
Mottó:

„– Kik vattok?
– Hát tik mek kik vattok?”

„Annyid dúgosztunk, minda marha dereka…”

Ha Arany János Toldijának nádora a mi vidékün-
kön, a Bakonyalján valamelyik uradalom cselédjét 
találta volna így szólítani: „Hé, paraszt!” – talán 
nem túlzás azt feltételezni, hogy a megszólított 
nem annyira „füstölgött”, hanem inkább örült 
volna magában, nem ám, mint a tényleg nem pa-
raszt, hanem csak a „rókalelkü” bátyja által pa-
raszti sorban tartott, valójában született nemes 
Toldi  Miklós.

„Hé, cseléd!” – így már inkább fájt volna a meg-
szólítás, mert ez igaz lett volna ugyan, de azért 
mégse szerették ezt a szegény cselédek mástól 
 hallani…

Paraszt, zsellér, summás, napszámos, cseléd 
kívülről-felülről nézve talán édes mindegy, pedig 
óriási különbségek vannak közöttük… De a két 
végletesen különböző közösségen, a falusi paraszt-
*  Ajánlom szerény dolgozatomat áldott emlékű bé-
res-kosárfonó Öregapámnak s lovász–kocsis–gazdász 
vejének, az én drága jó Apámnak – továbbá azoknak 
a tiszteletreméltó, derék népművészeknek, képzőmű-
vészeknek, zenészeknek, táncosoknak, akik évről évre 
összegyűlnek sokunk végtelen örömére a Budai Várban 
a „Mesterségek ünnepén”. (Régi magyar mesterségek – csa-
ládneveink tükrében: az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium és az Anyanyelvápolók Szövetsége 2009. évi közös 
anyanyelvi pályázata.)
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„HÉ,  PARASZT!… HÉ, CSELÉD!”*

ságon és az uradalmi cselédségen belül is elképesz-
tő különbségek voltak. Elég, ha csak néhány példát 
veszünk a parasztságon belül: mondjuk a nagy-
gazdák, zsíros parasztok, „kulákok” egyrészről – a 
szegényparasztok, nadrágszíjparcellás zsellérsor-
súak másrészről. A puszták, majorok, uradalmak 
népének is létezett egyrészről az uraság felől nézve 
egyformán cselédnek tekintett (vagyis alkalmazott, 
kiszolgáltatott: lásd Fekete István, az egykori ura-
dalmi főintéző műveit!) gazdák, ispánok, intézők, 
főintézők, akik a „tényleges” cselédek felől nézve 
természetesen „urak” – másrészről ott voltak az 
uradalmak „páriái”: a gyalogmunkások, ellető ka-
nászok. Benne is vagyunk a téma sűrűjében…

Nem könnyű eligazodnunk a falusi, majori, ta-
nyai („tanyasi”?) – szóval paraszti(?) élet bonyolult 
világában.

A magam eddigi életében is jó félévszázados 
visszatekintést kell elvégeznem, hát még, ha az 
Öregapám, Apám életútját vizsgáljuk…

Kezdjük az Öregapámmal: az Anyám apja, Fo-
dor Ferenc 1895-ben született, Bakonytamásiban, 
tehát faluban, ami valami paraszti hátteret feltéte-
lez. Voltak még ott rokonok, akik falusi parasztok 
maradtak (A családi legendárium szerint – állító-
lag – a falu szülötte híres író, Tatay Sándor családja 
is rokon szegről-végről). Öregapám szintén Ferenc 
nevű apja, aki ugyan falusi lányt, szóval paraszt-
lányt vett el (Farkas Juliannát, Csótról) – úgy látta, 
biztosabb kenyere lesz neki és a családjának, ha el-
szegődnek valami jó uradalomba, ahol ne adj’ Isten, 
még tehéntartást is enged az uraság! S lőn! Lehet, 
hogy igaza volt? Bizony, meglehet, mert nemcsak 
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Bakonytamásin, hanem más falvakban is ínséges 
idők járhattak azokra a szegényparasztokra, akik 
már alig tudtak földet, telket, szóval megélhetést 
juttatni a gyerekeiknek. Az öreg Fodor, vagyis a 
Dédöregapám jó eséllyel indult „akarmellik” ura-
dalomban, mert végül is négy derék fi út adott neki 
és kardos (de még milyen kardos, a neve is mu-
tatja: Farkas Julianna) feleségének a teremtő. Volt 
egy leány is, de az szegény fi atalon elhalálozott 
tífuszban. Szóval az öreg Fodor Ferenc többnyire 
hol urasági, hol meg ellető kanász szokott lenni az 
uradalmakban, ott, ahova éppen elszegődött. Tu-
dott azonban még valamit, de nagyon: már-már 
mesteri, sőt, művészi (?) – fokon kosarat, szakaj-
tót, zsomport, burittót, „kerittést”, söprűt kötni, 
fonni, sodorni, pödörni vesszőből, szalmából, csu-
héból – szinte bármiből, bármit. Legidősebb fi a, 
Ferkó Öregapám követte az apjukat úgy a kanász 
mesterségben, mint a kosárfonásban. Az előbbit, a 
kanászságot aztán idővel felváltotta a jóval „előke-
lőbb” mesterséggel, a bérességgel – de a kosárfo-
nástól nem tágított élete végéig.

Nem nehéz megérteni, miért is váltott át az if-
jabb Fodor Ferenc apja kanászi mesterségéből a bé-
rességbe. Elég, ha tudjuk azt a rangsort, ami íratlan 
törvény a háziállatok között, ennélfogva a velük 
foglalkozó emberek között is. Az igazi kenyérke-
reső foglalkozás természetesen az öreg Fodornál a 
kanászság volt, mint a hogy a fi ánál meg a béres-
ség lesz majd később. Miért? Mert egyikük és má-
sikuk esetében is csak a maradék idejükben köthet-
tek-fonhattak. Kosarat, söprűt, bármi egyebet, még 
ha mégannyira szerették is ezt a mesterséget.

Fodor Öregapám az uradalom béreseként járta 
a határt, ismert minden „düllőt”, árkot, bokrot, er-
dőt, ligetest, bozótost, vizenyős, „vesszőtermő he-
leket”, akár a tenyerít… „Fejhajtó ember vót”, már 
csak ezért is „megböcsűtík”, „mer nem vót ám pe-
csovics”, nem járatta a száját fölöslegesen – de hát 
ellenségei se igen „vótak”. Na meg aztán fonta ő a 
kosarat az uradalomnak is, nemcsak a béreseknek 
(„bíreseknek”), de a „fejőgulásoknak” is.

Kanász–béres–kosárfonó Öregapámról mesél a 
lánya („lénya”), az én Drága Jó Idesanyám: „Vót 
kitű tanúnyi nekíjje, mer a zaptyok, avvó tám a zi-
gazi kosárfonyó, a zöreg Fodorferkó, a mi Őrega-
pánk! Uristee, micsoda kosarakat tudotta fonnyi, 
Ides Jó Istenem… Asz megníszhette akarki is… 
A zurak is mind, a zintíző ur, demég a zuraság 
is rendűt tülö mindenféle díszes kosarakat, ajje… 
Mesétík, hogy Idesapám annakidejin együtt szógát 
a gici gróffaa, Jankovics-Bésáá Elemérree, még a 
zeső háboruba, asztáá gyüttek haza szabaccságra, 

ugye persze a grófur avvalami tisztféle vótt, Idesa-
pánk, szegíí meg eccerü baka…Vasárnap reggee a 
gici kápónábú gyüvet még tisztelektek is egymás-
nak. Szóvaa, Idesapánk aptya, a Zöregapánk enne-
ka gici grófnak is fonyogatta a szebnészebb kosara-
kat…Ajis lehet, hogy Idesapánk akkó kapo tigazán 
kedveta kosárfonyásra, amikó látta, hogy a szegíi 
eccerü kanász Aptyok gyönyörü kosarai még a kí-
nyesfínyes gerófoknak is teccenek…

Hunszokott Idesapánk kosarat fonnyi? Hun, hát 
téllenna konyhába, nyárommega zudvaronna fa-
vágíttó környíkínn. Ha a konyhába kötöttö a kosa-
rat, zsomport, söprüt, televóta zegísz konyha, alig 
fértünkee, de azér csakkibírta a zember gyereke, 
merazé nemvóta zojjanrossz. Annaka vesszőnek 
ojjanjó szagavótt, Istenem, még mostis érzema zó-
romba. Aztámmeg szegíny Idesapánk mindig da-
nulászott közbe, megasztá főleg fütyüríszett, meg 
eemeségette, hogy a muszkakozákok hogyan pró-
báták agyonszurnyi a hosszi pikájukkaa a szegíí 
magyar huszárokat… Nadehála a Jóistennek, a mi 
huszárgyainkaccse köllöttám fíttenyi, me azokcsak 
eggyet pördűtek- ordútak, asztáa mi lovaink rök-
tőő eeharapták a muszka lúnaka torkát, a huszár-
meg ódaavást kerűta muszkának. Asztáá egybűű 
elintísztee.

Szóvaa, Idesapánk máá gyerekkoráttú tanúhat-
ta a zaptyoktú a kosárfonyást, söprükötíst, ezé-
rasztáá, szegíí minket, a lejányajitis noszogatott, 
hot tanújukmeg mi is… De jába, mer nekünk nem-
igen feslett valamér se a kosárfonyás, se a söprű-
kötís…”

Nem bizony, nem „feslett”, de nemcsak a lá-
nyainak nem, hanem még az unokáinak sem „fes-
lett” a kosárfonás. Még nekem se, sajnos, de most 
már hiába bánom. Pedig „szegíí” Öregapám mi-
lyen szépen magyarázta a kosárfonás titkait: „Ides 
gyerekem, eccerü a kosárfonyás mind a pofon, mer 
csak foksz két erös vesszőt, ugye, aztán az eggyiket 
bicskávaa bevágod a közepin, asztánn maj azonna 
likon áddugod a másik vesszőt. Lesz belüllök ek-
kereszt, ládde, má meg is csinyátam, ninde! Csak 
arra kő vigyázni az ember gyerekinek, hogy enne 
messe a kezit. Mer a vessző, abbizon mutattya ma-
ga-magát, mit is kő vele csinányi. Vesszőt meg talá-
nyi mindenfelé, amere csak jár-kél az ember. De jó 
vessző köll ám a jó kosárho, meg be is köll ám aszt 
íkerókor ásztatnyi, hogy eene törgyön, ha dúgozik 
vele a zember.” Édes jó Istenem, szegény Öreg-
apám milyen egyszerűen, világosan magyarázott: 
Ott van mindjárt a kosárfonás gyönyörű szimbólu-
ma, a kereszt. Ugye milyen egyszerű? Az ember csi-
nál egy keresztet vesszőből, és körbefonja. Amúgy 
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meg tényleg igaz, hogy Öregapám valóban nem 
használt túl sok szerszámot, s azokat a vágó-szúró 
eszközöket többnyire a nadrág- vagy „dómáá” zse-
beiben tartotta. Ahol persze mindig ott volt Öreg-
apám csodafegyvere: a csúzli, amivel minden léte-
ző állatra lehetett vadászni. Ez már afféle „rabsicc” 
volt, amit még gyerekkorában tanult meg.

Mit jelent nekem ma a vesszőfonás, egyáltalán 
bármifajta összefont nyaláb: az egymásba simuló, 
sikló, ölelkező vesszők „tyúkanyó kend” fészekme-
lege, „Morzsa kutyám” kutyaólmelege, Philemon 
és Baucisz síron túl is tartó örök hűsége, Mózes ko-

sara, a bőség kosara, egy kosár tojás, egy zsompor 
pirostojás, krumpliskosár, abrakoskosár, fáskosár, 
kenyereskosár, szakajtókosár, ruháskosár…

A béres–kosárfonó, de inkább a kosárfonó–bé-
res Öregapám, illetve a lovász–kocsis–gazdász 
Apám teljesen különböző típusú emberek voltak. 
Az Öregapám nagyon egyszerűen megfogalmazta, 
hogy miért lett Ő inkább béres, mint kocsis: „A lo-
vak igen kínyessek…” Persze van ebben valami, 
meg talán abban is, hogy az ökrök is, meg a lovak 
is szinte kiválasztják a nekik leginkább megfelelő 
embert. Hajjaj, de még mennyire!


