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Móser Zoltán 
 

A FÖLD ÁLDÁSÁRÓL, AZ OLDOTT KÉVÉRŐL ÉS AZ ARATÁSRÓL  
Jókai Mária, Marcell Béla, Barabás László, Pozsony Ferenc, Halász Albert 

és Penavin Olga írásai alapján 
(Válogatás a szerző Névviseletek c. könyvsoroztából, 

Pro-Print Kiadó, Csíkszereda) 
 

  
1. Arass rózsám, arass, 
Megadom a garast. 
Ha én meg nem adom, 
Megadja galambom. 
 
 2. Arattam, arattam, 
Kévét is kötöttem. 
Galambom tarlóján 
Meg is betegedtem. 
  

3. Szép a búzakalász, 
Sárgul már a szeme, 
Gyere kisangyalom 
Kötözzük kévébe. 
  
4. Kötözzük kévébe, 
Rakjuk keresztekbe, 
Ha keresztbe érik 
Keményre a szeme. 

  

Az aratás nagy esemény, amelyre a földművelő még napjainkban is áhítattal és kellő 
komolysággal készül. Az életet, a mindennapi megélhetés biztosítását szolgálja. A mindennapi 
kenyér a régi parasztok és a hívő katolikusok szemében Isten ajándéka. Valamiképpen Krisztus 
teste. A miatyánkban is ezért könyörögnek a hívek. Megbecsülték, tisztelet vette körül. Ezáltal a 
sok nehéz munkát is tisztelték, értékelték. A gyermekek 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 sem 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 tart-
ják, 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, hanem kutyák és a macskák 
részére.” (Gímes) 

Az aratás Péter-Pál napjához kapcsolódik, kezdetét azonban az időjárás nagyban befolyásolta. 
Volt olyan év, hogy már előtte, 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 magukat, „egyezséget kötöttek”, megegyeztek a 
fizetségben. A fizetség mindig bizonyos gabonamennyiség volt. A szegény családok így biztosítot-
ták maguknak az egész évi gabonát, az élelmet. Ha a faluban nem volt alkalom, 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 elvégezte: „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. Puchovszky Anna) 

Ha az aratás kezdetekor az aratógazda, a nagybirtokos vagy annak az intézője megjelent, az 
ügyes marokszedő lányok megkötötték,  mezeivirág-csokrot kötöttek a karjára, rövid köszöntőt 
mondtak, erőt, egészséget kívántak a munkásoknak és a gazdának is, h o g y Isten segítségével 
learathassák a gabonát. Ilyenkor a gazda vagy az intéző áldomást fizetett az egész aratóbandának. 
Pálinkát, ídes pálinkát meg egy kis harapnivalót is hozott, számított rá, hogy megkötik, amikor elő-
ször megy ki az aratómunkásokhoz. 

Nagyapámnak vót két-három pár aratója, amikor először mentek ki a felső táblára, mielőtt megkezdték volna az 
aratást, akkor ott letérdeltek mind a hatan (három férfi, három asszony) és imádkoztak. Kérték a jó Istent, hogy segítse 
meg őket ebben a nagy. Munkában. (Menyhe, Kiss János, sz. 1914.) 
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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 zabot, 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, 
gamót, a Zsitva mentén (Ahán) rapcát erősítettek. Kétféle változata volt: az árpa aratásánál kisebbet, 
a búzánál és rozsnál nagyobbat használtak. Ez azért volt fontos, hogy a magas növésű gabonát 
segítse lehárítani, rendre fektetni 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 mentek, mindig a bal láb volt elöl. Időközönként meg-
álltak kaszát fenni. 

  
Kaszafenés 
A derékra erősített tokmányban volt a víz és a finkő, vagyis a kaszakő. A kasza nyelét kissé meg-

döntve a földre támasztották, kinyújtott bal kézzel megfogták 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. Délben a falu a kaszakalapá-
lástól volt hangos. Ez a ritmus, zene uralkodott a faluban, hozzátartozott az aratási hangulathoz, 
ahogy ütemesen verték a kasza élét. 

Akik messze arattak, és nem mentek haza ebédelni, azok a magukkal vitt, a földbe, a barázda 
partjára beszúrt üllőn, a határban verték ki a kaszát. 

Aratáskor délben mindig volt pihenő. Egyrészt a nehéz munkában elfáradtak, 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 kb. 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. 
A markot a renddel ellenkező irányba fektették le a tarlóra. Voltak olyan marokszedők, akik hátrafelé 
haladva 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 csináltak kötelet. 

Ha szép magas volt a búza, és nem volt elegendő kötél, akkor ott helyben csináltak. Két 
összemaroknyi búzát vettek, a kalászos végén keresztbe helyezték és megfordították, csomót vettek vele; 
úgy mondták, hogy papucsot csinálnak. Ezt terítették le, ebbe rakták a markokat és kötötték meg. Elő-
nye ennek a kötélnek az volt, hogy csépléskor, masinázáskor a kötelet csak eloldották, kikötötték, és a 
kévével együtt az etetők beengedték a dobba, míg a másik kötelet kioldás után ki kellett húzni és 
ledobni a földre. 

A 1940-es évek elején a vásárokban és az üzletekben árultak spagátot, madzagot (Verebély 
környékén „kovácsi madzag”-nak nevezik), amit kimondottan csak a kévék kötözésére használtak. Ez 
vastag kendermadzag, kb. másfél méter hosszú, melynek az egyik végén téglalap alakú kis fapöcök 
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volt. A madzag mindkét vége vörösesre vagy lilára volt festve. Ebbe kötötték az árpát. Masinázáskor 
le kellett dobni, nem lehetett beleengedni a dobba, mert akkor befúlt a masina. Előnye az volt, hogy 
több éven keresztül lehetett használni. 

Masinázásnál a gyermekek munkája volt a madzagot összeszedni, összerakni, és tízesével vagy 
húszasával csomóba kötni. Ügyesen kellett kapkodni a földről, mert ha sok összegyűlt, néha össze-
bogodzkodott, nehezen lehetett összeszedni. 

  
Keresztrakás 
 
A megkötött kévékből kereszteket vagy félkereszteket raktak a tarlón. A kévéket kereszt alakba, 

a kalásszal befelé rakták. Ezután a learatott földet, a tarlón elmaradt kalászokat nagygereblyével össze-
gereblyézték, ez volt a „hrabanyina” (kb. 'kaparék'; szlovák; hrabat' = gereblyézni). Ahán így mond-
ták, később már itt is gereblyézésnek hívták. Ezt legtöbbször hazavitték az apró állatoknak, tyúkoknak, 
ludaknak. Otthon az udvaron szétszórták, abban kotort a baromfi; illetve a csomó, félkereszt tövébe 
tették: a libapásztorok ezen 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 
megélhetésnek, a biztonságos jólétnek ez volt az alapja. 

 
Egyik legszebb aratási dal, melyet Zoboralja minden falujában ismernek: 
 
  

Arass, rúzsám, arass, Megadom a garast. 
Ha én meg nem adom, Megadja galambom. 
  

Arattam, arattam, Kévét is kötöttem. 
Galambom tallóján, Mög is betegedtem  
(vagy: De megöregedtem). 
  

 

Szeress, rúzsám, szeress, Ha szegíny vagyok is.  
Lám, én is szeretlek, Ha messze lakol is. 
  

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 kísőn gyüvünk.

  
Egy másik szöveg- és dallamváltozatot is közlünk, amely szintén a zoborvidéki Nyitraegerszegről 

való (lásd az 1. kottát a tanulmány végén) 
 

Az aratás befejezése, aratási koszorú 
 
Az aratás befejezésekor mindenhol szokás volt az aratókoszorú kötése, átadása. A nehéz munka 

befejezésekor a gazda, gazdasszony megvendégelte az aratókat. 
Az aratási koszorút a ház bejáratánál, az eresz alá akasztották föl, ez jelezte, hogy az aratás ennél a 

gazdánál befejeződött. Sok helyen egész évben ott lógott. 
Ahol a ház népe maga végezte az aratást, a család ügyes kezű asszonyai 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: 

 

Learattuk Bogyó András búzáját, 
Meg is isszuk annak az áldomását. 
Sarlót, kaszát eltesszük majd jövőre, 
Nem aratunk többet ez esztendőben. 
 

(Aha, Cigány Józsefné Csernák Mária, sz. 1927) 
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Gímesen Forgách gróf aratói az aratás befejezésekor az arató-koszorút a következő énekkel adták át 
(2. kotta): 

 

 

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 rózsám 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 Teréz   

  

Az intéző felesége megöntözte (meglocsolta) az aratónépet, hogy frissek, egészségesek legyenek, 
hogy jövőre is szorgalmas aratók legyenek, hogy bő termés legyen, s 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 jókedvükben. 

Gesztén is énekszóval és aratási koszorúval köszöntötték a gazdát az aratói (3. kotta): 
 

  

Elvégeztük, elvégeztük 
az aratást, az aratást. 
Majd megisszuk, majd megesszük 
az áldomást, az áldomást. 
  

Víg lígy gazda, víg lígy,  
víg munkásid vannak,  
szomorón kimennek,  
vígan hazajönnek. 
  

Terídd asztalodat,  
tedd rá pint borodot,  
tedd rá pint borodat,  
fehér kalácsodat. 
  

Megarattunk má mink,  
mit arassunk má mink?  
Vót a galambomnak,  
megarattuk azt is. 

 
Az aratás befejeztével otthon a szérűt letakarították, készítették a helyet az asztagnak. A kamrát, 

hombárt, „szípkát” (Ahán szípka = gabonatároló), padlást is alaposan letakarították, készítették a 
helyet a 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. Megfotozták, hogy készen legyen, amibe a gabonát fogják rakni. 

  
Cséplőbandák; kézi cséplés 
 
A szegényebbek, akiknek kevés gabonájuk volt, kézi csépekkel verték ki a magot a kévékből. 
A kézi csípölís, cséplés még sokáig megmaradt a cséplőgép megjelenése után is, mert a házak, később a 

melléképületek tetejét szalmával, kevével fedték be. Erre a célra a gabona épen maradt szára kellett, a 
cséplőgép pedig összetörte a szalmát. A kötélkészítéshez is csak a kézzel csépelt szalma felelt meg. 

Nyitra környékén több faluban (pl. Zsérén, Nyitraegerszegen) voltak cséplőcsapatok, cséplő-
bandák, akik más faluba is eljártak csépelni. A bandának volt egy vezető embere, aki egyezkedett, aki 
vezette a munkát, diktálta a ritmust. A cséplőbanda ételt, italt kapott a csépeltető gazdától és a 
kicsépelt gabona ötödét vagy hatodát, ahogy a bandavezető megegyezett a gazdával. A cséplés 
befejeztével a pajtakaput verték meg, jelezve, hogy végeztek, szabadok, így a következő gazda jöhetett 
egyezkedni, vagy a cséplősök mentek kínálkodni egyes gazdáknál. Ahol sejtették, hogy kell a csíplő banda, 
megverték a kaput, így kínálták fel a mukájukat. 

A két-, négy- vagy hattagú csapatok nagyon jól összeszokott társak voltak. 
Jó ritmusérzéküknek kellett lenni ahhoz, hogy a „nótát” ki tudják verni, úgy könnyebben ment a 

munka. Minden emberre egy szótag esett. „Ha jól megy a nóta, akkor a csép rántja magát a munkába”– 
mondták. 
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Nyitraegerszegi ritmusnóták: 
 

Egy, kettő – ez a kettes nóta. 
Egy, kettő, három – ez volt a hármas; ritkán, otthon, a családban vertek ilyet. 
Bedony-papaty – ilyen volt a négyes. 
Fekete kutya, fekete kutya – ez volt az ötös nóta. 
Szent Antal kását főz, Szent Antal kását főz. 
Dutyika, kutyika, dutyika, kutyika. 
Hatodik ember ötre keres – ezeket nótázták a hattagúak. [1] 
 

Ahán a négyesek nótája a következő volt:  
 

Csak a papé, csak a papé. 
 

A Zsitva mentén csak családon belül álltak össze a férfiak a rozsot csépelni, mert a rozsszalma 
kellett a kötelekhez. Asszonyok csak a babot csépelték egyedül, esetleg ketten. 

A kézi cséplésnél nagyon fontos volt az ütem betartása és a cséplőnyél helyes forgatása. A nyélnek a 
kézben forogni kellett, úgy lehetett vele megfelelőt suhintani, ütni, mert ha mereven, görcsösen szorította 
valaki, elfáradt, és rángatódzó volt a mozdulat, de még ki is dörzsölte a tenyeret, hólyagok, pluzgérok 
keletkeztek, ami szintén kellemetlen volt. Kellett tudni a „nótát”, és akkor nem volt baj. 

Az 1920-as évek közepétől megjelent az ún. „lovas masina”, majd a cséplőgép, aztán a kombájn: 
ezek a gépek fokozatosan megkönnyítették a nyomtatást, a cséplést. [2] 

  
CSALLÓKÖZ 

 
Július hónap első felében a mezőgazdasági munkák között ez volt az egyik legnehezebb munka, 

a paraszti szorgoskodás „koronája és jutalma.” Kezdéshez már jó előre mindent előkészítettek. Meg-
kalapálták, megfenték a kaszákat, kötőnek sást szedtek, „kézhez készítették” a kötözőfát is. Néhány 
héttel korábban már megfogadták az aratókat. A részes aratók bér fejében megkapták a tizenegyedik 
vagy a tizenkettedik részt, azaz hetest, kilót vagy mázsát. Felbáron tizenkettedik részt kapott egy 
„szakmány”, egy aratócsoport. Úgy látszik, s ezt a szó is bizonyítja, itt a szakmányban végzett munka 
volt az ősibb. S csak később kezdték a részes formát alkalmazni. A szakmányban arató a Czuczor-
Fogarasi szerkesztette Magyar Nyelv Szótára szerint olyan munkás, „akit napszámban, de kivált holdak 
száma szerint fogadnak és fizetnek.” 

A munkát Péter-Pál napja (június 29) körül szokták elkezdeni. A helyi megfigyelés szerint 
ekkorra már megszakad a gabona töve, ami azt jelenti, hogy megérett a betakarításra. Régen Péter-Pál 
napján a  gazda délután kiment a búzaföldre, keresztet vetett, majd levágott néhány kévére elég 
gabonát. A levágott gabonát kévébe kötötte, és egymásra rakta. Ezzel megkezdte jelképesen az 
aratást, eleget tett az ősi szokásnak. A Péter-Pál-napi első kaszavágásokat mindig csak egyedül kellett 
megtenni, hogy az aratás szerencsésen fejeződjék be. 

Ünnepélyes volt az aratás első napja. Általános volt az a szokás is, hogy indulás előtt, pl. 
Felbáron, Medvén, Bősón, Balonyban, a  Csilizközben, de más csallóközi faluban is, ahol volt templom, az 
aratáshoz szükséges eszközöket, szerszámokat: kaszát, gereblyét, kötözőfát, sarlót, a tokmányt a 
tarisznyával a templom falához rakták, hogy a pap megszentelje vagy megáldja. Felbáron egy  lajt 
vizet is tettek a szerszámok mellé. A lajt fából készült, hosszúkás, tágas hordó, ebben hordták a vizet 
az aratóknak. Bodakon, Kisudvarnokban a lajtot vatalének, csubullónak, csobollónak is nevezték. Az 
aratók magukkal is vittek vizet cserépkorsóban, ennek a neve csöcsös korsó volt. Ha a munka közben 
elfogyott a víz – a nagy hőségben sokat kellett inni – a kötőterítő gyerek vagy a kötöző ment vízért a 
közeli forráshoz. 

 

Az aratók munkája igen nehéz munka volt. Kora hajnalban, már három órakor kint voltak a 
földeken vagy otthon, a szérűben. Délután öt-hat óráig vágták a gabonát, utána a kévékbe kötött 
terményt kepékbe, keresztekbe rakták. Az összehordott kévék után a tarlót a marokszedők 
nagygereblyével fölhárították. Ez volt a háradék, s kévébe kötve mindig a kepe végébe került. Sokszor 
este tíz-tizenegy óráig is dolgoztak. Haza a legtöbbször gyalog ballagtak, mégis volt kedvük énekelni: 
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Megérett a búzakalász, le kell azt már vágni,  
Nem szabad a legényeknek más faluba járni.  
Nem is jártam, nem is fogok életembe soha, 
Van énnékem a faluba kökényszemű barna. 
  

Ezt is szívesen énekelték: 
 

Megérett a búza, megpendül a kasza, 
A Jóisten adta, mi meg hordjuk haza.  
Gyere rózsám, mellettem van a te helyed,  
Szüret után úgyis bekötöm a fejed. 
  

Az uradalomban az aratás mindig vasárnap és bállal kezdődött. A bősi uradalomban hetven kaszás 
is dolgozott hetven marokszedővel. Csoportokban, „sukkokban” végezték a munkát. Egy cukkban 
három kaszás és három marokszedő volt. Az egyik kaszás kötözött, kettő kaszált, a marokszedők közül 
kettő szedte a markot, egy pedig kötőt terített. Ezt felváltva, cserélgetve végezték. 

Medvén és a Duna menti falvakban különösen nehéz volt az aratás, mert a kötözéshez szükséges sást, 
meg a gabonát is, sokszor a vízből kellett kiszabadítani, kihordani. A medveiek szerint a papkéve azért 
került mindig a kalászos felével a szél irányába, hogy az ne tudja könnyen szétdobálni, szétszórni a 
kepéket. Erre különösképpen kellett vigyázni, mert a szélvihar mindig sok kárt okozott a gabonában. Az 
ilyenkor keletkezett hirtelen szelet Medvén „apostolok szelé”-nek nevezték, utalva ezzel az első pünkösd-
re, amikor a Szentlélek nagy szélzúgás között szállt le az apostolokra, ahogy ezt az Apostolok cselekedeteiben 
olvashatjuk. 

Patason a gazdák az aratást istentisztelettel kezdték, s a következő zsoltárt énekelték:  
 

Vígak a föld lakosai, 
mert megnyíltak az ajtai 
az Úr bő tárházának. 
Víg a magvető, hogy néki 
orcájának verejtéki 
nem hiába hullának. 
Mert ahol hintett marokkal, 
most kiterjesztett karokkal 
hordja kévéi sorát. 
Aki segítségül híván 
az Urat, dolgozni kíván 
nyer tőle ily adományt.[3] 

  

Az aratók a tarlón mindnyájan közös tálból ettek. A tálat a földre tették, körülülték, s így fogyasz-
tották el az ételt. Evés közben soha nem beszéltek. Az ebéd elfogyasztása után egy keveset pihentek a 
föld szélén lévő fák alatt, majd ismét elkezdték a nehéz munkát.  

  
ERDÉLY – SÓVIDÉK 

 
A legutóbbi időkig (a termelőszövetkezetek megalakításáig) inkább sarlóval arattak, gyakran 

aratókalákát szerveztek. Sóváradon és Atyhában a módosabb gazdák szerveztek kalákát, Alsó- és 
Felsősófalván, Siklódon mindazok, akiknek hirtelen megérett (visszaérésben volt) a gabonája, és 
sürgősen le kellett aratni. Itt szerre arattak egymásnak. A kalákában végzett aratásnak ünnepi jellege 
volt. Az egyik típusa a táncos kaláka, erre a falu összes fiatalját meghívták, zeneszó mellett arattak, s 
vagy a kaláka végén vagy a hét végén táncot rendezett számukra a gazda. A kaláka másik típusában nem 
rendeztek táncot, étellel-itallal kínálták a segítőket. Kalákában aratták le a betegek, özvegyek gabonáját is. 

A század elején és a két világháború között Sóvidék minden falujában szokásban volt, hogy az 
aratás végén, mikor látták, hogy fogy el a búza, a kalákás aratók koszorút készítettek: „Akkora kellett 
legyen, hogy az ember feje férjen belé. Olyan vót, mint egy kaliba, alul kerek, s háromszögben ment 
essze. Az egyik embernek a fejibe beléhúzták, az hozta haza”. (Sóvárad) Az aratók énekszóval ünnepé-
lyes menetben jöttek haza, legelöl a koszorút hozták. A koszorúvivőt vízzel öntötték le. „Ahogy jöttünk 
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hazafelé, szólott a zene, mindenki omlott ki az útra, olyan vót, mint a temetés. Látták, elöl jő a koszorú. 
Futtak ki a kártya vízzel, úgy megöntözték szegényt, hogy jaj! Kapott osztán a koszorúvivő inget, 
gagyát.” (Parajd) 

A vízzel való leöntés bőség- és termékenységvarázsló rítusa az európai agrárkultusz igen elterjedt 
szokáscselekvése. Sóváradon és Parajdon emlékeznek a koszorú leöntésének egykori funkciójára. Aki-
nek a kapuja előtt elment (a koszorúvivő), az le kellett öntse egy veder vízzel, hogy a jövőben is legyen 
jó termés. Másutt a szokás értelmét már nem ismerték, csak a szokáscselekvést gyakorolták. Több 
másodlagos fejlemény is kapcsolódott hozzá. Aki vállalta a koszorú faluba vitelét, azt, hogy csurom 
vizesre öntözik (általában szegényebb rendű ember vagy cigány), a gazdától inget és gatyát kapott 
jutalmul.  

Itt kell megemlítenünk egy másik, szintén az agrárkultusz körébe vonható hiedelmet és 
rítuscselekvést. Sóvidéken általános volt, hogy az aratás végén, mikor fogyott el a gabona, szóbeszéd 
tárgya lett: ki fogja meg a nyulat. „Na, ügyeljetek, montuk, mert a nyulat megfogjátok.” „Siessünk, hogy fogjuk meg 
a nyulat.” (Parajd) Azt tartották, hogy az fogja meg a nyulat, aki abban a pászmában a legtöbbet aratta. 
Az már csak szóbeszédben, tréfásan emlegetett nyúl összefüggésbe állítható az agrárkultusz mitikus 
lényeivel – az utolsó kévében rejtőző medvével, farkassal, kakassal –, melyeket éppen Székelyudvarhely 
környékéről ismertetett először az európai néprajztudomány. Ebben az összefüggésben az aratás végén 
emlegetett nyúl a gabonadémon állat alakú formája, annak halvány maradványa. [1] 

 
Kották 

1. 

 
2. 
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