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CUNI SZŐLŐMETSZÖKÉSEK 

ZENTAI JÁNOS 

Az egykori mocsaras-lápos, majdnem tel
jes egészében a Dráva árterületéhez tartozó 
Ormánság területe szőlőművelésre nem volt 
alkalmas. De minthogy a szőlő — mégjóbban 
a bor — már régi idők óta kedvelt fogyasztási 
cikk, az itteni lakosság is megkereste a lehe
tőséget a szőlő telepítésére, termesztésére. 

Az első világháború után, amikor az érték
telen, de igénytelen direkttermő fajták — 
Noah és társai — e tájon is ismertté váltak és 
elterjedtek, kezdték itt is termelni, a falu ha
tárában is telepítettek néhány hold szőlőt. 
Addig — szinte az egész Ormánságnak — a 
híres bort termő siklós—villányi dombvonu
lat Hegyszentmártontól Diósviszlón keresztül 
egészen Harkányig húzódó lejtőjén volt sző
leje. 

E területen eléggé egységes szőlészeti
borászati gazdálkodási forma alakult ki. Érde
kes mégis, hogy Cun községben a hagyomá
nyos szőlőművelési eszközöknek milyen sajá
tos — másutt eddig még alig, vagy nem is is
mert — tárgyai kerültek elő.* 

Az alábbiakban néhány ilyen, bátran 
mondhatjuk: ősi formájú szőlőmetsző szerszá
mot mutatunk be. 

A szőlőt az említett vidéken — már 
amennyire ismereteink a múltba visszahatol
hatnak — karosán művelték, a tőkéket csa
posra metszve. 

* Múzeumunk évkönyve első ízben közöl nép
rajzi tanulmányt társadalmi gyűjtőtől. A tanulmány 
közreadását indokolja, hogy a közölt szőlőmetsző
kések (és felhasználásuk speciális módjai) ismeretlen
nek szakirodalmunkban, Vincze István kitűnő össze
foglalását (Magyar szőlőmetszőkések és metszésmó
dok — Néprajzi Értesítő XXXIX (1957), pp. 70—101; 
németül: Rebmesser in Ungarn — Acta Ethnograp-
hica VII (1958), pp. 61—95.) több vonatkozásban ki
egészítik. 

E gyűjtés gazdag anyaga felhívja a figyelmet ar
ra, hogy szőlőmetszőkéseink kérdései nem tekinthe
tők lezártaknak. 

örömmel adjuk közre tehát e rövid tahulmányt, 
amely tudományos értéke mellett bizonyítja, hogy 
milyen hasznos segítséget nyújthatnak a szakem
bereknek az állandóan terepen mozgó múzeumbará
tok. A bemutatott darabok legtöbbjét ugyanis a 
szerző meg is szerezte múzeumunk számára, (A 
Szerkesztőség.) 

A szőlő metszésére a múlt század kb. har
madik negyedéig, egy ívesen meghajló, kacor-
szerű kést használtak, melynek itteni neve: 
meccőkés. Ezek nem az itteni vidék különle
gességei, országszerte megtalálhatók külön
féle változatokban. Utóbbi időben a manu-
fakturás ipar termékeiként kereskedelmi úton 
jutottak el a termelőhöz, korábban falusi ipa
rosok készítményei, ahogy erre az öregebbek 
emlékeznek, és a talált darabok külseje után 
következtetni lehet. 

Ezek közvetlen használatára a legöregebb 
adatközlők sem emlékeznek, általában nagy
apjukra hivatkoznak a szerszámok használa

ti, kép. „Meccőkés" (A szerző felvétele, 1963.) 
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2. kép. „Meccőkés" (Foto: Nádor.) 
Ltsz.: G2.94.1 

tát illetőleg, amiből a hozzávetőleges időpont 
meghatározható, tehát kb. az 1870—80-as 
évek táján. 

A legáltalánosabb forma (1. kép) nemcsak 
Cunban, de a szomszédos falvakban is gyak
ran előfordul még. íves pengéje acélból ková
csolt, homorú felén élezett; domború oldalán 
kiugró rész baltaszerűen kiképezve, szintén 
élezve. Elvékonyodó, hegybefutó nyélrésze 
markolásra alkalmas fanyélbe ütve, úgy hogy 
a vashegy vagy egy cm hosszan kiérjen a fá
ból, amelyik azután elgörbítve megakadályoz
za a kés kicsúszását a nyélből. 

A fanyelet régebben úgy faragták meg, 
újabban már esztergályozták. Középen véko
nyan kifúrták, hogy a belevert vashegy szét 
ne repítse, de mégis szorosan álljon benne. 
Repedés ellen még úgy is védték a nyelet, 
hogy végeire kis vaskarikát húztak; legalább 
felül, a penge felőli végére. 

A metszőkés használatakor a vele dolgozó 
bal kezével megmarkolta a lemetszendő szőlő
vesszőt, a jobb kézben fogott metszőkéssel, a 
meghagyandó harmadik, negyedik szem 
(rügy) felett egy erős húzó rántással elvágta 
a venyigét. Ha vastagabb tőke részt keiMett le
vágni, akkor megfordította a metszőkést, és 
a hátán levő vágórésszel lebaltázta azt. 

Az itt leírtnak és bemutatottnak egy érde
kes, és eddig talán egyedülálló változatát si
került Cunban meglelni (2. kép). Ennek hátsó 
felén, a baltaszerű részen, egy kis bevágása 
van, mely látszólag nem nagy jelentőségű, de 
érdekes, és a gyakorlatiasságra, a munka 
könny ebbétételére való törekvésre utal. 

Az öreg 80 éves gazda (Czuni János), — 
akinek tulajdonában a kés volt —, elbeszélése 
szerint a nagyapja még használta szőlőmet
szésre, neki serdülő korában beszélt erről, be 
is mutatta, hogy az említett bevágás mire va
ló, hogyan viselték a kést kötényük madzag
jára, vagy gatyakorcukra akasztva, ha éppen 
nem használták, de kéznél volt, amikor szük
ség volt rá (3. kép). 

3. kép. Az előző metszőkés hordmódja 
(A szerző felvétele, 1962.) 
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Összehasonlításul ismertetjük röviden a 
ma itt használatos metszőolló típusokat is (6. 
kép). A legkorábbi az ún. „kecskeméti" olló 
(6. képen a). Ezek között még kézzel kovácsolt 
darabokra is emlékeznek. Ezután terjedt el a 
hernyós olló (rugójának hernyóhoz, helyeseb
ben egyes rovarok bábjához való hasonlósága 
miatt kaphatta nevét). Ezekből is kétféle is
meretes; egyik — ez talán a régebbi, de ma 
a legjobban elterjedt — az alúkapcsos (képen: 
6. b.), másik az ódaltkapcsos; ez ritkább (6. a ) . 

A metszőollók elterjedésével azért a met
szőkések még nem kerültek a szemétre. Rész
ben a hagyományoshoz való tudatalatt i ra
gaszkodás, részben pedig a más célra való 
használhatóság átmentett nagyon sok darabot 
a mi időnkre is. Népünk anyagiakban soha
sem volt olyan gazdag, hogy kevésbé értékes 
tárgyait is csak olyan könnyen eldobja. Meg
próbálja azt másként is hasznosítani; néprajzi 
téren nagyon sokszor találkozhatunk ezzel a 
jelenséggel. Ez történt a metszőkés esetében 
is. Amikor a célszerűbb, jobb és gyorsabb 

4. kép. „Meccőkés" (Foto: Nádor.) 
Ltsz.: 62.93.1 

Talán még ősibb forma, és épp olyan egye
dülvaló lelet az ugyancsak Cunban talált 
alábbi metszőkés (4. kép). 

Ennek a teljesen mai sarlóhoz hasonló 
szerszámnak készítése, használata ugyanúgy 
történhetett, mint a fentebb említetteké. 
Adatközlője (Csecs József) szintén még nagy
apja korából emlékszik rá, de szőlőmetszésre 
már akkor sem használták, csak említették, 
hogy ezt a célt szolgálta valamikor, a mégöre-
gebb elődök szerint. 

Ehhez hasonló végül a szintén Cunban 
előkerült metszőkés is (5. kép). Egyik kamra 
gerendája alá volt beszúrva, gazdája (Iván 
Sándorné) már semmit sem tud róla, eredetét 
nem ismeri, csak annyit hallott felőle, hogy 
valamikor szőlőmetszésre használták. 

A múlt század második felében megjelent 
metszőollók elterjedése azután fokozatosan 
kiszorította a metszőkést a használatból; 
ahogy ez mindig lenni szokott, a fejlettebb 
eszköz feleslegessé teszi a régit. 

5. kép. „Meccőkés ~ meccősóró" (Foto: Nádor.) 
Ltsz.: 62.92.1 
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munkát végző metszőolló használata a szőlő
művelésben feleslegessé tette a kezdetlege
sebb metszőkést, akkor ezt igyekeztek más 
téren alkalmazni. Használták ezután fűzvesz-
sző vágására, ahol nem olyan fontos a met
szési felület simasága, nem nagy baj ha a 
vessző a tökéletlenebb vágás folytán be is re
ped. Leginkább kukoricaszár vágására hasz
nálták, sőt előfordul ilyenirányú használata 
elvétve még napjainkban is. Használták to
vábbá a répának, töknek disznók takarmá
nyozása céljára történő aprítására is. Sőt az 
eredeti használatából kikopott metszőkésből 
egészen különleges vágó, takarmányaprító 
készüléket is gyártottak egyik cuni ember 
(Czuni Dezső) gyermekkori visszaemlékezése 
alapján történt közlése szerint. (Rekontsruált 
rajza: 7. kép.) 

b с 
6. kép. Metszőollók Cunból. 
(A szerző felvétele, 1962.) 

7. kép. Metszőkésből készített aprítógép. 

A metszőkést hegye felé eső részén kifúr
ták; egy kis vaspálca felső végét behasították; 
az ellapított kétfelé hasított részt szintén át
fúrták. A kést a hasítékba helyezték, a lyuka
kon keresztül csapszeget dugtak, amelyen, 
mint egy tengelyen, mozoghatott a kés. A vas
pálcikát deszkára erősítették. A kést, marko
latánál fogva, fel-le mozgathatták. A deszka 
felé néző, élesre fent baltaszerű rész alá he
lyezték a kislibáknak szánt csalánt, salátát, 
répalevelet stb., és a kés lenyomkodásával 
kellő finomságúra aprították a takarmányt. 
(„Fináncnemlátta" dohányt is lehetett így ap
rítani — mondják.) 

Ma már legtöbb helyen csak a kamrák fél
reeső zugában rozsdásodnak, vagy a padlás 
szarufái alá dugva pókhálósodnak ezek az 
egykor nélkülözhetetlen szerszámok, mint ér
téktelen lomok, de azért beszédes tanúi ma
radnak parasztságunk egykori gazdálkodásá
nak, 
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НОЖИ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ВИНОГРАДА ИЗ СЕЛА ЦУН 
(Комитат Бараня) 

Я. ЗЕНТАИ 

Настоящая работа описывает ножи для 
обрезки винограда из села района Ормань-
шаг, которые частично совпадают с типами 
из другой части страны, (карт. I.) Но она 
показывает и ножи до сих пор неизвестного 
типа. (карт. 4.5.) или их варианты по форме 
(карт. 2.) Работа указывает и на то, как 
получают новую функцию ножи, больше 
уже не употребляемые для обрезки винограда 
и знакомит читателя с их специальным, 
местным использованием (карт. 7,) в порядке 

чего крестьяне конструируют с помощью 
этих ножей интересную табако — и (глав
ным образом для домашних птиц) кормодроби-
тельную машину. Ножи для обрезки виног
рада были вытеснены ножницами такого же 
назначения, старые типы которых показаны 
на картине 6. 

Автор далее занимается местными назва
ниями ножей этого типа и указывает на то, 
что ножи, представленные на картинах в нас
тоящее время уже вышли из употребления. 


