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Erdély – Sóvidék 
 
A legutóbbi időkig (a szövetkezetek megalakításáig) inkább sarlóval 

arattak, gyakran aratókalákát szerveztek. Sóváradon és Atyhában a módo-
sabb gazdák szerveztek kalákát, Alsó- és Felsősófalván, Siklódon mind-
azok, akiknek hirtelen megérett (visszaérésben volt) a gabonája, és sürgő-
sen le kellett aratni. Itt szerre arattak egymásnak. A kalákában végzett ara-
tásnak ünnepi jellege volt. Az egyik típusa a táncos kaláka, erre a falu ösz-
szes fiatalját meghívták, zeneszó mellett arattak, s vagy a kaláka végén, 
vagy a hét végén táncot rendezett a gazda számukra. A kaláka másik típu-
sában nem rendeztek táncot, étellel és itallal kínálták a segítőket. Kaláká-
ban 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 hogy legyen, hogy az 
ember feje férjen bele. Olyan vót, mint egy kaliba, alul kerek, s három-
szögben ment essze. Az egyik embernek a fejébe húzták, az hozta haza.” 
(Sóvárad) Az aratók énekszóval, ünnepélyes menetben jöttek haza, legelöl 
a koszorút hozták. A koszorúvivőt vízzel öntötték le. „Ahogy jöttünk ha-
zafelé, szólott a zene, mindenki omlott ki az útra, olyan vót, mint a teme-
tés. Látták, elöl jő a koszorú. Futtak ki a kártya vízzel, úgy megöntözték 
szegényt, hogy jaj! Kapott osztán a koszorúvivő inget, gatyát.” (Parajd)   

A vízzel való leöntés bőség- és termékenységvarázsló rítusa az európai 
agrárkultusz igen elterjedt szokáscselekvése. Sóváradon és Parajdon em-
lékeznek a koszorú leöntésének egykori funkciójára. Akinek a kapuja előtt 
elment (a koszorúvívő), az le kellett öntse egy veder vízzel, hogy jövőben 
is jó legyen a 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 öntö-
zik (általában szegényebb rendű ember vagy cigány), a gazdától inget és 
gatyát kapott jutalmul. 

Itt kell megemlítenünk egy másik, szintén az agrárkultusz körébe von-
ható hiedelmet, rítuscselekvést. Sóvidéken általános volt, hogy az aratás 
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végén, mikor fogyott el a gabona, szóbeszéd tárgya lett: ki fogja meg a 
nyulat. „Na ügyeljetek, montuk, mert a nyulat megfogjátok.” „Siessünk, 
hogy megfogjuk a nyulat.” (Parajd) Azt tartották, hogy az fogja meg a 
nyulat, aki abban a pászmában a legtöbbet aratta. A már csak szóbeszéd-
ben, tréfásan emlegetett nyúl összefüggésbe állítható az agrárkultusz miti-
kus lényeivel: az utolsó kévében rejtőzködő medvével, farkassal, kakassal, 
melyeket éppen Székelyudvarhely környékéről ismertetett először az eu-
rópai néprajztudomány. Ebben az összefüggésben az aratás végén emlege-
tett nyúl a gabonadémon állat alakú formája, annak halvány maradványa.7 

 
 
 
   
 

                                                 
7 Barabás László: Forog az esztendő kereke. Marosvásárhely, 1998, 104–105 


