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Nyomtatás 
 
A nyomtatás 6–10 m átmérőjű köralakú szérűn történik. Ha kocsival 

nyomtatnak, amit a 1890-es évek óta vettek szokásba, nagyobb szérűt csi-
nálnak. A tanya közelében a gyepen készítik a szérűt aratás után, igen 
csak minden évben ugyanott. Ha fölveri is a gaz, a kerülete meglátszik, 
kevés nyesés kell hozzá. A kiválasztott helyet szérűnyesővel megnyesik és 
meglocsolják, ha eső nincs. Hordóval viszik a vizet a kútról és régen fejő-
vel, később szitás locsolóval egyenletesen megparáholják16, rendesen éjjel; 
törekkel meghintik és kocsival, lóval addig járatják, míg acélkemény lesz. 
Akkor beszórják szálas szalmával használatig, hogy ne repedjen, mert a 
repedés nyeli a búzaszemet. 

Szántóföldön is készítenek szérűt, ahol gyöp nincsen, ahol kunyhót 
csavarintanak szalmából, abban van élelem, ruházat. Az ilyen szérű készí-
tése körülményesebb, esőt kell várni hozzá. Ha jól megázott, simára nyes-
tek, furkózták, azután polyvával behintve járatták, míg fényes nem lett, 
mint a tükör. Ha jó esőt kapott, sokkal jobb lett, mint a gyepen készült. 
Ahol csépelnek, takarás után a kereszteket kocsira, szekérre rakva behord-
ják pár száz lépésre a tanyától, rendesen a gyeptisztására és hosszúnyelű 
favillával asztagba rakják, mely kazalalakú. A gazda vagy az öregbéres 
lépi ki az asztagfeneket. Ha kicsi lesz az asztag, az egész fenekét megveti, 
ha nagy, először az egyik végét rakja meg, aztán a derekát, és a másik vé-
gével fejezi be. A kezdő végét úgy rakja meg, hogy letesz egy kévét a kö-
zepére, erre fekteti sorra kifele haladva a végefelé, míg ki nem ér a szélére, 
Ekkor mellé fordul oldalt, és ugyanarra hagyja a kéve fejét. Erre a sorra 
fekteti tovább, míg ki nem ér a szélére. A kéve feje mindég befele van. Így 
rakják 3 méter magasra az asztag derekáig, ekkor megfordítja a fejet kifelé, 
és egész bekötésig úgy rakja, hogy az eső bele ne folyjon. E mellé a félkör 
alakú vég mellé rak 4 méter hosszú derekat az asztag szélességében, amit 
befejez egészen. Ha van kéve, mellé rak ismét 4 méter hosszút, utoljára 
félkörrel fejezi be, mely éppen úgy történik, mint a kezdő vége. Minden 
ölbe 100 keresztet lehet számítani. A legfelső kévéket leköti az alatta levő-
vel, úgy hogy a felsőből egy marékkal az alatta levő kéve kötelibe bele-
húzza egyszer-kétszer. Az asztag 3 öl magas. Az aljától a derekáig bővül, 
aztán mindig karcsúbb és lejtős, hogy a vizet levesse.  

                                                 
16 megparáhol: bespriccel, bepráhol 
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Mikor feltakarnak, árpa, búza körösztbe, vontatóba van rakva, akkor 
pár napi pihenő szokott lenni. Régen, sok helyen ma is, aratás végeztével, 
nyomtatás előtt, takarórétest, kalácsot sütött a gazdasszony és megvendégel-
te az aratókat. A pihenés alatt játék, hancúrozás, nóta járja. Mindig akad, 
aki tud tamburálni17. Ha nincs tambura, akkor se akadnak fel, valaki egy 
bontófésű elébe papírt tesz, azt lazán hagyva, hogy rezeghet, könnyedén a 
szájához nyomja és dalolja szöveg nélkül a nótát. A bőgőt a nyújtófa he-
lyettesíti, amit egy másik ember az asztalra tett balkéz mutatóujjához dör-
göl, hogy brúgó hangjával a taktust megadja és fenntartsa. Evés után rá-
zendít a zene, a fiatalja meg az eresz alatt elkezdi járni a csárdást mezítláb. 
Az öregebbje nézi, nézi, egyszer csak megszólal Gyurka bácsi:  

– Nem tudtok tik táncolni! A mártogatóst (a csárdás egy neme) járjátok 
el!  

– Mutassa mög, hogy köll — kérlelik a fiatalok. Nekidurálja magát az 
öreg, előkapja Vera nénit, a szakácsnét, mire a tamburás belevág a húrok-
ba, veri a nótát, a többi meg dalolja. A két öreg meg járja, mártogatja, 
merigeti, úgy belemelegednek, hogy alig tudják abbahagyni. Liheg, szu-
szog az öreg, csurog róla a víz.  

– Jól esett-e Gyurka bácsi? — incselkednek vele.  
– Mint kaptás lónak a futtatás. Csak a mejje kívánja mán az ilyen öreg-

nek a táncot. 
A nyomtatás a következőkép megy végbe. Beágyaznak vagyis a 3–5 

vontatót gyűrűalakban rakják a kerek szérűre. Nem összevissza, hanem 
ahogy a vontató már meg van rakva kalásszal befelé, úgy szedik le villá-
val, mely szépen elválik, mint a rétestészta; az ágyasba egy irányban szél-
nek ágyaznak, szalmázni, szél alá szalmáznak. Ha kocsival nyomtatnak, 
úgy ágyaznak, hogy a kalász kifelé esik. 

Magas ágyas volt régen, a ló hasig járt benne először. Rávezetik a lova-
kat és megjáratják előszörre, járatás után megfordítják a letaposott búzát. 
Háromszor ismétlik ezt meg, illetve háromszor fordítják, kétszer karimáz-
zák. Ha száraz a gaz, elég kétszer fordítani, nedves időben négyszer is kell. 
Minden fordítás után kirázták a magot a szalma közül. A karimázás úgy 
történik, hogy a szérű közepe táján 2–3 ember a széle felé hajtja a kinyom-
tatott szalmát, úgy hogy a szélen egy nagy félhold, kifli keletkezik. A 
polyva, búza, kalászfejek visszamaradnak az ágyason. Ezt újra megjárat-
ják, aztán kirázzák, és ismét a széle fele hajtják a nagy polyvát, míg csak 
szem van közte. Ezt törekelésnek hívják.  
                                                 
17 tambura: pengetős hangszer, hosszú nyakú lant 
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Törekelés előtt felszurkálják villával a szem, polyva, kalászfejet, hogy 
az alsó réteg felül kerüljön a ló lába alá, hogy ami szem még a tokiászban 
van, azt elütteti, kiveri. Mikor már nem látni kalászt, csak szemet, töreket, 
polyvát, akkor villával kirázza a szemet, a töreket, polyvát a széle felé hajt-
ja. A szalmahordók elhordják a szalmát, töreket, más, más csomóba. A 
szemet nem húzzák le, hanem ráágyaznak.  

Nagygazda 12–16 lóval is nyomtatott, amit egy karika lónak (fogat) 
mondanak; kisgazda annyival, amennyi van; szegény ember kettővel, még 
szegényebb egy lóval, kocsival töreti. 

A kocsival nyomtatás az 1890-es években jött divatba. A szérű közepén 
levő lóhajtónak (14 éves gyerek, sok lovat férfi hajt) rossz sora van. Nyakig 
állva a gazban, állandóan cseréli a hajtókötelet a háta mögött. Melege van, 
mert a ló nem ereszti ki a meleget a körből, növeli azt még a lovak szuszo-
gása is. Az ostort is fogni kell és állandóan biztatni szóval, ostorral a lova-
kat. Megkönnyebbül, mikor fordítanak és levezeti a lovakat a szérűről, 
hogy egy kis levegő megfújja. 

Ha jó idő van, törik a gaz, ömlik a búza, szinte pirosán pörög a ló lába 
alatt, a fordítás nem ad sok dolgot, jó kedvük van a nyomtatóknak. A ló-
hajtó bíztatja a lovakat: »Hajrá! Ne, te! Daruderesdongó, Pulikutyamorgó, 
Telihasnemkorgó!« A részesek villára támaszkodva a karima szélénél ko-
máznak. Igen csak a feljebb való esztendők nyomtatásáról megy a szóbe-
széd, hogy fizetett ekkor, meg ekkor. Mikor lett vége 60-ban a nyomtatás-
nak? (Sok eső járt akkor.) Hogy nyomtatták ki Szilágyi Palkó zsebórájának 
a bélit, mikor a mándlizsebből kipottyant az ágyasba stb. A lóhajtó, mikor 
látja, hogy a paripaló18 kocogás közben leereszti a heréjét, a kanca meg fel-
tartja a farkát és szét-szétveti a lábát, akkor hó, hó kiabálással lassítja, le-
vezeti az ágyasról, hogy oda ne hugyozzon, mert eláztatná az ágyast, és 
nem törne a gaz. 

A dinnyeérés ezelőtt összeért a nyomtatással. A dinnye lassan érik. El-
tart 3–4 hétig is. A nyomtatóknak ez volt a hűsítőjük. Belehajtották a kút-
ba, és onnan húzták föl, vödörrel azt a nagyon jó, hideg, pirosbélű diny-
nyét. Ma már, mire a dinnye érik, valahol Amerikában sütnek az új búza-
lisztből kalácsot.  

Egész nap az eget kémlelik valamennyien, hogy jön-e fölleg, mely a 
kukoricára égetően kellene, de a nyomtatásra méreg. – Na, csak addig ne 
essön, még kimén ez az ágyas – kívánják. De a fölleg csak közeledik. A lo-
vak érzik az esőt: izzadnak, mintha a Tiszát úsztak volna, olyan vizesek. 
                                                 
18 itt: tenyésztésre alkalmatlan herélt ló 
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De azért, hadd menjen, hátha elkerül. Szél kerekedik, percek alatt fejük 
felett lebeg a felleg, nagycseppekkel rákezdi. Ide mind! Egy-kettőre rá-
hányják az ágyasra a karimát, az van kéznél leghamarabb. A lóhajtó kocog 
a lovakkal a nyári jászolhoz, egy meleg eső annyi nekik, mint egy jó abrak. 
Mire behányják nagyjából a szérűt szalmával, nekiindul, mintha öntenek. 
Szárnyék alá húzódik mindenki, onnan nézik az időt. Durrog, csattog, 
zöng, villámlik, szakad az eső. »Ne, kukoiica, ne! Ez köll neköd! Hej, de 
áhította mán a lucerna is! De nem áhította a szérű, hé! Ilyen nagy borzas 
medvét még nem fogtunk az idén, fene bele. Nem tudom, mikor szárítjuk 
fel a bőrét! « Tudni kell, hogyha az ágyas beázik, úgy mondják: mögfogtuk 
a medvét. 

Egy nap 3–4 ágyás megy ki. 
A szérűn maradt szemet a törekelő gereblye fokánál, vagy erre a célra 

készített tolószerszámmal tolják a szérű közelében levő garmadához, vagy 
ha vastag a búza, szemhúzódeszkával huzatják össze, mely elé egy lovat fog-
nak be. A részes rááll a deszka szélére, testsúlyával lenyomja, hogy ne 
menjen el a szem felett, hanem súrolja a földet és ne maradjon el a búza. 
Nagygazdánál sok vontató kinyomtatott szeme összekerül, 4–5 ölre is el-
nyúlik. 

Kocsival nyomtatásnál a szérű közepébe tolják a szemet. A szérűről le-
került szalmát kisebb helyen két rudasfán hordják a részesek a készülő 
szalmakazalhoz. Ahol ökör van, fenekén elhúzatják; de lóval is szokták.  


