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VII. MÉTA-TúrA 
2006. október 18–22.

A hagyományos gazdálkodás ritmusa
Kertész István 

Forrás:  
rémiás Tibor (1999): Kertész István naplója  

– Többoldalú kapcsolatok egy Bódva völgyi parasztgazda életében (1873–1895).  
– In: Bodnár M. és rémiás T. (szerk.): Tanulmányok a Bódva völgye múltjából.  

– Putnok, pp: 721–763.
Hudák Katalin ajánlásával

Bár csak részben érintik témánkat a következő sorok, okulásképpen mégis fontosnak tartottuk meg-
idézni ezt a XIX. századi gazdát, aki a természet ritmusának megfelelően szervezte feladatait, s amitől 
mára mi már olyan messzire kerültünk. 

A földdarabok művelése, a ház körüli teendők ellátása szisztematikus munkavégzést követelt a pa-
rasztembertől egész évben, amiről a martonyi Kertész István naplójában a következőket olvashatjuk:

Január: favágás, tűzifa begyűjtése, trágyahordás, disznóölés, szőlőkarók készítése, kötélkészítés, 
szerszámok javítása és újak készítése, zab, lóhere, esetleg búza, árpa cséplése, cséplés kepére, cser hán-
tása, fonás, ruhaszállítás a mosótóra, „farigcsálás”.

Február: cséplés kepére, favágás, tűzifa begyűjtése, trágyahordás, disznóölés (a rokonságban is), 
ásózás, szőlőkaró készítése, fonás (besegítés a feleségének pl. matringolás), szerszámok javítása és újak 
készítése, cser hántása, borfejtés, ruhaszállítás a mosótóra, kőszállítás a falu útjaira (falu dolgában), 

„kőhányás a Bikkesbe’ a szilvásba”, farigcsálás.
Március: tavaszi szántás, tavaszi vetések (búza, árpa), szőlő nyitása, metszése, gyümölcsfák  met-

szése, hiányzó szőlőkarók készítése, gyümölcsfák oltása, trágyázás, favágás, ásózás, szövés (besegítés 
a feleségnek), cser hántása, kerti növények vetése (mák, zöldség, saláta), bérfavágás, ruhaszállítás a 
mosótóra, farigcsálás.

Április: szántás, vetés (árpa, bükköny), takarmányrépa vetése, a kukorica és a krumpli ültetése 
kapa után, trágyázás, szőlőkarók cseréje (karózás), szőlő metszése, homlítás, napraforgó, lóhere veté-
se, bab ültetése, kendermag vetése, meszelés, gyümölcsfák metszése, vászonfehérítés, ruhaszállítás a 
mosótóra, farigcsálás. 

Május: elhúzódó szántás és vetés, favágás, homlítás, krumpli, kukorica és szőlő kapálása, trágyá-
zás, bab ültetés, gordonyozás „az tenkejben a tavaszi búzában”, kendermag vetése, cser hántása, karó-
zás, szőlő kötése, ruhaszállítás a mosótóra, farigcsálás.

Június: szénakaszálás, forgatás, takarás, hordás, ugarolás, lóhere kaszálás, szőlő kötés és kapálás, ka-
csolás, trágyázás, krumpli és kukorica kapálás, töltögetés, karózás, ruhaszállítás a mosótóra, farigcsálás. 

Július: őszi aratás (árpa, zab, búza, lóhere kaszálása), cséplés, kévekötelek készítése, kukorica és 
krumpli töltögetése, trágyázás, szőlő kötés és kapálás, tetejelés, ruhaszállítás a mosótóra, farigcsálás. 

Augusztus: virágos kender nyövése, áztatása, kévekötelek készítése, aratás (árpa, búza, gabona, 
tenkej, zab, bükköny kaszálása, felkötése, beszállítása), cséplés, lóhere kaszálása, sarnyú kaszálás, bab 
cséplés, szőlő kapálás -(3x), krumpli ásása, ruhaszállítás a mosótóra, farigcsálás. 

Szeptember: magvas kender nyövése, kendermag kiverése, kender áztatás, őszi szántás, vetés, 
cséplés, sarnyú kaszálás, kukoricatörés, góré kivágása, krumpli ásása, malac kihajtása makkra, szőlő 
kapálás (3x), trágyázás, dió verése, körtvéj, szilva, alma szedése, répa ásása, lekvárfőzés, ruhaszállítás 
a mosótóra, farigcsálás.

Október: cséplés, gabona „ódalazása”, rostálni garmadáját, őszi szántás, vetés, krumpli ásása, 
sarnyú kaszálás, kender tilolás, hordók fenekelése, abroncsozás („az erdőn vóltam abroncsér”), trágyá-
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zás, szüret, szőlő taposás, a törköj sajtolása, tűzifa begyűjtése, magvas kender törése (pl. a Sebő Lánczi 
Malomban – 1888.), kökény, csipke, som begyűjtése, makk szedése, répahúzás, káposzta savanyítás, 
szilva verése, pálinkafőzés, kályhakotrás, kéményseprés, ruhaszállítás a mosótóra, farigcsálás.

November: cséplés, szőlő fedése, őszi szántás, vetés, disznóölés, káposztataposás, házhely takarítá-
sa, gazégetés, pálinkafőzés (törköly), tűzifabegyűjtése, ruhaszállítás a mosótóra, farigcsálás

December: disznóölés, favágás, tűzifa begyűjtése, trágyázás, cséplés, borfejtés, pálinkafőzés, ru-
haszállítás a mosótóra, farigcsálás. 

VIII. MÉTA-TúrA 
2007. április 25–29.

Ember és természet – természet és ember 
(Adalékok a természetes társadalmak elméletéhez)

Molnár Géza

A szerző a Soproni Műhely gondozásában, 2000-ben megjelent, azonos című művéből válogat.

… Hazánk középkori gazdálkodásának legalapvetőbb jellegzetessége a Természettel való együttműkö-
dés volt. Ennek azonban már voltak korlátai. Népünk a második évezred első éveiben lép ki a tör-
ténelem színpadára, „bújik elő a függöny mögül”, azaz ekkor jelennek meg – elsősorban a kialakuló 
új állam- és egyházszervezetben, illetve a majdani uralkodó osztályban – a civilizált világot a neolit-
forradalom óta jellemző sajátosságok. Mindez fokozatosan nyomta rá bélyegét a gazdálkodásunkra, 
minek következtében a hagyományos (fok)gazdálkodás történetében több törés is mutatkozik. A ko-
rábbi évszázadokra vonatkozóan ilyen adataink nincsenek. Arra, hogy a Kárpát-me den cét általában 
együttműködő társadalmi formák uralták, csupán egyetlen mozzanat utal. A medence éghajlat- és 
csapadékviszonyai ellenére hosszú időn keresztül megmaradt termékenysége. Hogy mindez meny-
nyiben volt emberi munka eredménye, illetve mennyiben köszönhető a Természet önmegújító ké-
pességének legalábbis vitatható. Ami biztos: az élő világ vízigényét a csapadék kielégíteni képtelen, 
eh hez szükség van egy a vizet szétterítő és tartalékoló (pufferoló) vízcsapdára. E csapda hiánya ma 
már egyértelműen érezhető. Hogy a korábbi évezredekben mindez hogyan alakult, csak találgatni le-
het, ilyen találgatásokba azonban nem szívesen bocsátkoznánk. Amire megint csak tények utalnak: 
a korábbi századokban is éltek civilizált népek e földön, példának okáért a rómaiak. Hogy előttük 
jártak-e mások megint csak kérdéses, mégis, annyi bizonyosnak látszik, hogy ha az együttműködő 
for mát nem is tekinthetjük kizárólagosnak, szerepe mindenképpen meghatározó volt. Erre olyan 
beavatkozások nyomai is utalnak, melyek nagyságrendjükben a XIX. századi folyószabályozásokhoz 
mérhetők, ugyan ak kor jól érzékelhetően a természetes folyamatok kiegyensúlyozása érdekében zaj-
lottak. Ilyen önmagában a fokrendszer is, de ilyenek az Alföld hosszanti sáncai…

… Az Alföld hosszanti sáncait… méltán tekinthetjük a folyóvölgy egészének hosszú távú érdeke-
it szem előtt tartó alkotásoknak. A folyókra merőlegesen futó, az árvizeket visszaduzzasztó földmű-
vekkel kiegészítve a fokrendszer a folyó vízháztartásának egyenetlenné válása mellett is működőképes 
maradt. Fontos ezt megjegyeznünk, mert nem kis részben épp a vízjárásban a XV. századtól kezdve 
bekövetkező hasonló változások vezettek e rendszer felbomlásához. Mindez persze egyfelől jelzés is: 
mit kellett volna tenni a XIX. században a Tisza mentén, másfelől viszont kérdés: miért nem ismer-
ték fel akkoriban ezeket az összefüggéseket? ...

… A középkori Magyarország sajátos viszonyairól a jobbágyság jogállása kapcsán már ejtettünk né-
hány szót. Láttuk, hogy a nálunk a „feudális jobbágyosztály” csak a XVIII. századra süllyed európai 
sorstársaik X. századi szintjére. Az eltérő jogállásra az elnevezés jelentése, illetve ennek változásai is 
utalnak. A kérdés számunkra azért is különösen izgalmas, mert a jelzett eltéréseken túl, más, alapvető 


