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Móser Zoltán 
 

Aratás 
 

Az aratás nagy esemény, amelyre a földművelő még napjainkban is 
áhítattal és kellő komolysággal készül. Az életet, mindennapi megélhetés 
biztosítását szolgálja. A mindennapi kenyér a régi parasztok és a hívő ka-
tolikusok szemében Isten ajándéka. Valamiképpen Krisztus teste. A mi-
atyánkban is ezért könyörögnek a hívek. Megbecsülték, tisztelet vette kö-
rül. Ezáltal a sok nehéz munkát is tisztelték, értékelték. A gyerekek is így 
nevelődtek a családban. Ha netalán leesett akárcsak egy falatnyi kenyér is 
a földre, azt fölvették, megfújták és megcsókolták. Nem dobták el. Ha a 
száraz kenyeret az állatokkal etették fel, soha nem dobták oda nekik. Mert 
(mint nagyanyámtól hallottam), aki a kenyeret eldobja, amilyen messzire 
dobja, olyan nagy tüzet kell majd a pokolban átugrania. 

A búzamagot is nagy tisztelet övezte. Nemcsak azért, mert belőle lesz a 
mindennapi kenyér, hanem mert úgy tudták, hogy minden búzaszemen 
ott látható Mária képe. Zoboralján is úgy tartják, hogy Mária mentette meg 
azt az egy kalászt a búza szárán, amikor megfogta Jézus kezét, és azt 
mondta: „Hagyd meg, fiam, azt az egy kalászt! Nem az embereknek, ha-
nem a kutyák és a macskák részére.” (Gímes) 

Az aratás Péter-Pál napjához kapcsolódik, kezdetét azonban az időjá-
rás nagyban befolyásolta. Volt olyan év, hogy már előtte, és volt, mikor 
utána kezdődött el az aratás. 

A nagygazdák aratókat fogadtak a gazdaság nagyságától függően. Erre 
a munkára még a tél folyamán, a farsangi időszakban bebiztosították ma-
gukat, „egyezséget kötöttek”, megegyeztek a fizetségben. A fizetség min-
dig bizonyos gabonamennyiség volt. A szegény családok így biztosították 
maguknak az egész évi gabonát, az élelmet. Ha a faluban nem volt alka-
lom, akkor a közeli vagy távolabbi falvak uradalmi birtokaira szegődtek 
el. 

Aratás kezdetekor a gazda levette a kalapját, először keresztet vetett magára, és 
azt mondta: „Jézusom, segíts meg!” Avval kezdte a munkáját. Mikor meg elvégez-
te: „Áldja meg az Isten a munkánkat, magunkat is –, adja ránk a szent áldását.” 
Evvel végeztük be. Minden munkát így kezdtek, és így fejezték be. (Gímes, 
Puchovszkij Anna) 

Ha az aratás kezdetekor az aratógazda, a nagybirtokos vagy annak az 
intézője megjelent, az ügyes marokszedő lányok mezei virágcsokrot kötöt-
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tek a karjára, rövid köszöntőt mondtak, erőt, egészséget kívántak a mun-
kásoknak és a gazdának is, hogy Isten segítségével learathassák a gabonát. 
Pálinkát, ídes pálinkát meg egy kis harapnivalót is hozott, számított rá, 
hogy megkötik, amikor először megy ki az aratómunkásokhoz. 

Nagyapámnak vót két-három pár aratója, amikor először mentek ki a felsőtáb-
lára, mielőtt megkezdték volna az aratást, akkor ott térdeltek mind a hatan (három 
férfi, három asszony), és imádkoztak. Kérték a jó Istent, hogy segítse meg őket eb-
ben a nagy munkában. (Menyhe, Kiss János, sz. 1914) 

Aratáskor a kaszálási sorrend a következő volt: rozs, búza, árpa, zab. 
Zabaratáskor azt mondták, hogy „fehéredni mennek”: ez volt az utolsó 
aratnivaló. A hordás alatt kerítettek rá sort, mert nem mindenki vetett za-
bot, általában csak a nagygazdák az állatok, lovak és a növendék állatok 
részére. 

Az aratásnál a kaszások mentek elöl, ők kaszálták, aratták a gabonát. 
Aratásra a kaszára különféle formájú kaszatakarót, csapót, Lédecen hadarót, 
hadarófát, Gesztén görbefát, Kolonban hajtófát, gamót1, a Zsitva mentén 
(Ahán) rapcát erősítettek. Kétféle változata volt: az árpa aratásánál kiseb-
bet, a búzánál és rozsnál nagyobbat használtak. Ez azért volt fontos, hogy 
a magas növésű gabonát segítse lehárítani, rendre lefektetni a földre. 
(Rend: amit a kaszás félkör alakú suhintással a kaszájával le tud vágni.) 

Ha több kaszás volt, egymás mellett bizonyos távolságban haladtak 
egymás után. A haladás csusszanó, tág lépéssel történt, csusszanva men-
tek, mindig a bal láb volt elöl. Időközönként megálltak kaszát fenni. 

 
Kaszafenés 

 
A derékra erősített tokmányban volt a víz és a finkő, kaszakő. A kasza 

nyelét kissé megdöntve a földre támasztották, kinyújtott bal kézzel meg-
fogták a kaszapengét, és jobb kézzel, gyors mozdulatokkal végigfenték a 
kasza élét. Ez egy szusszanásnyi pihenőt is jelentett. 

A déli pihenő alatt pedig kalapálták a kaszát. Ebédre, déli pihenőre a 
közelben aratók hazamentek az állatokat ellátni és ebédelni, megpihenni, 
kaszát kalapálni. Délidő alatt a falu a kaszakalapálástól volt hangos. Ez a 
ritmus, zene uralkodott a faluban, hozzátartozott az aratási hangulathoz, 
ahogy ütemesen verték a kasza élét. 

                                                 
1 gamó – kampó, horog, horgas végű eszköz 
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Akik mesze arattak, és nem mentek haza ebédelni, azok a magukkal 
vitt, a földbe, a barázda partjára beszúrt üllőn, a határban verték ki a ka-
szát. 

Aratáskor délben mindig volt pihenő. Egyrészt a nehéz munkában el-
fáradtak, enni is kellett, és a nagy hőségben nem volt jó aratni, mert az 
érett gabona kipergett volna. 

 
Marokszedés 

 
A kaszásokat a marokszedők követték. Sarlóval, hajolva szedték fel a 

learatott gabonát. Egy marok körülbelül annyi levágott gabona, amennyit 
egy ember lehajolva, kinyújtott karjával testéhez szorítva fel tud emelni. 
Az összefogott markot egy kicsit megigazították, földhöz verték az alját, 
hogy egyenes legyen a „segge”. Ez csak ritkán sikerült, mert igyekezni 
kellett az arató után. A marokszedőnek akkor is nehéz dolga volt, ha a 
gabona megdőlt, vagy a sok eső és zivatar összekuszálta. A kaszáló nem 
tudott szép rendet vágni, mert összekuszálódott, nehéz volt kibogozni, így 
a marokszedés lassan ment. Voltak olyan marokszedők, akik hátrafelé ha-
ladva szedték a markot, kinek mi volt a jobb, mi állt jobban a keze ügyébe. 

 
Kévekötés 

 
A marokszedés után a kötözés következett. Minden harmadik-

negyedik maroknál egy kötelet terítettek le, és ebbe 2–3 vagy 4 markot 
tettek bele, majd jött a kötöző, aki bekötötte a kévét. Volt egy kötőfa, ennek 
segítségével kötötték meg a kötelet. 

A köteleket még télen készítették el rozsszalmából, amit kézi cséppel 
csépeltek ki, hogy a szára épen, szépen megmaradjon. Voltak, akik 
csádéból (mocsári növény; nem olyan kemény szárú, mint a nád) is csinál-
tak kötelet.  

Ha szép magas volt a búza és nem volt elegendő kötél, akkor ott hely-
ben csináltak. Két összmaroknyi búzát vettek, a kalászos végén keresztbe 
helyezték és megfordították, csomót vettek vele; úgy mondták, hogy papu-
csot csinálnak. Ezt terítették le, ebbe rakták a markokat és kötötték meg. 
Előnye ennek a kötélnek az volt, hogy csépléskor, masinázáskor a kötelet 
csak eloldották, kikötötték, és a kévével együtt az etetők beengedték a dob-
ba, míg a másik kötelet kioldás után ki kellett húzni és ledobni a földre. 
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Az 1940-es évek elején a vásárokban és az üzletekben árultak spagátot, 
madzagot (Verebély környékén „kovácsi madzag”-nak nevezik), amit ki-
mondottan csak a kévék kötözésére használtak. Ez vastag kendermadzag, 
körülbelül másfél méter hosszú, melynek az egyik végén téglalap alakú 
kis fapöcök volt. A madzag mindkét vége vörösre vagy lilára volt festve. 
Ebbe kötötték az árpát. Masinázáskor le kellett dobni, nem lehetett bele-
engedni a dobba, mert akkor befúlt a masina. Előnye az volt, hogy több 
éven keresztül lehetett használni. 

Masinázásnál a gyermekek munkája volt a madzagot összeszedni, ösz-
szerakni, és tízesével vagy húszasával csomóba kötni. Ügyesen kellett 
kapkodni a földről, mert ha sok összegyűlt, néha összebogódzkodott, nehe-
zen lehetett összeszedni. 

 

Keresztrakás 
 

A megkötött kévékből kereszteket vagy félkereszteket raktak a tarlón. 
A kévéket kereszt alakba, a kalásszal befelé rakták. Ezután a learatott föl-
det, a tarlón elmaradt kalászokat nagygereblyével összegereblyézték, ez 
volt a „hrabanyina” (kb. ‘kaparék’; szlovák: ‘hrabat’ = gereblyézni). Ahán 
így mondták, később már itt is gereblyézésnek hívták. Ezt legtöbbször haza-
vitték az apró állatoknak, tyúkoknak, ludaknak. Otthon az udvaron szét-
szórták, abban kotort a baromfi, illetve a csomó, félkereszt tövébe tették: a 
libapásztorok itt játszottak, erre ültek, mert a csomóra nem volt szabad 
ülni. 

Akármilyen nehéz és fárasztó munka volt az aratás, este a napi munka 
befejeztével mindig énekszóval mentek haza a fiatalok. Messzire lehetett 
hallani éneküket. Minden idős adatközlő azt mondta, nehéz volt a munka, 
de jókedvvel csinálták, értelmét, eredményét látták. Az egész évi megélhe-
tésnek, a biztonságos jólétnek ez volt az alapja. 

Egyik legszebb aratási dal, melyet Zoboralja minden falujában ismer-
nek: 

Arass, rúzsám, arass, / Megadom a garast. 
Ha én meg nem adom, / Megadja galambom. 
 
Arattam, arattam, / Kévét is kötöttem. 
Galambom tallóján / Mög is betegedtem.  
 
Szeress rúzsám, szeress, / Ha szegíny vagyok is. 
Lám én is szeretlek,  / Ha messze lakol is. 
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Messze lakok tőled, / Nem szólhatok véled. 
Aranyos virágom, / Maj meghalok érted. 
 
Érted meg nem halok, / Szeretőt találok. 
Egy szeretőt, kettőt, / Kedvemre keresőt. 

 
Kolonban a következő strófával is megtoldották: 

 
Most gyövök Aradról, / Nem tudok magyaró. 
Magyar az én rúzsám, / Megtanolok attól. 
 
Örülhet az urunk, / Jó munkási vagyunk. 
Reggel korán megyünk, / Este kisőn gyüvünk. 

Egy másik szöveg- és dallamváltozatot is közlünk, amely szintén a 
Zobor vidéki Nyitraegerszegről való: 

 

Az aratás befejezése, aratási koszorú 
 

Az aratás befejezésekor mindenhol szokás volt az aratókoszorú kötése, 
átadása. A nehéz munka befejezésekor a gazda, gazdasszony megvendé-
gelte az aratókat. 

Az aratási koszorút a ház bejáratánál, az eresz alá akasztották föl, ez je-
lezte, hogy az aratás ennél a gazdánál befejeződött. Sok helyen egész év-
ben ott lógott. 

Ahol a ház népe maga végezte az aratást, a család ügyes kezű asszo-
nyai is készítettek aratókoszorút, ha nem is olyan pompásat. Volt, ahol az 
ajtó előtt egy csokorba kötött kalász jelezte az aratás végeztét. Ahán 
Csernák István és családja a következő énekkel köszöntötte Bogyó András 
aratógazdát: 
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Learattuk Bogyó András búzáját, 
Meg is isszuk annak az áldomását. 
Sarlót, kaszát eltesszük majd jövőre, 
Nem aratunk többet ez esztendőben. 

(Aha, Czigány Józsefné Csernák Mária, sz. 1927) 
 
Gímesen Forgách gróf aratói az aratás befejezésekor az aratókoszorút a 

következő énekkel adták át: 

 
Elvégeztük, elvégeztük az aratást, az aratást, 

Készítsd gazda, készítsd gazda az áldomást, az áldomást, 

Gazdasszony meg, gazdasszony meg a vacsorát, a vacsorát, 

Gyerünk rózsám, gyerünk a szőlőbe, a szőlőbe. 

Szedjünk szőlőt, szedjünk szőlőt keszkenyőbe, keszkenyőbe, 

Piros almát, piros almát a kezünkbe, a kezünkbe, 

Csörgős diót, csörgős diót a zsebünkbe, a zsebünkbe. 

„Éljen a méltóságos gróf úr!” 
 

(Gímes, 1972. XII. 22., Bányi Antalné Reczika Teréz2) 
 

Az intéző felesége megöntözte (meglocsolta) az arató népet, hogy fris-
sek, egészségesek legyenek, hogy jövőre is szorgalmas aratók legyenek, 
hogy bő termés legyen, és a következő évben kapjon elég vizet a vetés. 
Utána megkínálták őket: ettek, ittak, énekeltek. Az urasági végzésnél, a 
koszorúátadásnál zenészek is voltak, még táncra is perdültek jókedvük-
ben.  
                                                 
2 In Ágh Tibor: Ki népei, vári vagytok? 72. 35. sz. 
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Gesztén is énekszóval és aratási koszorúval köszöntötték a gazdát az 
aratók: 

Az aratás befejeztével otthon a szérűt takarították le, készítették a he-
lyet az asztagnak. A kamrát, hombárt, „szípkát” (Ahán szípka = gabonatá-
roló), padlást is alaposan letakarították, készítették a helyet gabonának. A 
szérűt, kamrát, padlást kicsapták, szarozták, olyan szép tisztára, akár a ház 
talaját azért, hogy tiszta helyre kerüljön a gabona. A zsákokat is kimosták a 
folyóban, patakban, hogy tiszták legyenek. Megfódozták, hogy készen le-
gyen, amibe a gabonát rakni fogják. 
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Hordás 
 

A hordás általában a fiatalabb férfiak dolga volt, de ahol nem volt férfi, 
ott az asszonynép, a lányok is besegítettek. Hosszúszekéren hordták be a 
kévéket a földekről. A szekér oldalai hosszabbak és létraszerűek voltak, 
nem tömöttek, oldalát dorongokkal szélesítették. Hosszú rudazó dorong 
és rudazó kötél (lánc) tartozott még a szekérhez. Ezek az eszközök minden 
gazdaságban megvoltak. Ilyen szekérre több kévét tudtak felrakni, mert az 
oldalrudakra szélesen és magasra rakhatták. A rudazó doronggal lefogták, 
és a kötéllel leszorították, lekötötték. Szaporábban ment így a munka. A 
szegényebbeknek nem volt szükségük hosszúszekérre, ők egyszerűen be-
hordták a gabonát, meg a tehenes fogatnak is könnyebb volt a kisebb sze-
keret húzni.  

A szekér megrakásához is érteni kellett, nehogy széthulljon, félrecsúsz-
szanak a kévék, ezt lentről irányították, igazgatták. A megrakott szekeret 
kis fagereblyével körbegereblyézték, lehúzták, hogy az úton ne szemetel-
jenek, ezt a lányok csinálták, a keresztek helyét is ők gereblyézték össze. 
Előfordult, hogy a megrakott szekér felborult vagy az árokba csúszott, 
kellemetlen volt, szégyen is egy kicsit, meg kár volt a kipergett gabona-
szemért. 

Az asztagrakás pedig igazán szakértelmet követelt. Voltak asztagrakó 
emberek, akik értették annak fortélyait, hogy le ne dőljön, meg ne csúsz-
szon, különösen, ha kis helyre kellett rakni az asztagot. A magas szekérre 
és az asztagra a kévéket hosszúnyelű vasvellával adogatták, néha még do-
bálni is kellett. Nehéz munka volt a hordás is. 

Amikor üres szekérrel mentek a földekre, a szekér derekába ültek, és a 
lábukat kilógatták a létrás szekéroldalon. A gyermekek is szerettek így 
szekerezni, rájuk is szükség volt, a tehenekre kellett vigyázni, nehogy el-
induljanak rakodás közben. 

Napokig is eltartott, míg minden learatott gabonát behordtak. Volt 
úgy, hogy egymásnak segítettek, különösen, ha közel volt a masina. Úgy 
irányították a hordást, hogy ne kelljen sokáig asztagban állni a gabonának, 
mert esős időben, vagy ha sokáig állt, ki is csírázott. Az esőtől ponyvával 
védték. 

Voltak gazdák, akiknek csak egy igavonó állatuk volt – ló vagy tehén –, 
ezek az év folyamán közösen dolgoztak, összefogtak, és egymás után vé-
gezték el a munkát. Lédecen ezt cimborázásnak nevezték.  
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Nyomtatás 
 

A XX. század elején, az I. világháború alatt a kutatott területen nyomta-
tással történt a szemnyerés a nagyobb mennyiségű gabonából.  

A nyomtatás helye a szérű volt, amit előtte szintén alaposan letakarí-
tottak, megfelelően elkészítettek. Szétterítették a megoldott kévéket a szé-
rűn, kalásszal beforgatva rakták le, és lovakat járattak rajta. A gabonát vil-
lával kirázták, megfordították, és újra ráterelték a lovakat. Akinek nem 
volt lova, tehenekkel nyomtatott. 

A nyomtatásra már csak az idősek emlékeztek, mert a cséplőgép meg-
jelenése a 20-as évek elején nagy előrehaladást jelentett; az maradt meg 
emlékezetükben. 

Nagyon kicsi lehettem, olyan 6–7 esztendős. Lovaink vótak. Korán reggel még 
álmos vótam, de nekem kellett a lovakat hajtani, csak arra emlékszem, hogy tartot-
tam a gyeplőt és biztattam a lovakat, hogy gyí te, Kese, gyí te, Fakó; vagy bió 
Szüre, bió Fecske! Ezt mondogattam, és szemeim be voltak hunyva, mert még félig 
aludtam. Körbe-körbe jártunk. A kévéket kikötötték és körbe rakták úgy, hogy a 
kalásza befelé volt. Amikor egypárszor körbejártunk, akkor favellákval megfordí-
tották, és újrakezdték a járást. Majd újra átfordították, kirázták, és amikor jól ki-
pergett a szem, akkor a szómát összehárították, a szemet összetúrták, egy rakásra, 
és lerakták az újabb kévéket. 

A kinyomtatott gabonaszemet többször áthányták, szelelték, rostálták, amíg 
tiszta nem volt. Később már vót rajtár, azon tisztították ki a gabonát. Nem vót 
mindenkinek, de egymástól elkölcsönözték.  

(Aha, Jókai Itsvánné Dudás Borbála, sz. 1913) 
 


