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Kupuszina közismerten konyhakertészetéről híres országszerte. Az egykori
belterjes gazdálkodást a korszerű mezőgazdasági technológia, a vetésforgó és a
piackutatás korszerű módszerei váltották fel. Napjainkban Kupuszinán a pa
rasztok közötti óriási rétegeződésnek lehetünk ismét tanúi, hiszen a nyugdíj
korhatárt megélt öregek - akik még nagyon is tevékenyek - , ha önállóan, fel
nőtt gyermekeik nélkül gazdálkodnak, a biztos életszínvonal-süllyedés útját
járják. Erejük fogytán, gazdálkodási ismereteik elavultak, információszegény
világuk nem tud lépést tartani korunk állandó változásban lévő lehetőségeivel.
Az alacsony fokú termelékenységet pedig nem kísérik magas terményárak, így
a kupuszinai paraszt, ha még tíz hold földön is gazdálkodik, évről évre szegé
nyebb lesz. Magyarán: fenntartja magát, de az előrelépés minden esélye nélkül.
A rohamos pénzromlás pedig még inkább zülleszti ezt a társadalmi réteget,
amely nem tud egykönnyen beletörődni saját országa pénznemének „felcseré
lésébe". Sokuk számára a földtől való megválás az út a „biztonságosabb" öreg
séghez, de többségük a körme szakadtáig ragaszkodik az őseitől örökölt vagy a
tíz körme kopadékából szerzett földhöz. A föld volt Kupuszinán, és nemcsak
itt, az élet, a minden. Akinek földje volt, boldogult valahogy, bármilyen idők is
jártak. így van ez most is.
A másik oldalon pedig ott vannak a fiatal, alig középkorú, erejük teljében lé
vő mezőgazdászok, akiknek tudása, bátorsága, kezdeményező képessége, lele
ményessége sok társadalmi nagybirtok vezetőségében elkelne. Ok, ha kell, kül
földről szerzik be a vetőmagot, a gyomirtó és tartósító vegyszert; megvásárol
ják a legújabb mezőgazdasági gépeket, s energiát, erőt, egészséget nem kímélve
kutatják: mit, merre és mikor kell értékesíteni. Az ország minden nagyvárosá
nak piacán megjelennek, de a kisebb városok hetipiacait is rendszeresen láto
gatják a talán valamivel magasabb ár reményében. S ezek az emberek, még
ezekben az ínséges években is gyarapodnak. Sok új, emeletes ház jelzi Kupu
szinán is a lakosság egy részének megőrzött vagy manapság szerzett jólétét.
E két rétegnek vagy inkább csoportnak a hagyományos életmódhoz való vi
szonyulása is különböző. A dolgozatunk témájául választott disznótartásban is
megnyilvánul ez. A hetvenes években is szinte minden család felhizlalta a maga

malacát (malacait), hogy biztosítsa előre a család élelmiszer-szükségletét. Ma
napság csupán a disznóvágás maradt meg mindebből, hiszen a tehetősebbje
már nem kínlódik a malacaik nevelésével, nem hordja a trágyát az ólból, nem
drótozza a disznók orrát, állatorvost sem hív betegség esetén. Kifizeti - a jelen
legi jószágárak mellett nem is olyan nehezen - , a hízott sertés árát, s jöhet a
disznótor.
Hiszen disznót mindenki vág. Az öregek megfontolásból, szokásból, kény
szerből; a fiatalabbja szokásból, „nehogy megszóljon a falu", persze a disznó
vágás előnyeit sem vetve meg. Tehát, bár nem ugyanolyan indítékkal, a disznó
vágás ott van szinte minden kupuszinai család életrendjében. Ezért is választot
tuk ezt a témát, ami a 80-as években még őrzi a hagyományos paraszti gazdál
kodás ősi nyomait, jóllehet e századvég jeleit is felvillantja.
Az általánosan elterjedt szokás mellett, mely szerint újév napján malacot, il
letve disznóhúst kell enni, mert az szerencsét hoz az új esztendőben, a disznó
tartáshoz még sok egyéb népi hiedelem és szokás fűződik. Az évszázados ha
gyományok a jószágtartás megannyi mozzanatának törvényszerűségét őrzik.
A címben említett betlehemes játékrigmus-töredék csupán a végcélt jelöli meg.
E cél elérését szabályozó cselekedetek, intelmek és bajelhárító, védekező eljá
rások népünk hétköznapjainak szerves tartozékai jelenleg is, és a népi tudat, az
apáról fiúra szállt tapasztalat megnyilvánulásai. Az erre vonatkozó szokás- és
hiedelemanyagot a disznótartás következő mozzanatai köré csoportosítottuk:
- a malacvásárlás
- a herélés
- a hizlalás
- az anyakoca kiválasztása
- a bugás
- afialás
- az anyakoca etetése
- az elválasztás
- jóslás a szalonnáról
- a hízott sertés ára
- a disznóölés
- a disznótor
- a kántálás
- a hús fogyasztása
- egyéb felhasználás
- betegségek és gyógyításuk, bajelhárítás
- az időjóslás
- az álom
- kapcsolat a népviselettel
- a kanász
- szólások és közmondások a disznóval kapcsolatban
- népdalok a disznóról
- a disznótartás kupuszinai tájszavai

A

malacvásárlás

1. „A legszéb á malacot márciusba venni, ákkó télig jó kihízik."
2. „Januárba, februárba ké malacot venni."
3. „Pintékén nem jó malacot venni."
4. „Embértí job venni malacot."
5. „Teliholdkó kél disznót venni, mer ákkó kihíznák."
6. „Holdtéltekor kél malacot venni."
7. „Hát-hét hetes, elválasztási malacot legjobb venni."
8. „Óján malacot ké venni, ámelliknek bálra ál á fárká. Az á jó disznó."
9. „Né lefelé ájon á fárká. Az á zérdégé, mer beteg, egyenes á fárká."
10. „A nágyfilík, azok á legjobbak, mer akinek ijen hégyéssen ál á file, ázok
nem jó hízók."
11. „Miné nágyob klopá file ván néki, áz á jó. A hegyes filí nem jó, mind á
fárkás."
12. „Á géndérszérí mángulicá, áz vót á jó zsíros, révid lábú osz bálra gérbe á
fárká."
13. „Azok á jó malacok, há fekete á kérme."
14. „Vigyázni kél, hogy ojánt né végyé, ámellik á kérme hegyin jár. Az nem
szokot kihízni, csak ámellik á zegész kérmin ál, még á hátusó két kérmécskéjin
is. Á z j ó . "
15. „Vigyázni kél, hogy á szeme egyik fehér légyén, á másik fekete. Ezek á
fájmálácok."
16. „Hosszilábút nem jó venni, mer nyúlás. Nem fog soha kihízni."
17. „Combossát kél választani."
18. „Máma, ezékbí á mostánijákbú á hosszilábúkat ké venni. A hosszilábú á
válámi, áz á jó."

A herélés
19. „Féleg vásárnap réggé herének. Vásárnap. Még szombaton is szokták, de
jobban vásárnap."
20. „Azt eldobják, amit kivágnák, á tojássájit."
21. „A álátorvos vágy áki mellette ván, mos áz herél, De vóták régén paraszt
emberek is akik ezt tudták. Vót, áki á kátonáságná tánútá, vót áki othun, éregebbektí."

A hizlalás
22. „Ván, áhun á asszony leveszi á kétannyit, osz á ólájtó elé teszi, hogy ázon
kereszti ménjén be elésszé á málác. Ákkó á málác mindég úgy tele lész, mind á
asszony kétényje. J ó fog hízni."
23. „Seggé kél betenni á ólba, hogy óján kévér légyén."
24. „Á hátusó lábát mégfogni, osz úgy betenni á ólbá."

25. „Elésszé évétálbú ké itatni, étetni, ákkó fog szeretni enni ánná házná, osz
jó fog hízni."
26. „Abbú tálbú ánni nékik inni, enni legeiésszé, ámellikbí legtébbet, legtébszér észink, hogy jó hízzanak."
27. „Mindég kéténnyé kellet vinni á malacoknak kukuricát. Kosárrá nem en
gedték. Kéténybí szórni nékik."
28. „Á kismalacoknak csállánt jó ánni, mer áz pucója á beliket."
29. „Aztátot árpát ké ánni á kismalacoknak. A jó nékik."
30. „Kél nékik krumplit, tekét, répát fézni, hogy jobban egyenek."
31. „Az á jó disznó, áki kiszárja magát, osz megeszi. Áz még is hízik."

Az anyakoca

kiválasztása

32. „Á legszéb málác márád még gébének. Á tébbit kimiskáróják. Ámikó ma
búgni kezd, ákkó kilén teszik."
33. „Ván áki á legkisebbet hágyjá még gébének. Á tébbi gyorsabban hízik,
osz eléb el lehet ánni."

A bugás

(párosodás)

34. „Málácozás után tizenét-húsz náp múvá újra keresi á kánt. Akkor legjob
bebúgátni."
35. „Áz óján gebe, áki, mikó látod, hogy csák szaladgál, osz nem eszik, akkor
áz búg. Még óján nagy á hátujá, tudod, ákkó úgy ordít: hum, um, mm, úgy
tész. Ákkó búg."
36. „Piros á segge, úgy kigyin néki hátú, nágyrá, osz úgy tész, hogy hu, hu.
Búg. Stábárcól, ákkó hogy gyerink vele á kánhó. Szétszedi á ólát, szét bizisten,
mikó búgik."
37. Á fárká nagyon föláll, osz á segge mégpirosodik, tüzes á feneke, akkor
búg."
38. „Ván, hogy éhozzák á kánt á gébéhé, oszákkó áz még nem ákárjá. Jáj, áz
még csák á báj! De eléb-utób csák bebúgik."
39. „Há nem akár búgni, osz má it á ideje, ákkó égy ésszemárék búzát ké ánni
á gébének. Áttú máj fog."
40. „Mikó még hajtották á disznókát á legelére, ákkó csák á késségnek á kánja
vót á legelén. Áz á ápáálát, ákití kint á gebék mégbúgták. Ákkó gyit szóni á ká
nász, hogy bebúgot á gébe. Ákkó adták á kanásznak kis pénzt."
41. „Vót, hogy háromszó is gyit á kánász szóni, hogy bebúgot á gébe, osz
málác csak nem lét. De í á pénzt megkapta."
42. „Most is ké fizetni ázé, hogy odaadják á kánt, mikó búgik á gébe. Kél bi
zony."
43. „Mikó vóták ezek á szévetkézeti kánok, ákkó is kellet fizetni. Nyilván
hátszáz dinárt kellet fizetni á káné."
44. „Mos tán válámi négy kán ván á fálubá, á Pógár Imréné, ánná á szilágyi

Feriné, tán á Szmolencki Misiné még há Szelencsén ván esetleg. Mos ík viszik á
kánt á gébéhé. Nyilván égy miliót ké mos fizetni á káné."
45. „Száppányos vizet vágy száppándárábokát szoktunk ánni ánnák á gébé
nek, ámelliket hízónak akarunk, ázé, hogy né búgjon."
46. „Fédérvájszot is ánnák nékik, hogy né búgjanak."
47. „Fezét bábot kél ánni nékik, akkor áz elserkenti á bugást."
48. „Gyorsan kél hizlalni. Ha gyorsan hízik, elhízza magát, akkor nem fog
bebúgni. Ellustul."

A fiolás
49. „Hát, úgy három-négy hónap ké, mire mégmálácozik."
50. „Nincs egész négy hónap, ét náp hibázik belile. Kéccé málácozik égy év
be, há réndéssen búgik."
51. „Három hónap, három hét, három náprá lémálácozik."
52. „Száztizennégy-száztizennyóc náprá lémálácozik."
53. „Száztizenhát náp á pontos ideje."
54. „Mikó málácozik, ákkó úgy szaggassa á deszkát, mer gércseji vánnák.
Kínlódik. Hordja á szálmát, túrja, fészket csinál á malacoknak. I is odá belefek
szik, osz ot málácozik lé á fészekbe."
55. „Amikó it á szomszédba málácozot á gébe, osz csák válámi ketté-három
gyit ki, ákkó á egyik ember á újává hítá kifelé á tébbit, á gébe segginé. De nem
56. „Vót óján is, hogy csák egyet málácozott."
57. „Máma má tizennégyet, tizennyócát is málácozik á gébe, úgy hogy nincs
is annyi csecse, hogy odáférjenek. Ákkó ázokát á leggrinyábbákát odavágják á
fédhé."
58. „Nékink á legtéb á húsz kismalac vót égy gébétí."

Az anyakoca

etetése

59. „Á gébének, ámellik lémálácozot, nyers tojást vernek á moslékba vágy á
dárábá, hogy jobban egyén."
60. „Korpás moslék, áz vót á válámi. Krumplit féznyi bele, égy kis zsírt ténnyi bele, rántot levest bele, hogy légyén néki étvágya."
61. „Á gébének céklálevelet kél ánni, mer ánnák á botjába sok ván, ámi ánnák
jó, és áz étvágyra hozzá á gébét."
62. Á gyenge gébének fét kukuricát kél ánni, még kis vízbe vágy tejbe cukrot,
ijen kristájcukrot."
63. „Há má nagyon gyenge á gébe, á málácos, nem bir énni, ákkó legjob égy
csibének eltekerni á nyakát, osz bedobni néki, úgy tollástú, mindénéstí. Ettí
leghámáráb méggyin á étvágya."

Az

elválasztás

64. „A malacokat hát vágy hét hétre ké éválásztányi á ányjuktú."
65. „A malacokat szokta dobáni. Ákkó má ké hozni néki á kánt, mer áz álát á
idé álát még is búgnák még szoptatnák."

Jóslás a

szalonnáról

66. „Há puha á hízó háta, ákkó vástág lesz á szalonná."
67. „Há á ássszonnák lóg á álsó szoknyája, ákkó amennyire kilóg, ázt mond
ják, hogy óján vástág lész á szalonná."
68. „Mikor vágják széjé a disznót, akkor asszonyok hátra, oda a disznóhoz és
nevetni, hogy vastag légyén a szalonna."
69. „Há égy évre vágják lé, ákkó vástág szalonná nem lehet. Másfél évre ren
des á szalonná."

A hízott sertés ára
70. „Mindég á zombori Kátálin-nápi vásár szábtá még á kévér disznó árát."
71. „Mikó mennyi. Hát, ahogy veszik á szévetkézetbe."
72. „Mos májnem hétezer dinár. Ez mos elég jó ár. Tíz évvé eléb sé vót drágáb, csák ákkó tébbet ért á pénz. Ákkó százakra vót, áz á piros péndz, no. De
ákkó is vót ennyi. Ért ennyit. Még mos égy kicsit fél is eméték, mer senki nem
ákárt hizláni."

A disznóölés
73. „Vágni novembertí decemberig szoktunk. De december utója kéri má
nem nagyon vágták."
74. „Novemberbe. Decemberbe nem szoktunk vágnyi. Hát ázé, mer akkor
karácsony gyin, akkor széjé rákonnyi ot vele, még fistégetni, még mindén. Ák
kó ázt nem, addigra rendbe vót mindén."
75. „Decemberbe vót á vágás ideje. Vót áki Jánosra vágót."
76. „Mos november végití február végiig vágnák. Ameddig á hideg tárt."
77. „Mi mindig november huszonkilencedikén vágunk vagy harmincadikán.
Az ünnepek alatt."
78. „Máma má vágnák nyáron is. Há ires á mélhíté, osz ván kévér disznó, ák
kó gyerink, levágják, égyketté kész a zegész, osz mégin ván hús."
79. „Kárácsonkó má nem szoktunk fisténi."
80. „Á fistéléházbá maradjon mindég égy dáráb, akár égy kérem, várja be á
ujját, mer máskéb jévére ires lész á fistélé, vágy nagyon sovány lész á disznó."
81. „Há sájnáják á leszúrt disznót, ákkó nem bir mégdégleni."
82. „Mostánábá má gyin á mészáros, osz lélíje. így kénnyeb."

83. „Há nagyon sikít, osz csák nem déglik még, ákkó ázt mondják, hogy tán
á seggibe szúrtad, nem á nyakába."
84. „Régén á hátárú kezték bontani á disznót."
85. „A hurkábelet kifordítsák, ákkó meszetbe áztassák, égy kicsit ázik á meszetbe, ákkó lemossák rúlá á meszetét. Ákkó hájmát vágnák rá, még is sózzák.
Addig mossák, még érzik. Ákkó á végin odavágják á fálhó, osz há odaragad,
ákkó tiszta á bél."
86. „Kétfilí kosarakba szálmát tesznek, osz ábbá tésszék kóbászt, hurkát,
hogy áz á zsíros víz odá lészirenkédjén rúlá, hogy né légyén kivi óján zsíros, vi
zes, mikó felakasztják."

A disznótor
87. „Disznótor este ván. Ákkó ot ván mindenki, áki ot segítét. Úgy á zegész
család, még á testvér vágy szilé is, há máshun is lakik. Elésszé levest észnek, ák
kó fét húst á disznóbú, ákkó sít húst, hurkát, kóbászt. Utánná még hájas kifli
szokot lenni, lékváros még dijós."
88. „Disznótorkor a férfinépet berúgatni, hogy jövőre jó egyenek a disznók,
mer hogy minél nagyob disznók űjenek az asztal körű, anná kövérebbek lesz
nek a hízók jövőre."
89. „A disznótoros asztalt nem szabad elrakni aznap este, mer jévére nem
híznak ki a disznók."
90. „Mikó ménnek háza á disznótorrú, ákkó á gázdá ád nékik kóstolót: per
cét, hurkát, kóbászt még némikó valamennyi húst is."
91. „Szokták á szomszédoknak vágy ismeréséknek kídeni kóstolót á disznó
vágás után."

Kántálás

(trasákok)

92. „Mikó mégtudják, hogy váláhun disznótor ván, ákkó, félétézkénnek trásáknák, osz emennek odá. Ákkó kapnák enni."
93. „Régén még mondták is válámi versfélét ázok á trásákok, hogy: nyakam
ba égy szál kóbászt, de én má nem tudom. Szír tarisznyájuk vót, osz ábbá szed
ték á hummit."
94. „Gyittek hozzánk is, még mondták is valamit, hosszira: áldás, békesség,
jévére még kévérreb légyen, de vót még hosszirá."
95. „Nem tudom, hogy akkor este mit szoktak mondani, de réggel, mikor
leszúrták a hízót, és pörkölték a szíribe, hátú, akkor a szomszéd, aki látta ezt,
átszólt, hogy: Isten éltesse a kenték halottjukat, hogy légyén egész évbe belile,
még jövőre is még kövérebb!"

A hús

fogyasztása

96. „Még áznáp be ké sózni á húst, mikó levágták á disznót. Hát só áz kél ét
kiló égy egyméteres disznóra, de mindénbe."
97. „A rószolbá mindjá be ké tenni. Há nágyob disznó vót, ákkó égy hónapig
ál á hús á rószolbá, há kisseb, ákkó két-három hétig."
98. „Mindén másnap ké mégforgatni á rószolbá á húst, mer mégpállik."
99. „Amikó kiveszik á rószolbú, ákkó fistélik. Mink á fistéllébe, de ván áki
nyitót konyhába. Régén mindenki á nyitót konyhába fistéte. Úgy három-négy
napig ké fisténi."
100. „Fisténi szoktuk á sunkát, kóbászt, lápickát, szalonnát, ódálást még á
kérmeket, úgy égy hétig."
101. „Újévkó disznóhúst kél énni, mer áz elére túr."
102. „A disznó zórát szokták fézni újévkó, bábbá. Azé, hogy elére túrja á évet
á zórává."
103. „Úrnáprá kél disznóhússá bábot féznyi."
104. „Aldozócsitértékén disznóhúst észink, bábbá."
105. „Fársánghárom náprá disznóhúsbú, kérémbí kocsonnyá légyén!"
106. „A sunkát leginkáb husvétkó éttik, még kukuricákápáláskó, árátáskó, ésszehordáskó még esetleg sziretkó. Ezék á nágyob munkák."
107. „Kánt nem jó vágni, mer á kán hússá nem jó. Nagyon érzik á herétí."

Egy éh

felhasználás

108. „A bubény, szárítót bubény szokot lenni á éregék dohánzsácskójá."
109. „A gyerekek á félfújt bubénnyá labdázták."
110. „A bélzsírbú még á éreg szálonnábú, ámi elmarad vágy megavasodik, ábbú szappant féztek á asszonyok."
111. „A szerit el szokták ánni á emberek á meszellésnek, kefesnek."
112. „A disznó szerit belekeverni sárba, jó mégsózni és ázzál tapasztani á kot
lát. Ákkó nem óján hámá kiég."

Betegségek

és gyógyításuk,

bajelhárítás

113. „Hét szép sídé malacunk vót. Gyit égy asszony, mégát á ól elé, félnízét á
ól pállássárá, tetejire, valamit mondót. Nem tudom, hogy mit mondót, de mind
á hét málác elpusztút. Má biztos ván válámi."
114. „Legjob senkit á ólhó nem vezetni."
115. „Fehér hájmát ké kétni á disznóól félé, hogy né verjék még á malacokat
szemmé."
116. „Fehér kukuricát vágy fehér hájmát tesznek á ól félé, hogy ázon akadjon
még á szeme."
117. „Nagy kalász kukuricát á ól fölé, hogy: ó, de szép kalász ez á kukuricá!
így elcsudákoznák. Ákkó má nem verik még szemmé iket."

118. „Fehér hájmá még patkó szokot lenni á ólhó félákásztá."
119. „Kárácsonkó á kárácsonfá alá tenni kél fokhájmát és ázt Benedek náprá iltetni. Ami ábbú nyél, akkor ázt felakasztani á ólájtó félé. Akkor nem verik még
szemmel."
120. „Vöröshájmát összekétnyi madzaggá vágy hájfonyóvá, osz odá félákásztányi á ól fölé."
121. „Esszekétni égy fehér, égy verés még égy piros, ijen lila hájmát, osz ázt
tenni á ól félé, hogy ázt lássák, még legelsének."
122.. „Mindén náp ot ké á ásszonnák hugyozni á ólba, ákkó nem birják még
verni szemmé iket."
123. „Mikó mén mégnízni váláki á malacokat, ákkó áz képkédje még három
szó: pí, pí, pí, tik rondák, hogy még né verje szemmé."
124. „Még kél képdésni iket: pí, de vágy csunyá! Ákkó nem veri még szem
mé."
125. „Há váláki mégcsudájá á malacokat, hogy jáj, de szépek, ákkó ázt ké
mondani, hogy seggibe á széméd! Ákkó nem veri még szemmé iket."
126. „Á gázdá mondja ánnák, áki mégnízi á malacokat, hogy seggibe á szé
méd."
127. „Ázé kél képkénnyi, hogy né verje még szemmé, mikor nízi. Ázt mondányi, hogy seggedbe á szémém, mégképkédém, osz ne."
128. „Há váláki nízi iket jóízít, osz mégveri szemmé, ákkó kél hánni szenet,
ákkó imátkoznyi: Miatyánkot, még Idvézletét, háromszó, mindég úgy félájánlányi: Eztet á szémverésé ajallottam fél, ákkó ázt úgy beéntenyi nékik, áwá
szénné égyit."
129. „Szenet kél nékik hánni. Egy tányérba vizet tenni, ábbá kilenc dáráb pa
razsas szenet dobni á sporhélbú, de mindegyik után imátkozni égy Miatyán
kot, égy Idvézletét, égy Dicsésségét. így kilencet. Há áz á szén léit, ákkó még
vótak vérré szemmé. Ákkó ázt á vizet beéntétték á moslékba. Há nem ít lé á
szén, ákkó nem vóták mégverré."
130. „Mikó nagyon sokán nízik iket, ákkó mégverik szemmé. Ákkó éntenek
nékik vizet. Két pohár ván. Á egyikbe kuti vizet három kánállá, benne hánni á
kanalát, kérésztét vetni á vízre még magádra osz imátkozni három Miatyánkot,
három Idvézletét, Dicsősségét, fölájállom azoké, akik szémverésbe szenvedtek
és ábbá még is hálták. Akkor tizenöt percig hánni, és átmérni á vizet á másik
pohárba, és há megszaporodik á víz, ákkó szémverésbe vánnák. Ván hogy más
fél vágy két tele kánállá is téb víz lész. Késéb ezt á vizet á ólájtó sarkára kél énteni, még á válóba is."
131. „Mikó mégverték iket szemmé, ákkó faszenet adták nékik, szárazon."
132. „Á vízkérészt nápjá eléti vecsernyén frissen mégszentét vízbí visznek há
za, osz mégszentének mindént, még á ólát is, hogy á rosszak né árthassanak."
133. „Hogy mégrontsák á disznót, tesznek á válója alá hummi cserepeket, ivegécskéket, rongydarabokat. Azt ha észreveszik, kivinni a határba és ot elégetni.
Nem bent a házná, nehogy berépíjén a házba újra a rosz."
134. „Péntekén sé vásárnap gánét hányni nem szábád."
135. „Napnyugta után nem szabad ganét hányni, mer jönnek a rosszak és
mégrontják a disznókat."

136. „Há télén beteszik á kismalacot á istálóbá, áz ot mégkoszosodik á géztí,
melegtí."
137. „A rosz koszttú mégkoszosodik, még á piszkos heltí is."
138. „Á koszosságot úgy ké kipucónyi belile, hogy jó mégzsíroznyi, oszákkor
áz féropog mind, akkor ázt lépucónyi, amivé lehet, ugyé. Kézzé, há lehet, vágy
égy valamivé, oán rosz físívé vágy valamivé ázt ki ké pucónyi belile."
139. „Há koszos vót á málác, ákkó ázt mégmosni száppánnyá!"
140. „Fosástú is jó á faszén. Esszetérni lisztesre, porosra, osz ázt á dárábá bele
tenni."
141. „Vérre esét, mer nagyon vót étette."
142. „Vér mén á fejinek, ákkó forog ide-odá, ákkó szokják á filiket mégvágni."
143. „Hogy né kapjon gutáitést á kismalac, még kél vágni á filit, kicsit kifoljon
ávére."
144. „Úgy forog, hát ázt lé muszájják ákkó má vágnyi. Hát szokták mégvágnyi á filit, ákkó vér folik ki belile, de ván akinek használ, ván akinek nem hasz
nál."
145. „Fekete vész is ván. Megfeketedik á hásá még á file. Az ellen nincs orvosság."
"
146. „A orbánc áz fekete nagy pettyek, sebek kiádónnák rájtá, osz áz ellen
nincs orvosság."
147. „Eszik egymást mindég. Nincs farkuk má, léétték egymás farkát. Olajo
zom, kátrányozom, petróleummá, mindént csinálok vélik, mikó eszik egy
mást. Ákkó elmarad áz égy idejig, áttú á bidésségtí."
148. „Ván á verés szél is, mikó kiitédik rajtuk, mind á himle."
149. „Ez á verés szél nem régútá ván. Ázt montá á orvos, hogy nem lehet tile
méggyógyúni, pedig méggyógyúták."
150. „Á hásá ájjá piros lész, mikó orbánc. Áz veszéjés betegség, há nincs beójttá. Csák gyin úgy á betegség rá. Hozzák á malacokat vidékrí, osz gyin á betegség-

"

151. „Álergiá vót. Hásá még á lába kézt kiadódót óján seb. Direkt seb vót. Ák
kó mostuk langyos vízzé, osz émút. Ez á Iegújjáb betegség."
152. „Á pestis is disznóbetegség. Ákkó á hásá ájjá tiszta verés. Most is ojtsák
iket pestis ellen. Áz rágájos betegség."
Az időjóslás
153. „Rosz idé elét parádéznák á disznók."
154. „Ámijen nagy vót á ól, úgy délózták, kérí-kérí. Rosszalkodtak. Lét is es
se."

155. „Há puha á szálonnábér, á fistét, ákkó fog esni."
156. „Há á szalonná csépég, ákkó szokot rosz idé lenni."

Az álom
157. „Há váláki disznókká ámodik, ázok urák, urakká lesz dolog. Hát áz bi
zony nem j ó . "
158. „Há váláki disznóvá ámodik, áz szerencse."

Kapcsolat a

népviselettel

159. „Amijen szélesre kilóg á asszony álsó szoknyája, óján vástág lesz á sza
lonná, így szokták mondani."
160. „Óján vót á péndéle (színe), mind á ávás szalonná (nem volt mosva sem
fehérítve)."

A kanász
161. „János nápkó választották még á kánászt. Az árlejtés vót á késségházán."
162. „Á kánász huszonét kiló búzát, két kiló szalonnát még bocskorpénzt ka
pót égy disznótú."
163. „Há vót néki bujtárjá, ázokát í mágá fizette."
164. „A kánász újévtí újévig hájtot."
165. „Eléb á pásztor hájtot, ákkó á kánász, ákkó még á libapásztor."
166. „Négyen hajtották. Végighajtották á Kis utcát még á Budzsákot, á Nagy
utcát, á Szelencsét, ákkó á kezekké ki, ere á János utcán á Sár utcára, osz ki á
legelére."
167. „Vót mikó égy család soká vót kánász, sok évekig. Még á gyerekek is áz
ok lettek."

168. „Vót akire rárágát á név is, hogy kánász. Ijen vót á Kánász Páli, távál
nyáron hált még."

Szólások és közmondások

a disznóval

kapcsolatban

169. „A disznótor othun, á lakodalom másná jó." (Disznóölés hoz a konyhá
ra, lakodalom visz a házból, kiadást jelent.)
170. „Akár á disznóólba vónák." (Ahol nagy a rendetlenség, piszok.)
171. „Annyit eszik, mind égy disznó." (Vki sokat eszik.)
172. „Búgnák ám, mind á gebék." (Sokat szeretkeznek.)
173. „Disznómódrá iszik." (Mértéktelenül iszik.)
174. „Ebbí is jó gébé vóna." (Nő, aki több gyereket szül egyszerre vagy gyak
ran szül.)
175. „Éhes disznó is mákká álmodik." (Arról álmodozik, vagy arról beszél,
amit szeretne.)
176. „Gyinnek belile, mind á gébébí á malacok." (Nőre mondják, aki soroza
tosan szül, minden évben szül.)

177. „Hever, mind á disznó." (Részegen fekszik valahol, de nem az ágyában.)
178. „Koszos, mind á málác." (Vki nagyon piszkos.)
179. „Kévér, mind égy disznó." (Nagyon kövér.)
180. „Kugyábú nem lész szalonná." (A rendetlen, semmirevaló emberre kár
bízni vmit, úgysem változik meg, nem lesz belőle rendes, jó ember.)
181. „Lusta, mind á disznó." (Nagyon lusta.)
182. „Malacot elánni lehet, de szerencsét nem." (A malaccal együtt nem árul
ják a sikeres hizlalást, hanem azt a gazdának magának kell elérnie.)
183. „Megváglak, mind á Váskár á szalonnát!" (Nagyon megütlek.)
184. „Ménné koszossáb á málác, ánná jobban vákáródik." (Alaptalanul hival
kodik vmivel, nagylábon próbál élni anyagiak híján.)
185. „Nem erészák a disznótor." (Ha nem akarod a jót, nem kötelező.)
186. „Nem vigyáztunk éggyit disznót." (Hol vagy te hozzám? Nem vagyunk
mi egyenrangúak, hogy letegezhetnél!)
187. „Né turkáj, mind á disznó!" (Ha nem vagy éhes, hagyd abba, de ne tur
káld össze az ételt; illetve, ha nem tetszik az étel, nincs ínyedre, akkor szintén.)
188. „Esszeveszét á sunká/kóbász még á hájmá." (Farsang keddjén éjszaka
szabad enni utoljára húsfélét, ugyanis utána böjt következik.)
189. „Részeg, mind á disznó." (Csúnyán berúgott.)
190. „Téb náp, mind kóbász." (Beosztva, takarékosan kell élni!)

Népdalok

a disznóról

191. „Kus ki disznó á buzábú,
Csák á file látszik
A gazdája árokpárton
Bábájává játszik.
Há áz érdég vinne, vinne,
illepibe tenne,
Ménné jobban sikítaná,
Ánná jobban vinne."
192. „Kus ki disznó a buzábú,
Csak a file látszik!
A gazdája a pokolba
Erdégékke játszik.
Vinne, vinne, vinne, vinne,
Illepibe tenne!
Ménné jobban sikítana,
Anná jobban vinne."
/Hát ez á vánkustánc nótája. Erre táncójuk á lakodalomba á vánkustáncot,
de dánójuk is./
193. „Söprik már a Duna utcát,
Masíroznak a kövér kocák,

Százharminchat kilós kövér koca, kövér koca,
Sétál ki az állomásra.
- Hová mész te, kövér koca?
Kérdi tőle egy parasztgazda.
- Nem kell a gazdámnak kolbász, sonka, friss szalonna,
Savanyodik a káposzta."
/Megjegyzés: A Söprik a pápai utcát című népdal dallamára.
- Ezt a beszolgáltatás alat szerkesztéttik, danótuk, mikó nemigén marat othun ennivaló.)
194. "Nem latot á világ soha ijen csodát,
Nohát még á kenderáztátóba is belehál áz ember!
Eltében á vizet hasztalan mellézte,
Bidés kendörlének len felette gyézte.
Háborog á hullám áz életnek taván,
Vágtát jó Kis Péter á szentmihál lován.
Kedves feleségem, Gédélei Sára,
Nem viszlek el többet titeli vásárrá.
A fálubá mostan déglenek á hízók,
Ide hallgassátok, ti istenbe bízók!
Déglét disznóból áz asszon szappant csinál,
Ét pedig ördögnek elvitte á hálál."
195. „Azt álmodtam az éjszaka,
Nagy kést szúrtak a torkomba,
Rám rohantak az éhesek,
Mert gondolták, hogy nem leszek.
Isten veled, kukorica,
Maradj hát a fiaimra!
Ti azokból jól egyetek,
Hogy nagyokra nyövekédjeték!"
(— Ez amolyan disznósirató?
- Hát, mikor leszúrták á disznót. Szúrásná. Ákkó á zéreg mindjá odá át,
Molnár Lérinc, ég butéllá pálinkává, és ázt is mégmontá, hogy há nem szopjuk,
ákkó nem lehet belile inni, mer ákkó nem gyin.)
(Megjegyzés: Egyházi halottsirató ének dallamára.)

A disznótartás
bubény
délózik

kupuszinai

- a disznó vízhólyagja
- vhol, vmiben körbe-körbe jár

tájszavai

fodros
grinyá
gyűri
hidas

kátá
kátéríná
klopá
kotla
lápická
matyó
perc

rityuská
rószol
skrányá
svárcli
trásák

-

a vékonybélről lefejthető zsiradék
csenevész, sovány fejletlen
a fejlődésben megrekedt, a többiektől soványabb malac
a disznóól régi neve
hasonló a disznósajthoz, csak nem a disznó gyomorbelébe töl
tik, hanem a vastagbél belső végébe
lásd: kata
kajla
üstház
a disznó mellső lábának sonkája
disznósajt
1. töpörtyű, 2. sült szalonna
a disznó végbele (régies, kihaló alak)
sós pác
állkapocs
disznósajt
jelmezbe öltözött alakoskodó (farsangkor, lakodalom másnap
ján, disznótoron).

Adatközlők
A gyűjtést 1982 és 1988 között végeztem. Adatközlőim a következők vol
tak:
Balogh Verona, 90 éves földműves
Buják János, 62 éves földműves
Buják Teréz, 64 éves földműves
Domorád Anna, 62 éves földműves
Guzsvány Gáspár, 59 éves földműves
Guzsvány Verona, 54 éves földműves
Kiss Erzsébet, 77 éves földműves
Nagyfejű Erzsébet, 67 éves földműves
Nagyfejű István, 67 éves földműves
Nagyfejű János, 81 éves földműves
Pécsics Erzsébet, 72 éves földműves
Pécsics Verona, 46 éves földműves
Péter István, 80 éves földműves
Pillin Éva, 70 éves földműves
Pillin István, 49 éves földműves
Silling Katalin, 65 éves nyugdíjas
Silling Mária, 30 éves technológus
Silling Verona, 66 éves nyugdíjas

Összefoglaló
A disznótartással kapcsolatos ennyi adat valószínűleg kellően megvilágítja,
mennyire jelentős háziállata a kupuszinai népnek a sertés. Ez az állat már a
honfoglalás előtt is hasznos jószága volt a magyarságnak, és a más itt élő né
peknek, s mindebből máig alig veszített. A kupuszinai anyag ismeretében is
megállapíthatjuk, hogy a disznó a falu népének élelmiszer-ellátásában igen fon
tos tényező, s épp ezért fűződik tartásához annyi szokás és hiedelem, jóllehet
kimondottan konyhakertészete révén vált országos hírűvé a falu. Azonban az
állattartás sohasem hiányzott az itteni parasztgazdálkodásból. A begyűjtött
anyag, amely valóban a disznótartás néprajzi vonatkozásait öleli fel, igazolja,
hogy régebbi időkben (12, 13) is fontos jószág volt a kupuszinai parasztnak a
sertés, s az maradt máig (18), a tartásával kapcsolatos szokások pedig nem vál
tozatlanok (16,18).
Az ötvenes években még nagy falkákban tartották a disznókat a kupuszinaiak a környező erdőkben, ahol bőven termett a makk, s más eleség is akadt. így
sokkal olcsóbb volt a disznóhizlalás az akkori szintén nehéz időben.
Azután, mondhatni, hatalmas sertéstelepek létesültek egy-egy parasztgaz
daságban, ezekből évente száznál több hízott sertés került a kupuszinai
Pcela Földműves-szövetkezet felvásárló osztályára, onnan Belgrád, Bosznia,
Horvátország felé. A gazdák abban az időben is a bátrabbak közé tartoztak,
mertek újabb termékkel próbálkozni. Jobbára az iparosok — molnár, kocsmá
ros, tisztviselő (Szálai Ferenc, Gosszé Mihály, Verli József stb.) - közül került
ki, akinek elég földje is volt a takarmánytermesztéshez. Jelenleg az udvarokban
üres ólakat találni. A gazdák kiöregedtek, meghaltak, a gazdasági változás nem
bátorítja utódaikat a sertéshizlalásra. Különben is a kocsmáros megél a saját
üzletéből.
Manapság egy másik réteg foglalkozik ezzel a munkával. A nem sok földdel
rendelkező földművesek, a gyári munkások, a hivatalnokok mellékfoglalkozá
sa a disznótartás. A hízókkal való foglalatosságot munka után is el tudják vé
gezni, vagy az otthon maradó feleség vállalja a tevékenységet. Kiegészítő jöve
delemforrást jelentenek a hízott sertések. Nincs azonban a faluban egy olyan
gazda sem, aki 8-10 anyakocát tartana, s évente százával árulná a hízott sertést.
Ezért kevés a kan is a faluban. A jelenlegi gazdák azonban el tudják látni a falut
malacokkal, így a még hagyományosan a maga hízóját nevelő családnak van
hol és kitől vásárolnia. A szombati piacokon megjelennek még a környező fal
vak, tanyák parasztjai eladó malacaikkal, ám egyre gyérebben.
A disznótartás, mint főfoglalkozás sohasem volt elterjedve a kupuszinai pa
raszti társadalomban. A tápszerek mostani, mérhetetlenül magas és az élősúlyú
jószág alacsony ára miatt ismét csak mellékfoglalkozás a sertéshizlalás, illetve
csak a saját részére nevel disznót a kupuszinai gazda.
Kanászok sincsenek a faluban. A környező legelők javát felszántották, hi
szen parlagon hevert hízójószág hiányában. A gyorshizlalás, amely mindin
kább teret hódít, nem engedi meg a legelőn való jószágtartást, ugyanis manap
ság öt hónap alatt már száz kilogramm fölé hizlalják a sertést, különben ráfize
téses lenne a drága takarmány miatt.

Termékváltásról Kupuszinán így valójában nem beszélhetünk. A növényter
mesztést, a konyhakertészetet nem tudta háttérbe szorítani a jószághizlalás,
bár volt rá kísérlet. Ugyanez vonatkozik a szarvasmarhatartásra. Az igavonó
lovak, tehát e nem tenyészállatok száma is 20 (!) alá csökkent. Ez azonban már
a mezőgazdasági technológia rohamos fejlődését tanulmányozó dolgozat tár
gya lehetne.
Térjünk azonban vissza az agroetnográfiához, a disznótartás hiedelmeinek
vizsgálatához. Mint láthattuk, már a malacvásárláskor ügyelni kell, hogy „emberti", férfitől vegyék a malacot (4). Ezzel az asszonyt (Évát), az ősi bibliai bű
nösséget, a rosszat megtestesítő személyt igyekeznek kikerülni, nehogy gonosz
erejével kihasson a család táplálékának biztosítására. Ugyanez a személy már a
családban, otthoni környezetben pozitív erők birtokosává válik, s kötényét te
ríti le az ól elé (22), amikor a malac érkezik, s abból is eteti (27). Mindkét eset
ben a házhoz szokás és a gyarapodás e cselekedet célja. A hiedelem szerint a
kötény, az asszony nemi szervét fedő ruhadarab magát a nemi szervet szimbo
lizálja, melynek mágikus ereje van a férfi házban tartásában, s a szaporodást, a
gyarapodást leginkább elősegítő ősi mitológiai jelkép. Az ólbatétel mozzanata
(23) szintén tartalmaz erre utaló jelentést: a far hasonló szimbólum, s annak
mindig a házban, belül kell lennie, hogy a férjet otthon tudja tartani. Ugyanez a
fogalom jelentkezik bajelhárító funkcióban is (122), amikor a gazdasszony ne
mi szervét ismernie kell az állatnak, így más, rontó szándékú (főleg) nők (113)
nem árthatnak neki.
Az említett malacvásárlási intelem, hogy férfitől jó vásárolni, összefüggésben
áll a jófajta malac megállapításának lehetőségével is (8,12), ugyanis csak a balra
hajló farkú malac a jó. Itt a férfi nemi szervére történő utalás érhető tetten,
mint annyi más hiedelemben az erotikus mozzanatok, a népi hitvilág állandó
tényezői.
A férfiakra való utalás különben megtalálható a szóláshasonlatok között is
(189), amikor ugyancsak kiegyenlítik a férfit a disznóval, s a disznótoros asz
talnál ülő részeg férfiak (88) esetében szintúgy.
A telihold szintén ősi kultikus termékenységvarázsló erővel bír. Ezért tart
ják malacvásárláshoz jó időpontnak a telihold napjait (5,6). A péntek Kupuszi
nán is a rossz napok közé tartozik, amikor nem jó malacot vásárolni (3). A
péntek Jézus halálának napja. Ennél a bibliai eseménynél valószínűleg még
ősibb negatív előjelű hiedelmek fűződnek e naphoz. Itt kell megjegyezni, hogy
bár Kupuszina nem függetleníthető a mindenkori zombori piactól, amelyet pe
dig már több évszázada pénteken tartanak, ennek ellenére él a falu népében a
rosszat, a bajt hozó naptól való félelem. Ezért is van az, hogy malacot csak vá
sárokon vesznek és nem a piacon.
Péntek rosszat jelent a már hízó sertésre is, például, ha pénteken hordják ki a
trágyát az ólból (134). Az onnan, főleg napnyugta után (135) kidobott trágya,
bármi, ami ilyenkor kikerül a házból, a néphit szerint rontó szándékkal hasz
nálható fel. Elterjedt hiedelem ez a csecsemő fürdővizével kapcsolatban az
egész magyar nyelvterületen.
A disznótartás, a disznóvágás célja a család élelmiszerrel való ellátása egész
évre. Egyáltalán nem meglepő, hogy az élelmiszerek közül a szalonna szerepel

a kiemelt helyen. A szalonna kalóriamennyisége, a taperő és a magas zsírtarta
lom minden más élelem felett áll. A paraszt egész évben szalonnát vitt magával,
ha a határba ment dolgozni. S bár a kolbász és a sonka is kedvelt, talán még
kedveltebb is, a szalonna laktatóbb, kevesebbel is jól lakik az ember, ezért fon
tos, hogy vastag legyen (66-69). Manapság ez a táplálkozásmód is változáson
megy keresztül, változatosabb, többféle élelem kerül a mezőn dolgozó asztalá
ra: pástétom, húskonzerv, dobozos tejföl, szalámi, de azért szalonna is mindig.
Ennek biztosításáért nagy áldozatra képesek a kupuszinaiak. A disznóetetést
ezért kezdték abból a tálból, amelyből a család evett, hogy ezzel mintegy csa
ládtaggá fogadják a malacot, amit hizlalnak. Meg is tettek ennek érdekében
mindent. Még a jóval nincstelenebb időkben is került a moslékba dara, korpa,
krumpli, tök, répa, tojás, zsír, leves, főtt kukorica, tejben áztatott cukor, sőt
eleven csirke is - mégha az a táplálkozás szempontjából szintén fontos is - ,
csakhogy a disznó egészséges legyen és napról napra gyarapodjon.
Féltő gondoskodás vette körül az állatot, mert a legtöbb tápláló ennivalót
adta. A termékenység-varázslás itt súlygyarapodást elősegítő cselekedetté mi
nősül, s az „újtú újig legyen" a füstölőben éppen ezt hivatott biztosítani (80),
vagyis azt, hogy sose legyen üres a kamra, ahol a disznóhúst tartják.
A termékenységvarázslás egyéb változatai szintén nyomon követhetők a hi
edelmek között. A búza, az életet adó, a megváltást, a jót szimbolizáló, Jézus
alakjához kötődő termék. Jóságos hatása közismert. Ezért kell búzával etetni a
göbét, ha nem akar búgni (39), s ezzel mintegy a termékenységét úgymond va
rázslattal elősegíteni.
Az állatok viselkedéséből való időjóslás közismert. Elterjedt - nemcsak hie
delemvilági - nézet, hogy az állatok megérzik az idő rosszra fordulását (153,
154), vagy az elemi csapást.
Termékenység-varázslás tekintetében a disznótoros asztal (89) kiegyenlítő
dik a bőséges karácsonyi asztallal, amikor minden fontos élelmiszerből egy ke
veset tesznek, hogy az új évben - az új évszak eljöttét jelzi a karácsony évezre
dek óta - mindenből legyen elegendő.
Az állatra vonatkozó termékenység-varázsló szómágia mutatható ki a kántá
ló szövegtöredékekben (94, 95) is, a család gyarapodására vonatkozó hiedel
mek pedig a disznóhúsfogyasztás „előírt" napjaira (101,102).
Érdemes megfigyelni, hogy a nem vasárnapra eső ünnepek étrendjében a
babbal főzött disznóhús a jellemző. Ez különbözött mind a hétköznapi, mind
a vasárnapi ebédektől, változatosabbá téve az egész heti táplálkozást.
A bajelhárítás megannyi lehetősége van jelen a disznótartással kapcsolatos
hiedelmekben. A baj okozója általában az ember, de lehet olyan dolog, tárgy is,
amely a maga rossz, haszontalan mivoltával (133) sugározza a bajt. A leggya
koribb bajnak a szemverést tartották, ennek elhárításában szinte minden ház
járatos volt. Úgy látszik, sokan voltak „megáldva" a szemmel verés képességé
vel. Ellene a közvetlen környezetben található tárgyakkal védekeztek. Kupuszinán termelik az ország hagymatermésének egyhetedét, tehát minden házban
bőségesen van hagyma. A fehér színű vöröshagyma azonban ritka, s mindig
csodálkozásra késztet. Azért akasztják az ól fölé, hogy ezen akadjon fel a sze
me annak, aki oda tolakszik (115, 116, 118). A csokorba kötött három színű

hagyma még inkább felhívja magára a figyelmet (121), akárcsak a nagy kukori
cacsövek (117). A hiedelem szerint a rácsodálkozás mindig bajjal jár. Ezért, ha
a hagymacsokorra vagy a kukoricacsövekre rácsodálkozik (117, 121) a rontó
tulajdonsággal rendelkező személy, akkor rossz ereje a termékre száll, de a má
sik pillanatban már nem tud bajt okozni, ha a disznóra pillant. Fehér színű vö
röshagyma minden parasztháznál fellelhető, mi sem természetesebb tehát,
hogy ilyenfajta felhasználása elterjedt.
A patkó közismerten szerencsejelkép. A hagyományos parasztudvarban,
ahol lovak vannak, mindig található (118).
A fokhagyma (119) jellegzetesen gonoszűző erővel bír. Míg karácsony a téli
napforduló idején van, addig Benedek napja a tavaszi napéjegyenlőség pontos
dátuma. Más vidékeken is él a hiedelem, hogy az ekkor ültetett fokhagyma ter
mése gonoszűző. A két jeles naphoz fűződő termés kétszeres erővel bír a bajel
hárításban. Kupuszinán az öregek körében még használatos a Verjen meg a
szent Benedek keresztje! gonoszűző átokformula, mely csak megerősíti a nap
hoz kapcsolódó jó hatásba vetett bizalmat. A fokhagymaszedésnek Iván napját
tartják a legalkalmasabbnak, így a nyári napforduló mágikus ereje harmadszor
is megerősítő hatással lehet a fokhagymára.
A szómágia a bajelhárításban is jelen van. A fordított beszéd ellentétes ered
ményű hatást vált ki a hiedelemvilág törvényei szerint (124).
A köpés évezredek óta gyógyító erejű, betegséget elhárító gesztus. A nyál
ilyen erejéről már a Biblia is megemlékezik Márk evangéliumában (7:33, 8:23).
A későbbiekben is a köpéssel pozitív hatást véltek elérni (123, 124).
Az ősi számmisztika ugyancsak jellemző a disznókat sújtó bajok elhárításá
ban: a hármas, a kilences, illetve a páratlan szám jó varázserővel bír (123, 124,
128-130). A fialásnál ismert három hónap, három hét, három nap (51) azonban
nem köthető a számok mágikus erejéhez, ugyanis az egész falu ugyanennyi na
pot ismer. Évszázados a tapasztalat a biológiai törvények alapján. Csak így
könnyebb megjegyezni a vemhességi időszak tartamát.
Ahol a kereszténység elterjedt, a baj elhárítására hasznosnak tartják a szen
telt vizet. így van ez Kupuszinán is (132).
A fülvágás a baj orvoslását jelenti. A rosszat kell kiűzni, a vérrel kiereszteni
az állat testéből (142—144).
Ha bekövetkezett a baj, a gazda vagy asszonya ugyanazt a népi gyógymódot
alkalmazta, mint az ilyen betegségben szenvedő embereknél: szenet hányt, vizet
mért és imádkozott (129, 130). Esdeklő, segítséget kérő imáival mélységes aggo
dalmát fejezte ki a disznó egészsége, áttételesen a család fennmaradásának biztosí
téka felett. S itt válik igazán családtaggá a jószág, hiszen már-már emberszámba ve
szik segítségnyújtásukkal, istenhez való fohászukkal a lelketlen, ám aligha nélkü
lözhető állatot. Ezért is van talán Kupuszinán féltucatnyi szakrális emlékmű szent
Vendelnek, a háziállatok védőszentjének a tiszteletére, ezekkel a sorokkal:
Szent Vendel, szent szemed rólunk ne vedd el!
Kérd az Istent, hogy tartsa meg karjainkat,
Bár esztelen, de bűntelen barmainkat!
K u p u s z i n a , 1 9 8 9 tavaszán

Rezime
Šunka, kobasica, slanina
N a r o d n i običaji i verovanja vezani za uzgajanje svinja u Kupusini u 1 9 8 0 - t i m godinama
A u t o r studija je zabeležio narodne običaje i narodna verovanja koja prate uzgajanje
svinja u Kupusini (Zapadna Bačka). P o d a t k e je sakupljao osam godina od više generacija
kako bi dokazao koliko su još prisutni segmenti nekadašnjeg života na selu.
U svom radu, koji je prvobitno etnološkog karaktera, došao je do zaključka da kod
Kupusinaca, koji su širom zemlje poznati kao proizvođači c r n o g luka i drugog p o v r ć a ,
uzgajanje svinja nikada nije bilo prevashodno zanimanje. Ljudi ovog mesta su držali svi
nje radi opskrbljivanja porodice hranom za celu godinu, a ne radi sticanja dohotka.
Eventualni novčani prihod od prodaje svinja je sporednog karaktera u Kupusini, na koji
računaju većinom zaposleni u društvenom sektoru, pošto poslove vezane za uzgajanje
svinja mogu obaviti i posle radnog vremena; te oni zemljoradnici koji ne raspolažu veli
kim posedom obradivog zemljišta.
A u t o r je etnološku građu svrstao u više kategorija, vezano za pojedine značajne m o 
mente u tovu i priplodu svinja. U z verovanja prikupio je i m n o g e poslovice koje su p o 
vezane sa o v o m v a ž n o m d o m a ć o m životinjom, te narodne pesme sličnog karaktera.
N a kraju studija dao je i dijalektološki rečnik narodnih izraza koji se razlikuju od
književnih.

Summary

Ham, Sausage, Bacon
Folk C u s t o m s and Beliefs C o n n e c t e d with Pig-Raising in Kupusina in the 1980s
T h e author of the study recorded the folk customs and folk beliefs being related t o
pig-raising in Kupusina ( W e s t Backa). H e collected the data from m o r e generations for
eight years, in o r d e r t o prove the presence of segments o f life of former days in the
village.
In his w o r k , being primarily of ethnologic character, he came to the conclusion that
pig-raising was never the primary occupation of the inhabitants of Kupusina, being
well-known all over the c o u n t r y as the growers of onion and other vegetables. T h e p e o 
ple of this place kept pigs for supplying the family with food for the whole year and not
for money-making. T h e possible income from selling pigs is of secondary character in
Kupusina, on which c o u n t mainly the inhabitants working in the public sector because
they can carry out the works connected with pig-raising also after the w o r k t i m e , as well
as those farmers w h o do not dispose of a great estate of cultivable land.
T h e author classified the ethnologic material in m o r e categories related t o each signi
ficant m o m e n t in fattening and breeding pigs. Along with the beliefs he collected also
many proverbs in connection with this important domestic animal, as well as folk songs
of similar character.
A t the end of the study he gave also a dialectal vocabulary of popular phrases diffe
ring from the literary ones.

