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A szórás 
 
A garmadába összetolt szemet felszórják, rendesen hajnalban, mert ek-

kor szokott a legjobb szél fúni. Régi tapasztalás szerint, ha a hajnalt meg fúj-
ja a szél, akkor egész nap szóró-idő van. Ha jó szél fú, egész nap szórnak. A 
szóráshoz három ember szükséges úgy mint a szóró vagy lapátos, a fölöző és 
aljhajtó. Ritka a jó szórókezű ember, aki mindkét kezére tud szórni, és aki 
jól tudja kiválasztani a févaljt (ahol a tisztabúza végződik) s jól terít. A 
garmadából egy vagy két lapáttal felhajít a lapátos annak megállapítása 
céljából, merről fú a szél, merre csapja ki a polyvát? Vár egy kicsit. Ismét 
feldob egy lapáttal, hogy nem fordul-e a szél? Ekkor szél fölül nekifordul a 
garmadának és ha erősen fú a szél, egész, lapáttal, ha pedig kis, fújdogáló 
szél van, fél lapáttal hajít fel olyan se magasra, se alacsonyra — ahogy 
szokták mondani. 

A tiszta, nehéz, súlyos mag (első búza) lehull szépen egy rakásra, a 
könnyebbet (második búza) már közelebb viszi a szóró emberhez, mely 
ahol végződik, ott van a févalj, ide cöveket szúr le vagy a vasvillát. Ezen 
túl hull le az ocsú, azután a polyva. A színpolyva után hull a lángpolyva 
vagy langó (levéltöredék). A fölöző a szél irányában áll, ahol a tiszta búza 
leesik és a búzával együtt lehulló kevés töreket, polyvát, lóganét, giz-gazt, 
a hosszúnyelű nyírfa söprűvel a felszórt búza tetejéről a févaljba söpri. Ha 
a szóró nem jól hajítja fel a búzát, a fölöző így inti: a kalapom szélére pö-
rögjön a búza. A fölözővel szemben áll az aljhajtó, aki sűrűfogú gereblyé-
vel kaparja le az ocsút, polyvát. Mivel a szél minden törmeléket ráfú, a fe-
jén levő zsákkal védi magát attól, hogy a nyakába ne hulljon a toklász, 
mely kikezdi a bőrét. Van, aki nem fél tőle, nem használ zsákot. A tiszta 
búzát még egyszer felszelelik. A jó szóró és fölöző második szórása után 
olyan tiszta búza kerül ki, mintha megrostálták volna. 

Estefelé, vagy amikor elvégzik a szórást, elválasztják a búzát a polyvá-
tól és a polyvának az ocsú felőli részét még egyszer felszórják, hogy ne 
maradjon benne szem. 

Szórórosta az uraságnál 1878-ban jött használatba Vásárhelyen, a nép-
nél az 1880-as évek végén. Cséplőgép 1876 óta van, mely járgányos volt. 
Az első gőzcséplő 1880-ban került a határba, Vajhátra, hova ezernyi ember 
ment ki nézni. Búgattyúnak hívták, mert búgott. Szidták a munkások, meg-
érezték, hogy vesztökre lesz. Az első Kornick-féle aratógép 1898-ban, az 
első traktor 1913-ban került területünkre.  

 


