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Cséplő bandák, kézi cséplés 
 

A szegényebbek, akiknek kevés volt a gabonájuk, kézi csépekkel verték 
ki a magot a kévékből. 

A kézi csípölís, cséplés még sokáig megmaradt a cséplőgép megjelenése 
után is, mert a házak, később melléképületek tetejét szalmával, kevével fed-
ték 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 (például Zsérén, Nyitraszegen) voltak 
cséplő csapatok, cséplő bandák, akik más faluba is eljártak csépelni. A 
bandának volt egy vezető embere, aki egyezkedett, aki vezette a munkát, 
diktálta a ritmust. A cséplő banda ételt, italt kapott a csépeltető gazdától 
és a kicsépelt gabona ötödét vagy hatodát, ahogy a bandavezető megegye-
zett a gazdával. A cséplés befejeztével a pajtakaput verték meg, jelezve, 
hogy végeztek, szabadok, így a következő gazda jöhetett egyezkedni, vagy 
a cséplősök mentek kínálkodni más gazdáknál. Ahol sejtették, hogy kell a 
csíplő banda, megverték a kaput, így kínálták fel a munkájukat. 

A kettő, négy- vagy hattagú csapatok nagyon jól összeszokott társak 
voltak. Jó ritmusérzéküknek kellett lenni, 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. 

Nyitraszegi 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.3 

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 csé-
pelni, mert a rozsszalma kellett a kötelekhez. Asszonyok csak a babot csé-
pelték egyedül, esetleg ketten. 

                                                 
3 In Madar Ilona: Fejezetek Zoboralja társadalomnéprajzához. Debrecen, 1989. 
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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, 
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 fokozatosan megkönnyítették a nyomta-
tást, a cséplést.4 

                                                 
4 Jókai Mária: Szent Ivántól Kisasszonyig. Pozsony, 2004: 33–46. 


