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Kazalrakás 
 
Az első részes, aki a kazalmester, vagy az öregbéres rakja a kazlat. Elő-

ször kilépi a szélességet, azután a hosszúságot a gazda által kijelölt helyen. 
Az előbbi négy lépés szokott lenni kis helyen, nagy helyen nagyobb, az 
utóbbi attól függ, hányan aratnak. Ha hárman aratnak, akkor 16 vontató 
szalmája számítódik egy ölbe, ha öten, úgy 18 vontatóé, ha hatan, úgy 20 
vontatóé. Minden emberre 6 vontatót számítanak egy ölbe, de húsz vonta-
tónál többet nem számítanak. Azután annyi vontatót huzat össze, a kijelölt 
hely közepére egymás mellé a kazalmester, amilyen hosszú lesz a kazal. 
Később kétoldalt a kazal mellé huzatja. A húzatás úgy történik, hogy a 
szérű szélén kis vontatókba összerakott, kinyomtatott szalma alá egy 
rudasfát aládugnak, befognak két ökröt vagy lovat, a tézsla végére láncot 
vagy kötelet kötnek, azzal körülfogják a vontatót és a végét a tézsla pere-
cébe húzzák bele, egyszer körültekeri a szalmát és fogja tovább a húzató 
lánc végét; majd az ökröket biztatja a húzásra, valaki rááll a rudasfára, 
vagy nyomja lefele. Mikor a kazal helyéhez érnek, a lánc vagy kötél végét 
elereszti s az ökrök a rudasfával együtt kihúzzák a szalmából. 

Az odahúzott csomókból megvetik az alapot. Először is a belső sarko-
kat vetik meg, vagyis a két sarkára gyűrést csavar a kazalrakó és lefogatja 
másik villa szalmával végről is, oldalról is és a kazal hosszában így hajtja 
végig az egész oldalt. Aztán a külső sarkokat és oldalt veti meg. Az első 
gyűrés után az odahúzatott sorcsomókat eligazítja. A kazalnak mindig 
púposán áll a közepe, hogyha eső éri, a vizet levesse, így folytatódik a ka-
zalrakás, vagyis a sarkokra gyűrést tesz s úgy rakja tovább a derekát. A 
kazal oldala térdmagasságig (3 sukk) egyenes, attól kezdve folyósán kifele 
jön, szélesedik, míg a kazal felét meg nem rakják, aztán összehalad. A 
gyűrések függőlegesen haladnak fölfele, amíg derékmagasságot el nem 
éri. Ekkor megnyomódik. Azután egy-egy kicsit beljebb húzza annyira, 
hogy végül a két sarki gyűrés összeér; ekkor egyet gyűr a közepébe, mely-
lyel megkezdődik a tetejezés. így áll l–2 hétig, addig nyomul; nyomtatás 
után, rabkor újból raknak a tetejébe amennyit kíván, betetejezik, hogy éle-
sen álljon a gerince. 

Mikor embermagasságot elér a kazal, létrát támasztanak az oldalához; 
ezen áll egy ember, az állós, olyan magasságban, hogy könnyen elvehesse 
villájával a földön állótól a szalmát, amit a kazalra fel tud adni. Ha olyan 
magasra rakják, hogy az állós nem éri el a kazal tetejét, egy másik állós is 
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megy a létrára az első fölé és az alsótól átveszi a szalmát a saját villájára s 
úgy adja tovább. 

Lent a földről dirigálja egy ember, hogy kijjebb vagy beljebb tegye a 
fent levő a gyűrést. Ha nem jól rakják a kazlat, a gazda mindjárt észreveszi 
s így szól: »aki alul van, mind a két szemét kell ütni, aki fent van, annak az 
egyiket.« 

Végezetül lekötik, de előbb föltöszik a böcsületöt. Vagyis mikor a teteje-
zést elvégezték, egy félöles hosszú, botvastagságú karóra emberfej nagy-
ságú babát, szalmacsomót csavarnak, vagy eresztett kötélből rátekerik és 
rákötik madzaggal a karóra, amit aztán  levernek a kazal legvégébe a ge-
rincen és erre tekerik rá a házikészítésű kenderkötelet, mely a gyűrés két 
sarkán vagy élén jön le, hogy a szél fel ne nyomja. Ezt a babát papnak 
mondják, (föltötték mán a szomszédban is a papot). A kötél végét, mely 
lejön egész mellig érő magasságban, beledugják a szalmába. A paptól 
kezdve egy-egy kis lépés távolságra vontatóról került kötelet tesznek 
mindkét oldalára s a végét beledugják a szalmakazal oldalába. A két vé-
gén az első kötél, vagy újabban vastag drót végére téglát kötnek, hogy le-
húzza a szalmát s a szél ki ne kezdhesse a tetejét. 

A kazalt nyári naplementnek hagyják véggel, ebből az irányból jön az 
erős szélvihar és így kisebbet fog belőle, mintha az oldalát éri; néhol a ta-
nya fekvése is irányozza.  

Hegyezés, tetejezés előtt hosszúnyelű gereblyével a könnyen hulló 
részt letakarítják, sokszor körüljárják, ahol szükséges, kihúzzák, beverik, 
takarosítják. 


