás után az tán el kö vet ke zett az iga zi fel adat, s ek kor ra már
tes ti leg is meg erõ sö dött. Az any ja mel lé ál lít va va lós já rom ke rült a nya ká ra,
utá na meg te her rel meg ra kott sze kér, kez det ben kevéssel, majd egyre jobban.
Vol tak gaz dák, akik rend sze re sen fog lal koz tak fi a tal szar vas mar hák ne ve lé sé -
vel, já rom ba szok ta tá sá val. Vagy a maga ne ve lé sû nö ven dé kek vol tak ezek,
vagy vá sár ban vet te, majd adta to vább. Így biztosított jövedelmet magának.
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El bo csá tó le vél

El bo csá tó le vél vagy ob sit a régi ka to na ság nál azt je len tet te, hogy az il le tõ meg -
fe lelt az ak ko ri ka to nai, har ci kö ve tel mé nyek nek, min der re ki ké pez ték, ta lán
még há bo rú ban is volt, s le telt hosszú évek vagy év ti ze dek után sza bad em ber
lett, azaz elbocsátott, obsitos katona.
Jó vol na tud ni, hogy az il le tõ nek a hosszú szol gá lat alatt mennyi szer szé gye ní -
tet ték meg tár sa ik elõtt, s mind ez mi lyen szo mo rú ság gal, ke se rû ség gel vi selt.
Vagy egyál ta lán mi volt az oka, hogy hosszú éve kig „jól érez te magát” a sereg
kötelékében?
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Ete tõ szék

A ki ál lí tá son lát ha tó gye rek szé ket ak kor hasz nál -
ták, ami kor a cse pe re dõ em ber pa lán tát az asz ta -
lon való ét kez te tés hez kezd ték szok tat ni. Ilyen kor
az édes anyá nak könnyebb sé get je len tett, hogy
nem kel lett ölbe fog ni az egy re ne he ze dõ gye re ket, 
s nem kel lett ha jol gat ni. Meg volt a he lye az anya
mellett, aki így is vigyázta az ap ró sá got. A kü lön le -
ges al kot mány ma ga sí tott, hogy a be le ül te tett ifjú el ér je az asz talt, tá ma sza volt 
há tul, tar tó ja a láb nak és ott volt még a kis kor lát, hogy óvat lan pil la nat ban
sem tud jon ki es ni a vagy le csúsz ni. Ezt nyit ni csuk ni lehetett szükség szerint.

Fa vel la

Kis ipa ri mun ka há rom ágú, könnyû szer szám a szal má val és a szé ná val való
fog la la tos ság kor ka pott sze re pet. A ré ten szá ra dó fû elsõ, má so dik for ga tás kor
volt szük ség rá meg ak kor, ahogy meg kez dõ dött a szé na gyûj tés. Ra kod ni, ter -
het emel ni nem szok tak vele erre a mun ká ra ott vol tak a sok kal erõ sebb két ágú 
vagy négy ágú vas vel le test vé rei. En nél az al kal ma tos ság nál volt egy kis sé ot -
rom bább ro kon a tö rek há nyó vel la. Ez há zi lag is ké szül he tett, s egyet len egy al -
ka lom mal hasz nál ták, ami kor a gaz da ud va rá -
ban meg in dult a csép lés ak kor ez zel rak ták
össze, pa kol ták a poly vás ba a cséplõgép által
összeaprított tö re ket. Nem volt neki hosszú
nye le mert a gép alatt nem le he tett for go lód ni
vele nem vol tak al kal ma sak.
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Fe jõ pit li

A pa rasz ti ezer mes ter kü lö nö sen ak kor, ha
hor dó ké szí tés hez is ér tett el ké szít het te a fe jõ -
dé zsát. Ez fá ból ké szült és a te hén tõ gye alá
he lyez ve fej ték bele a te jet. Sú lya mi att
könnyen nem dõlt fel, de ne héz kes volt a mo -
so ga tá sa. Másra nem hasz nál ták. A vál to zás, a könnyebb ség ak kor lett, ami kor
a gyá rak on ta ni kezd ték a bá dog ból ké szült, sok kal könnyebb fe jõ pit li ket, ami -
nek tisz tán tar tá sa is sok kal könnyebb volt. Kí vül, be lül fe hér zo mán cos, így
szép sé ge is töb bet mu te tott a fa dé zsá nál. Egy baja azon nal mu tat ko zott, hogy
ütõ dés ál tal le pat tog zott zo mánc sé rü lést okoz ha tott a há zi asszony ujjain. A
kitisztított fejõpitlit köcsögfán szá rí tot ták.

Fe jõ szék

Pa rasz ti hoz zá ér tõ mun ká ja, né hány egy sze rû 
esz köz zel kis bal ta, fû rész, vésõ el ké szít he tõ. A
kis sé ho mo rú ülõ ké jét cso mós nyár fá ból, a lá -
ba kat ke mény akác fá ból fa rag ták. Hogy mi ért
há rom láb bal tá maszt ot ták alá az ülõ la pot,
azt nem le he tett meg tud ni a valamikori hasz -
ná lók tól. Ta lán, mert jócs kán la bi lis, bil le gõ
volt raj ta a mun ka vég zés és a fá radt fejõ, ha ne tán el aludt el is dõlt így még tej
is oda lett. Egy- egy szé kecs ke azért év ti ze de ket még is ki hú zott az is tál ló ban,
sõt a téli es té ken tör tént kony hai mor zso lá sok nál, mák gu bók fej té sé nél, bab fej -
tés nél ta lán még a rokkázásnál is kapott szerepet. 
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Fo nott ülõ kés szék

Ez a szék faj ta min den fa lu si
ház tar tás ban meg ta lál ha tó
volt. A leg el sõ pél dá nyo kat év -
szá za dok kal elõbb a sváb áru -
sok tól le het te vá sá rol ni, me -
lyek még a mai na pig is fel lel -
he tõk egy - egy kony há ban.
Nem ün ne pi szé kek vol tak
ezek, pe dig pre cíz esz ter gá lyos
mun ká juk pre cíz hozzáértésrõl
ta nús kod nak.  Ami kap ha tó
volt az el is ko pott így jár ta szék 
ülõ ké je is, hol itt, hol ott bom -
lott, sza kadt meg a gyé kény
sod rás. Mi vel a fa lu ban nem
volt gyé kény, még a kör nyé ken, 
ek kor jött a pa rasz ti fi fi ka,
hogy ezt ku ko ri ca le vél össze -
sod rott ma dza gá val he lyet te sít sék. A szép majd nem fe hér le ve le ket, a csu mát
már a fosz tás kor ki vá lo gat ták, s al ka lom kor a hoz zá ér tõ szék fo nó ma dzag gá
so dor ta, te ker te, s egy ben kö tött is az ülõ két. Elõ for dult, hogy min tát is va rá -
zsolt az ülõkére, sõt a mintának szánt levél – madzagot meg is fes tet te. Az ülõ -
ke még stra pa bi róbb lett az zal, hogy az alsó fo nat kö zét zsupp szal má val ala po -
san ki töm ték. Az így meg ja ví tott szék re hosszú éve kig meg int nem volt gond. 
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Ge re ben

A ken der tö ré se, zú zá sa, tisz tí tá -
sa után kö vet ke zett a „ge re be -
nye zés” vagy is a rost vés ülés. Me -
di nán egy ma rok ra való ros tot
„var kocs” for má ra csa var tak
majd a föld re, desz ká ra téve „
mesz té láb” meg ta pos ták, több -
ször meg for gat va, hogy minél
puhább legyen.
A ge re ben ezés volt az a mû ve let, 
amely szá la i ra bon tot ta szét a
ros tot, ki vá laszt va be lõ le az el -
sza kadt, össze gu ban co ló dott
szá la kat, a gó cot. Ez utób bit fel -
dol goz ták, a fa lut járó kö te les
madzagot, kötelet készített.
A tég la lap for má jú, sok szor vé -
sés sel dí szí tett, 4 – 5 cen ti mé ter vas tag ke mény fa lap, a ko vács ál tal tû he gyes re
ka la pált, 20 – 25 cen ti mé ter hosszú sá gú sze ge ket fúr tak, ver tek erõ sí tet tek
bele, s ez a ge re ben. Mun ká ra fog va asz tal ra rak ták, az udvaron vagy a
fészerben dolgoztak vele.
Is mert volt egy ki sebb, kör alak ban ki kép zett vál to za tot is, me lyet egy  csa va ros
szer ke zet tel kel lett asz tal hoz rög zí te ni, s így ki sebb helyet foglalt.
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Kis ge reb lye–Nagy ge reb lye

A me di nai pa rasz tok a gaz dál ko dás több te rü le tén hasz nál ták, el sõ sor ban a le -
vá gott szé na és az el hul laj tott ga bo na össze gyûj té sé re. A ház kö rü li mun kák ban 
a „ háccsó ud var” min den esti össze ren de zé se, a szal ma ka zal, a szé na bog lya és
a trá gya domb kör nyé ké nek „ össze rá mo lá sá ra” hasz nál ták. Ez volt a kis mé re tû 
ge reb lye, mely nél a ge reb lye fej 60 -70 cen ti mé ter hosszú a fo gai 10 cen ti mé ter
kö rü li tá vol ság ban áll nak egy más tól, s nagy já ból ilyen hosszú ak is. A nye le
hosszú sá gát em be re, il let ve használója „ vá lo gattya”, mert a lé nye ge az volt,
hogy leg alább most ne kel jen ha jol ni. A tet szõ le ges hosszú sá gú nyél Y for mát
ké pez, s így he lyez ke dik a fej be. A hasz ná ló nak több ször egy más után meg kel -
lett is mé tel ni a maga felé
húzó moz du la tot, hogy tisz ta, 
meg fe le lõ munkát tudjon vé -
gez ni. A gyak ran hasz nált
kis ge reb lyé nek volt egy na -
gyob bí tott vál to za ta, a nagy -
ge reb lye, amit a me di na i ak
nagy bõ gõ nek csú fol tak. Ez
mé re te i ben kb. 2 mé ter volt s
a fo gai is hosszab bak így több 
ko to rék fért el alat ta, le gyen
szé na vagy ara tá si ku sza lék.
A nye le természetes kétágú
nyél vagy ha sí tott. A nagy bõ -
gõt né mi leg ne he zebb volt
moz gat ni, de a mun ka sza po -
rább volt vele.
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Gya lász ka

Iga zi há zi la go san ké szí tett
mun ka esz köz fon tos azok szá -
má ra, akik õsz vé ge, tél ele je
be áll tá val ne ki in dul tak a
nádmezõnek.
A nád fon tos anya ga volt a
ház épí tés nek, ak kor is, ha új
tetõ ke rült a ház ra, ak kor is,
ha csak pó tol ni kel lett a ki ro -
hadt, ga lam bok ál tal meg ka -
part részeket. 
A pa raszt em ber nek kin cset
érõ szer szám volt a ka sza. Na -
gyon rit kán, de elõ for dult,
hogy po cok lyuk ba vagy fás
szá rú fû cso mó ba vág ta és el tö -
rött. A nagy saj nál ko zás,
majd nem meg si ra tás! – mel -
lett a két csonk to vább élte a maga sa já tos sá gos éle tét: a ka sza he gyé bõl lett a
kés vagy gya lász ka, mi kor me lyik vált fon to sab bá az tán a do hány vá gó, ré pa le -
vél vá gó, szõ lõ met szõ, ré pa sze lõ ké sek. A valamikori kasza egyetlen sziporkája
sem ment veszendõbe.
A gya lász ka a ka sza he gyé bõl ké szült, 30-40 cen ti mé te res pen ge, erõs akác -
nyél be sze gel ve, a biz ton ság mi att még meg pán tol va. Ez zel a szer szám mal
könnyen le he tett vág ni egy ma rok nyi vagy kisnyaláb nádat.
A ná das há zak ki mú lá sá val a gya lász ka fon tos sá ga meg szûnt, egy- egy pél dá -
nya még meg ta lál hat õse ink po ro so dó padlásán. 
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Hor dó don ga,
fe szí tõ vas

An nak em lé ke, hogy a fa lu ban va la mi kor élt és
dol go zott Hadi Sán dor ne ve ze tû ká dár, vagy an nak 
em lé ke, hogy volt a fa lu ban olyan ezer mes ter, aki
maga és szom szé dai ré szé re el ké szí tet te egy- egy
hordót.

Hur ka töl tõ

A hur ka töl tõ és egy ben a kal bász -
töl tõ esz köz na gyon õsi szer szám,
me lyet csak disz nó vá gás ide jén
hasz nál tak utánam már nem. Bá -
dog bur ko lat ban egy könnyen járó
to lattyú a vé gén ök löm nyi gomb -
bal. A le da rált és meg dol go zott
hur ka vagy kal bász alap anya got
ma rok nyi gom bó cok for má já ban
rak ták bele. A zárt elsõ vé gén lévõ csõ re húz ták a meg fe le lõ be let. A böl lér két
ke zé vel fog ta a bá dog bur ko la tot, majd gyom rá val nyom ta a to lattyút ad dig,
amíg ki nem ürült vagy meg nem tellett a bél. Egy üri tést is ki nyom ni gyo mor -
fáj dí tó an ne héz, egy jó ko ra ser tés va la mennyi kal bász hu sát és hur ka – hú sát
pe dig sokszorosan az. E mun ká ban va ló sá gos meg vál tást je len tett, ami kor egy -
sze rû gép for má já ban meg je lent az elsõ kal bász töl tõ, ame lyik már nem kö ve -
telt ek ko ra erõ fe szí tést a böllértõl.
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Ka sza tok mány

Aki arat ni ment vagy ré tet ka szál ni, an nak a de rék szí ján el -
õröl vagy há tul ott fi tye gett a tok mány, ben ne egy ma rék fû,
ke vés víz és a ka sza kõ. Bol ti esz köz, bá dog ból ké szült. Az
ügye sebb gaz dák, af fé le pa rasz ti bu he rá lók a ki múlt vagy le -
vá gott szar vas jó szág szar vá ból, némi ki egé szí tés után, ké szí -
tet tek tokmányt vagyis tartót a ka sza kõ nek. Ez év ti ze de kig
szol gál ta a gaz dát.

Ké zi mo tol la

A ken der fel dol go zás leg na gyobb he lyet el fog la ló da rab ja, esz kö ze. Fel ada ta
tu laj don kép pen csak annyi, hogy a meg telt or són lévõ fo na lat fel csa var ják rá, s
az ezen lévõ bi zo nyos mennyi ség je len tet te a motringot, - mint mennyiséget.
A mot rin go lást egya ránt vé gez ték a ken -
der és a gyap jú fo nal lal egya ránt. Je len tõs -
ség gel a mot ring fo nál még ak kor bírt, ha a 
fo na lat fes tés re ad ták, a sváb ta ká csok a
kért szín ben hoz ták vissza, ek kor mint
mennyiséget fizettek.
Az ott ho ni mun kák nál az or só ról le csa vart
fo na lat a szék kar já ra tet té, így is ki ala kít -
hat ták a mot ring for mát, de en nek je len tõ -
sé ge nem volt, mert maga a há zi asszony
fes tet te meg a fo na lat,s pon tos mennyi sé -
get jelezni nem kellett.
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Ki sa fa

El ké szí té se ott ho ni bak ács mun ka, fa mun ka, némi ko vács mes te ri se gít ség gel,
már ami a ru dak vé ge i re szük sé ges pántokat illeti.
A lo vak ál tal hú zott ko csi szük sé ges kel lé ke a rúd fej re akasz tott ki sa fa, mert
ezek hez cso móz ták a lo vak istrángját.
Da rab szám ra annyi ki sa fa kel lett, ahány ló húz ta a ko csit vagy mást, mert ak -
kor is szük ség volt a ki sa fá ra, ami kor eke elé, hen ger elé, bo ro na elé fog ták a
lovakat.
E nél kül nem le he tett a lo vak kal von tat ni.
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Klum pa

Há zi la gos ké szít mény, me lyet né hány
esz köz zel min den ki meg fa rag ha tott.
Cso mós nyár fá ból ke rült ki a talp, be lül
láb mé re tek nek meg fe le lõ en né hány
cen ti mé te res mé lye dés sel, kí vül pe dig a 
„vo nyó kés sel le si mít va” a 6 -7 cen ti mé -
te res ma gas ol dal. A láb fej nél, a te te jé -
re, el hasz ná ló dott ba kancs fel sõ részt,
csiz ma fel sõ részt, vagy egy sze rûb ben az 
el hasz ná ló dott víz men tes pony va egy-
egy da rab ját sze gel ték. A láb fej nél még 
egy darab szíjjal is lefogadták, így nem
szakadt fel és nem is tört vízhólyagot.
Klum pa a sá ros, õszi idõ szak, és a fa -
gyos – je ges téli idõ szak láb be li je volt.
Egy- egy ma rok szal mát dug tak bele hõ szi ge te lõ nek és „gyap tyu kap cás tu, tal -
palt gyap tyu fu szek lis tü” búj tak bele. Ha la kás ba, kony há ba kel lett be men ni,
akkor a klumpa a gádorba maradt.
Egy- egy jól el ké szí tett klum pa hosszú éve kig szol gál ta a gaz dá ját.
Fel lel he tõ még egy má sik vál to zat a fa ci põ, nem klum pa. Hoz zá ér tõ, szak ipa ri
gé pek kel, fú rók kal fel sze relt mû he lyek ben ké szí tet ték, pi a co kon, vá sá rok ban
áru sít ot ták. A hasz ná lók kö ré ben nem szer zett osz tat lan si kert, mert a fa fel sõ -
rész na gyon tör te a láb fe jet. Tet tek oda ru ha da rab ká kat, prém da rab ká kat, de
mind ez még is ke vés nek bi zo nyult. El len ben en nek is volt jó ol da la, még pe dig
az is tál ló ban vet te hasz nát a gaz da, ha al mo lás kor vé let le nül rá lé pett a lá bá ra
a te hén, az ökör vagy a ló. A szelíd, jól gondozott állatok szófogadók és nem
ugráltak, nem féltek, nem tapostak.  
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Kó bor

Me di nán ez zel il let ték a szal má ból vagy vesszõ bõl font kb. 70 – 80 cen ti mé ter
ma gas sá gú, szé les sé gi ter je de lem re kü lön bö zõ, kar csú, vagy „de rék ra elég gé
köpcös” al kot mányt. Az egy sze rû, Sió par ton szed he tõ fûz vesszõ bõl ké szült kó -
bor ban tart ot ták a kol bászt, a szá ra dó diót s a ház pad lá sán va la me lyik ge ren -
dá hoz erõsítve lógatták.
A zsupp szal má ból font kó bort csak hoz zá ér tõk tud ták ké szí te ni, mert ezt a tech -
ni kát nem min den fa lu si ezer mes ter értett.
Mí ves mes ter mun ká nak le he tett ne vez ni az arany sár ga szal má ból el ké szí tett
po ca kos to jás tar tót. A gazd asszony ebbe gyûj töt te a na pon ként össze sze dett
ter mést és a hû vös kam rá ban tar tot ta míg nem került eladásra.
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Ko sár ros ta

Nyu god tan le het mon da ni, hogy Me di nán a ká sa ros ta a sze gény sé get jel ké pez -
te. Az a csa lád, ame lyik egy, vagy más fél éven ke resz tül hiz lal ta a zsírt és hús
adó co ni kát, gya kor ta a sze gény sé ge mi att nem tud ta meg ven ni a rizst, hogy
disz nó vá gá son ri zses hur kát készíthessen. Ek kor kény sze rült arra, hogy da rált
ku ko ri cát „liszt jé tõl és dur vá já tól meg ros tál va” fõtt ká sá val, azaz ku ko ri cá val
dú sít sa a hurkatöltelék- hú sát! „rizs nem volt, vagy, ha igen, ak kor olyan drá -
gán árul ták, hogy egy sze rû, sze gény em be rek azt meg fi zet ni nem tud ták” így
me sél ték az em lé ke zõk. Az idõ sek még a mai na pig mond ják, hogy mi bi zony
sze ret tük a ká sás hur kát. Nem is te het tek vol na el le ne, mert az volt a leg fon to -
sabb, hogy mi nél több éle lem le gyen, ha még ku ko ri cá val dú sit va is! – egész
esztendõre.
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Kö csö gök

A ház tar tás ban töb bet is tar tott a há zi asszony, mert igen gyak ran pót lás ra is
szo rult, mert a me leg tõl meg re ped he tett, vagy ( dun co lás) köz ben csak úgy
min den szó nél kül szét esett. Kis ipa ri mun ka, idõ kö zön ként, éven te két szer, há -
rom szor a cse re pe sek árul ták. Be lül zo mán co zott, kí vül rõl a na túr ol dalt egy-
egy kör be fu tó dísz, vo nal szé pí tet te. A kö csög nél az volt az ál ta lá nos sza bály,
hogy ami ben a te jet tar tot ták abba nem tet tek mást, ami ben a lek várt tar tot tá
abba nem tet tek mást. A te jes kö csö gök szin te na pon ta for ga lom ban vol tak, a
lek vá ro sok éven te egyszer, õsz tájékán, lekvár fõzés idején.
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Ku ko ri ca mor zso ló, da rá ló
 
A ku ko ri ca, tö rök bú za, ten ge ri, málé el ne ve zést is vi sel te, bár fon tos táp lá lék és
ta kar mány nö vény volt. Ha zánk ban az 1600- as évek ben buk kant fel. So ros mû -
ve lés ben ter mesz tik, kéz zel ka pál ják és ré gen töl tö get ték is. A meg érett, arany -
sár gá ra szí ne zõ dött és meg ke mé nye dett csö ve ket õsszel foszt va vagy le ve les tõl
letörik és zsákokban vagy góréban tárolják.
A le vá gott szár le ve lei ál la ti ta kar má nyul, az izék szár tü ze lés re szol gált. A le -
mor zsolt ku ko ri ca fon tos ta kar mány. Eh hez kü lön bö zõ esz kö zö ket hasz nál tak:
mor zso lás csak te nyér rel, egy má sik le mor zsolt csut ka se gít sé gé vel, te nyér be
fog ha tó mor zso ló val vagy egy sze rû gépi szer ke zet tel. Rend sze rint annyi sze met 
mor zsol tak egy – egy alkalommal, amennyit éppen etetéskor kellett.
Az apró ál la tok ( kis csi be, ka csa, liba) elé meg da rált ma got tet tek, azaz ku ko ri -
ca da rát. Ez zel szór ták meg a te jet adó te he nek ta kar má nyát, s a le for rá zott
dara for má já ban ez zel etet ték a hízásra befogott süldõket.
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Me len cék, tek nõk

Én még olyan fa lu si ezer mes tert nem lát tam, a mun ká já ról nem is hal lot tam,
hogy ne ki fo gott a me len ce ké szí té sé nek.
El len ben lát tam, mert egy órács kát mel let te ül tem, hogy a kur di Árpi bá csi, a
hoz zá ér tõ ci gány em ber, akit a nép csak tek nõ vá jó nak ne vez tek mennyi re ön fe -
ledt oda adás sal, alá zat tal és sze líd ség gel egyen get te a bo rot va éles kap ácsá val
a melence belsejét, majd a kül se jét. A ki vá lasz tott cso mós nyár fa fe lelt meg leg -
job ban, mert össze- vissza szá lai mi att nem re pedt meg egy könnyen.
Elõ ször fej szé vel a kül sõ for má ját, nagy sá gát adta meg, majd a bel se jé bõl is ki -
na gyol ta a fe les le get. Az tán kö vet ke zett a kül sõ- bel sõ fi no mí tás, ami mi att me -
len ce lett a melence, és a teknõ.
A me di nai ház tar tás ban hasz ná lat ban volt mind a ket tõ faj ta. Gazd asszo nya
vá lo gat ta, hogy me len cét vagy tek nõt hasz nál-e a ke nyér ko vá szo lá sá nál, s
disz nó vá gás kor me len cé ben ke ve ri- e a kol bász húst, vagy a bél pu co lás hoz ér -
tõk tek nõ ben tisztítják-e belet vagy me len cé ben? E mun kák so rán hasz nált me -
len cé ket és tek nõ ket más mun ká nál nem hasz nál ták.
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Mo zsár

Em ber ta lál ta ki, mert a szük ség hoz ta, hogy a dur vább ma go kat ap rít has sa,
össze tör hes se.
Kö zön sé ges fa kug li ból a bel se jét ki vés ve le he tett el ké szí te ni. Ide ke rült a zú -
zan dó mag vagy bár mi más, amit tet szõ le ges vas tag sá gú és tet szõ le ges hosszú -
sá gú tö rõ vel sulykolhattak, döngölhetnek. 
A fa mo zsár ma gas sá ga egyé ni el kép ze lés után ha tá ro zó dott meg. En nek meg -
fe le lõ en áll tak vagy ül tek a mag tö ré se köz ben. Az sem volt rit ka je len ség, hogy
a ne héz fej sze nye le szol gált zú zó nak. Ez volt fa mo zsár. Va ló szí nû, hogy volt
olyan eset, hogy hasz ná lat köz ben meg re pedt, ak kor a fa lu si ezer mes ter újabb
tus kó ból vés te ki. Vá sá rok ban esz ter gált for má ban is kap ha tó volt, akinek a
sikkesebb, mûvesebb mozsár tetszett.
Fém bõl, réz bõl és vas ból ké szí tet tek
mo zsa rat. Az elõb bi, fõ leg a fé nye
mi att a há zi asszony kony há já nak dí -
sze volt, az utób bi hasz ná la ta volt ál -
ta lá nos, mert könnyebb volt vele a
mun ka, ki sebb erõ kel lett hoz zá,
hogy szá raz ke nyér ke da rab já ból
préz li le gyen, vagy mi e lõbb por cu kor 
a koc ká ból. Egy sze rûbb volt a
tisztántartás is, elég volt egy
elmosás.
A meg zú zott anya got fi nom ló szõr -
szi tán, vagy a réz szö ve tû szi tán át -
szi tál ták, s a fenn ma ra dó dur va sá -
got to vább aprították. 
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Nád ve rõ

Ér de kes, házi ké szí té sû esz köz. Fon tos sá ga, ak kor
mu tat ko zott meg, ami kor még azok ban az évek ben
új nád te tõt ka pott a ház, vagy ja ví tást vé gez tek raj -
ta. Kis nye les szer szám, lép csõ ze te sen ki kép zett fo -
ga zat tal. A ké vék ben fel ra kott ná dat ez zel egyen -
get ték el, ahogy a lej tés meg kí ván ta, majd alul ról és
fe lül rõl dróttal le köt öt ték. A nád azá si mun kát min -
dig két em ber vé gez te, egyik a pad lá son, má sik a tetõn.

Pá ros Já rom- Ket tes Já rom

A fúró, fa ra gó há zi gaz da egy té len át
el ké szít het te, erõs, tar tós fá ból, mert a
min den na pok fon tos tar to zé ka volt a
sze kér. Egy sze rû, né hány da rab ból
össze ál lí tott szer ke zet, mely ben a te he -
nek, ök rök nya kát be le búj tat ták, s
húzták a sze ke ret. Ez volt a nyak já rom, 
Me di nán csak ezt hasz nál ták, nor má lis
mé ret ben cen ti mé ter szé les. Leg fon to -
sabb ré szei: a já rom fõ, az alfa, a ket tõt össze kö tõ bél fa, az tán a já rom szeg, va -
la mint a rúd fej hez csat la ko zó nyak szeg. A fa ra gó, össze ál lí tó mes ter ked vé tõl
füg gõ en a já rom fõ dí szít het te is  egy sze rû en futó, csa va ro dó in da szár ral, itt –
ott ki vé sett pöttyök kel, lug ga lá sok kal, vagy be vés het te a tu laj do nos, sa ját ne -
vét, végig kiírva a készítés évszámát
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Pa la táb lák

Nem tu dom mi lyen anyag ból ké szül -
he tett a pa la táb la, sem azt, hogy mi bõl 
a pa la vesszõ, de mi kor én kezd tem is -
ko lá ba jár ni, egy ide ig a pa la táb lát
hasz nál tuk. ( 1946). Utá na füzetet és
ce ru zát. Fa ke ret be fog lal ták ezt a la -
pocs kát, mely nek az egyik ol da lán
írás hoz való vo na la zás volt, de csak az
egyik fe lén, a má sik ol da lon négy zet -
rá csok, azaz koc kák so ra koz tak. A si -
ma sá ga a kü lön bö zõ raj zok nak adott
he lyet. A pa la vesszõ nyo mot ha gyott a
hú zott vo nal vagy szám után, de nem
kar colt. A táb lá hoz tar to zott még a
spon gya, egy szi va csos da rab ka, vagy
egy rongy da rab ka, ami egy da rab cér -
ná val hoz zá volt köt ve ott fi tye gett. Az
ak ko ri gye re kek sem men tek be tyár -
sá gért a szom széd ba: ha el fe lej tõ dött
a házi fel adat meg írá sa, könnyen le -
he tett hi vat koz ni a le tör lõ dés re, csak
egy kis ma sza toz kellett ejteni a táb -
lán. Volt ami kor be jött a csel, volt ami -
kor nem, ak kor a ta ní tás utá ni be zá rá -
si idõ alatt kel lett újra pó tol ni a hi á -
nyos sá got.
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Rok ka

Há zi la gos ki vi te le zés sel nem fog tak hoz zá, mert egyes al kat ré sze i nek ki dol go -
zá sá hoz ipa ro si szer szá mok kel let tek. Éven te leg alább egy szer a fa lun vé gig -
men tek az áru sok, s han gos szó val kí nál va a szebb nél szeb ben dí szí tett por té -
kát, a rok kát. Min den ház tar tás ban a csa lád nõi tag ja i nak kü lön-kü lön volt
rok ká juk, sok szor még a leg ki sebb le ány nak is. Õk na gyon fi a ta lon az édes any -
juk tól, nagy ma má juk tól eltanulták a rokkázást a fonal készítésének tu do má -
nyát. Maga a szer ke zet egy sze rû, egy- egy el tört vagy meg roggyant da rab ját
ezer mes te ri fo kon is ki le he tett fa rik csál ni, ki le he tett cserélni.
Fo nal ké szí tés hez a nõi ke zek na gyon ki fi no mult uj jai vol tak ké pe sek. A bir ka -
gyap jút öl ben tart va ada gol ták nagy ér zék le tes ség gel a láb bal ál lan dó an
forgásban tartott or só ra. A ken dert haj szál fi nom sá gú ra ki ge re ben ezett szá lai is 
meg kí ván ták az al ko tó nõi ke ze ket. A ken der cso mót nem fog ták ölbe, ha nem a
fá ról eresz tet ték, azt a né hány szá -
lat, amit a for gó moz gás össze so -
dor. Így lett a vé kony fo nal: kony ha -
ru há nak, le pe dõ nek, hat sze le tes
ga tyá nak, nõi és fér fi al só ne mû nek,
sõt a vas ta gabb sod rás ból ké szült
zsák, a zsák ma dzag, va la mint az
esõ el len védõ víz men tes ponyva is,
és a mindennapokban használatos
kötelek.   
A ken der szö ve tet és a dur vább zsák -
anya got a ta ká csok „ szüt tek” ad dig
a kö te let a fa lu kat járó kö te les,
vagy, ahogy itt ne vez ték a kö tél ve rõ
készítette.
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Söp rûk

A me di nai ház tar tás ban leg alább há rom söp rû volt szol gá lat ban. Mind egyik ra
szük ség volt a maga he lyén és maga ide jé ben. Som bo kor vagy kö kény bo kor fi -
a tal, tüs kés ága i ból köt öt ték össze, fe lül ka ri ká val vagy drót tal fo gat ták a kö zé -
jük du gott söp rû nye let. Azt tart ot ták, hogy mind két fa fé les ég szí vós és ki tar tó.
Ha még is el ko pott és el tö re de zett, a gaz da bár mi kor megismételhette a
vesszõsöprû új ra kö té sét. Nem is volt iga zi söp rû, a kó ró söp rû. A me di nai nép -
nyelv csak kó ró nak ne vez te, mert el szó ró dott mag ja i ból újra nõtt a szõ lõ vá gó i -
nak so rá ban, vagy a vé ge ken. Az el sár gult szárt ki tép ték, fel köt öt ték az ólak „
pal lá sá ra” tet ték, s ami kor a szükség megkívánta, söpörtek vele. A vesszõ söp rû
volt a „háccsó ud var és a ga nyé domb” kör nyé ké nek tisz tán tar tó ja, a kó ró söp rû
fenn ha tó sá ga alá tar to zott a tyúk ud var! A ci rok söp rû a la kás söp rû je. Mag ról
ve tet ték, ép pen úgy mint a ku -
ko ri cát. Meg nõ ve, meg ér ve a
ma got ki fé sül ték, le ve le i tõl
meg tisz tít ot ták a szá ra kat,s
ma rok kal össze fog va, össze -
köt ve, kész volt a söp rû. Ha úri -
a sabb ki né ze tet akar tak adni
neki ak kor a rö vi debb re vá gott 
ci rok szá rak közé nye let is tet -
tek, s ez zel sö pör ték a min den -
na pi élet szín te ré nek, a kony -
há nak fellocsolt „palattyát”!
Napjában egyszer a „gádort”
is.



Súly ko ló fa, mo só fa

Mind a két el ne ve zés il lik rá, mert el árul ja, hogy ho gyan és 
mi ért hasz nál ták.
A suly ko ló fát ( mo só fát) mo só suly kot a há zi asszo nyok az
ott ho ni mo sás nál ne használták.
Na gyon ifjú Gyer mek ként még lát tam, ami kor egy
asszony a mos ni va ló ba tyu val a fe jén, ke zé ben a négy lá bú
mo só szék kel és a su lyok fá val vo nult a nyá ri me leg ben tér -
dig érõ Sió vi zé re, hogy ki mos sa a már elõ re ha mús lug ban 
meg áz ta tott aratási, cséplési vászonruhákat.
Az ak kor hasz ná la tos ken der vá szon ból ké szí tet te in gek,
ga tyák, nad rá gok, le pe dõk, stb. a szo ká sos nál is job ban
pisz ko lód tak, az iz zad ság és a por ke ve ré ke mé lyeb ben
be le ivó dott az anyag rost jai közé. Ek kor került sor a
mosófa használatára.
A kb. 30 cen ti mé ter hosszú sá gú, nye les, 4 – 5 cen ti mé ter
vas tag sá gú ke mény fa lap gya kor ta ké pez te aján dék tár -
gyát, férj a fe le ség nek, le gény  a sze re tõ jé nek. A na gyobb
fe lü le tû la pok egyik fe lén sem volt dí szí tés, mert az a hasz -
ná lat so rán le kop ha tott, ha nem az ol da lán, leg több ször az 
ajándékozott neve és évszáma.
A hasz ná lat so rán meg re pedt mo só fát nem le he tett össze -
fo gat ni, sze gel ni, dró toz ni, ne hogy be le akad jon a
vászonba.
Ilyen kor a férj vagy a le gény gyor san fa ra gott egy má si kat, 
hogy a me nyecs kék ne fe lejt hes sék el asszo nyi feladatait.
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Sza kaj tó ko sa rak és
sza kaj tó ru hák

Ab ban az idõ ben még az a mon dás jár ta, hogy az el adó lány ad dig ne men jen
férj hez, amíg nem ta nul meg jó ke nye ret süt ni. Ezért hát min den édes anya vagy 
nagy ma ma igye ke zett a lány fe jé be suly kol ni és gya ko rol tat ni a kenyérsütés tu -
do má nyát. A ke nyér sü tés egyik fon tos kel lé ke volt a sza kaj tó ko sár a ru há val
együtt. A kos arat le han tolt si ó men ti vesszõ bõl ké szí tet ték, vagy ha szal ma kö té -
sût óhaj tott a há zi asszony, ak kor vásárban, piacon meg ve het te.  A ke nyér sü tés -
hez a há zi asszony már haj na lok haj na lán hoz zá fo gott,s a meg kelt, jól ki dol go -
zott, meg dol go zott ke nyér tész tát a kis sé meg lisz te zett sza kaj tó ru há val ki bé lelt
ko sár ba tet te. Ez a ko sár adta meg a ke nyér for má ját is: ke rek ko sár ban lévõ
ke nye ret „ gömb ölû ke nyér” - nek ne vez ték, míg a hosszúkás kosárban lévõt
vek li nek! A kos arat és a ru hát min den sü tés után meg tisz tít ot ták csak he ten te
egy sze ri sü tés hez. A ko sa rak és a ru hák ilyen elõ vi gyá zat tal év ti ze de kig hasz -
ná lat ban voltak.
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Va sa ló

Gyá ri mun ka. El ter je dé se az zal az idõ szak kal hoz ha tó kap cso lat ban, mi kor a
ké nye sebb ru ha anya got kezd tek meg je len ni a fa lu si em be rek min den na pi,
ünnepi öl tö ze te ként. A be lül üres va sa ló test nyel te be a pa ra zsat, s a fá ból ké -
szí tett nyél, fo gan tyú véd te a ke zet. A be ra kott pa rázs bi zo nyos idõ után ha mu -
vá han vadt, s ek kor vált szük sé ges sé a sze le lés, szel lõz te tés, a ló bá lás. Ál ta la az
ol da lán lévõ kis nyí lá so kon, nyí lá sok nál el tá vo zott a hamu, ami nem pisz kol ta
a tisz ta ru hát, a töb bi pa rázs, több levegõt kapva izzott tovább.
A gaz da gabb csa lá dok mo só asszonyt és va sa ló asszonyt fo gad tak, akik na po -
kon ke resz tül csak mos tak, vasaltak.
A hosszú ide ig vég zett va sa lás gyak ran oko zott fej fá jást, mert az izzó pa rázs ból
ke let ke zett fa gáz min dig a va sa lást vég zõ arcába szállt.
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Vo nyo gó

Köz vet le nül a csép lés után még sok ku sza lék ma radt a 
hát só ud var ban így na po kig ezt a szal mát vit ték alom -
nak az állatok alá. 
Ahogy ez el fo gyott , utá na már a ka zal ból kel lett a ki -
szed ni a napi mennyi sé get.
Erre volt meg fe le lõ esz köz a vo nyo gó, ami nem mást,
mint a ko vács ál tal ké szí tett jó 60 – 70 cen ti mé ter
hosszú sá gú he gyes, sza ká las vas, ami be más fél mé -
ter nyi nye let rak tak. Mé lyen a ka zal ba dug va, ki fe lé
húz va nyaláb szalmát tépett ki. Év ti ze de kig hasz nál -
ták.

Zsák fes tõ név táb la

Min den gaz da sze ret te tud ni, ami az övé!
A ma lom ba vitt zsá kos ga bo nát az õr lé sig sok szor meg for gat ták, s a raj ta lévõ
kré tás je lö lés ha mar le ko pott. Ek kor kezd õz he tett a vita: hogy ez nem az
enyém, mert az enyém nem volt ilyen si lány zsák ban, stb. Ezt meg elõ zen dõ a
zsá kok ra és min den más ra, ami re szük sé ges volt, még a ko csik, sze ke rek ol da -
lá ra is rá fes tet ték a tu laj do nos ne vét, amit lekaparni egyszerû eszközökkel nem 
le he tett. Ez volt a biz tos, ez volt örök és a meg nyug vás.

32


