
Kukoricahántás 
 
A kalákák közül legtovább a máléhántás maradt fenn. A kukorica be-

érésével, általában október hónapban kezdték. 
A szomszédok, rokonok, jó barátok (gyermekek, fiatalok, öregek) 

vesznek részt benne. Gyermekek, leányok, legények, felnőttek csoportokra 
szakadva szórakoznak, ki-ki a neki megfelelő társasághoz húzódva. 

A század elején még eleven volt a mesélés, különösen Ketesden, ahol, 
ha a falu négy kiváló mesemondója megjelent, szinte egész este folyt a me-
sélés. Máskor énekeltek vagy játszódtak. A legények kukoricaüszöggel 
kenték be egymást és a lányokat. 

Munkaserkentő játék volt a faluhántás. Ha valaki meghántott egy csö-
vet a játék kezdetén, nyomban kikiáltotta a falu végén lakó legelső család 
nevét.  

A cső lehántása után a másik játékos már az ezután következő család 
nevét kiáltotta. Majd a többiek sorban, mindaddig, míg minden család 
tiszteletére meg nem hántottak egy-egy csövet. Ha hiányos szemű kukori-
cacsövet találtak, azt mondták: „anyósodnak annyi foga legyen!”. Aki piros 
kukoricacsövet talált, annak szabad volt elmenni lefeküdni. 

Ha a hántásnak vége volt, egy-egy legény megfogott egy-egy lányt, 
és panusával (kukoricahéjjal) tömte ki a szoknyáját. Hiába menekültek, vé-
dekeztek a lányok, végül mégis „matyószerűen” álló szoknyája lett minden 
lánynak, jó kerekre, szétállóra kitömve. A gyerekek a példán felbuzdulva a 
nanát vagy édesanyjukat próbálták kitömni. 

A legények gyakran játékból kukoricaüszöggel bekocsmolták (Kalota-
szentkirály), becsumázták (Vista), illetve beüszkölték (Inaktelke) a lányokat. 

Inaktelkén az is jó játék volt, hogy a törökbúza-hajat egymás fejére tet-
ték, és ezt mondták:  

„A pap házán gólyafészek, minden ember látja, csak a vak nem látja, az is 
kukucskálja”.  

Ilyenkor mindenki kapott a fejéhez, hogy vajon nem az övén van-e a 
gólyafészek. 

Végül a háziasszony szilvát, almát, diót, főtt kukoricát, sült döblecet 
(sütőtököt) hoz, és hívja vendégeit. A dalolás tovább folyik, és néha, külö-
nösen, ha a háznál férjhez menő lány van, ezt még meg is táncoltatták, hi-
szen „lányfejjel utoljára hántja velük a kukoricát”. 
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