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Csallóköz 
 
 

Július hónap első felében a mezőgazdasági munkák között ez volt az 
egyik legnehezebb munka, a paraszti szorgoskodás „koronája és jutalma”. 
Kezdéshez már előre mindent előkészítettek. Megkalapálták, megfenték a 
kasszákat, kötőnek sást szedtek, „kézhez készítették” a kötözőfát is. Néhány 
héttel korábban már megfogadták az aratókat. A részes aratók bér fejében 
megkapták a tizenegyedik vagy tizenkettedik részt, azaz hetest, kilót vagy 
mázsát. Felbáron tizenkettedik részt kapott egy szakmány, azaz aratócsoport.  
A szakmányban végzett munka volt az ősibb. S csak később kezdték a részes 
formát alkalmazni. A szakmányban dolgozó a Czuczor–Fogarasi szerkesztet-
te Magyar Nyelv szótára szerint olyan munkás, „akit napszámban, de kivált hol-
dak száma szerint fogadtak és fizettek”. 

A munkát Péter-Pál napja (júnus 29.) körül szokták elkezdeni. A helyi 
megfigyelés szerint ekkora már megszakad a gabona töve, ami azt jelenti, 
hogy megérett a betakarításra. Régen Péter–Pál napján a gazda délután ki-
ment a búzaföldre, keresztet vetett. Majd levágott néhány kévére elég gabo-
nát. A levágott gabonát kévékbe kötötte, és a kévéket egymásra rakta. Ezzel 
megkezdte jelképesen az aratást, eleget tett az ősi szokásnak. A Péter-Pál napi 
első kasszavágásokat mindig egyedül kellett megtennie, hogy az aratás sze-
rencsésen fejeződjék be. 

Ünnepélyes volt az aratás első napja. Általános szokás volt az is, hogy in-
dulás előtt, például Felbáron, Medvén, Bősön, Balonyban, a Csilizközben, de 
más csallóközi faluban is, ahol volt templom, az aratáshoz szükséges eszkö-
zöket, szerszámokat, kaszát, gereblyét, kötözőfát, sarlót, a tokmányt a tarisz-
nyával a templom falához rakták, hogy a pap megszentelje vagy megáldja. 
Felbáron egy lajt vizet is tettek a szerszámok mellé. A lajt fából készült hosz-
szúkás, tágas hordó, ebben hordták a vizet az aratóknak. Bodakon és Kisud-
varnokban a lajtot vatalénak, csubullónak, csobollónak is nevezték. Az aratók 
magukkal is vittek vizet cserépkorsóban, ennek a neve csöcsöskorsó volt. Ha 
elfogyott a víz, a kötőterítő gyerek vagy a kötöző ment vízért a közeli forrás-
hoz. 

Az aratók munkája igen nehéz munka volt. Kora hajnalban már három 
órakor kint voltak a földeken vagy otthon, a szérűben. Délután öt-hat óráig 
vágták a gabonát, utána a kévékbe kötött terményt kepébe, keresztekbe rak-
ták. Az összehordott kévék után a tarlót a marokszedők nagygereblyékkel 
fölhárították. Ez volt a háradék, s kévébe kötve mindig a kepe végébe került. 
Sokszor este tíz-tizenegy óráig dolgoztak. Haza legtöbbször gyalog ballagtak, 
mégis volt kedvük énekelni: 
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Megérett a búzakalász, le kell már azt vágni. 
Nem szabad a legényekkel más faluba járni. 
Nem is jártam, nem is fogok életemben soha, 
Van énnékem a faluba kökényszemű barna. 
 

Ezt is szívesen énekelték: 
Megérett a búza, megpendül a kasza. 
A Jóisten adta, mi meg hordjuk haza. 
Gyere rózsám, mellettem van a helyed. 
Szüret után ugyis bekötöm a fejed. 
 

Az uradalomban az aratás mindig vasárnap, s bállal kezdődött. A bősi 
uradalomban hetven kaszás is dolgozott hetven marokszedővel. Csopor-
tokban, cukkokban végezték a munkát. Egy cukkban három kaszás és há-
rom marokszedő volt. Az egyik kaszás kötözött, kettő kaszált, a marok-
szedők közül kettő szedte a markot, egy pedig a kötőt terítette. Ezt felvált-
va, cserélgetve végezték. 

Medvén és a Duna menti falvakban különösen nehéz volt az aratás, 
mert a kötözéshez szükséges sást, meg a gabonát is, sokszor a vízből kel-
lett kiszabadítani, kihordani. A medveiek szerint a papkéve azért került 
mindig a kalászos felével a szél irányába, hogy az ne tudja könnyen szét-
dobálni, szétszórni a képéket. Erre különösképpen kellett vigyázni, mert a 
szélvihar mindig sok kárt okozott a gabonában. Az ilyenkor keletkezett 
szelet Medvén az apostolok szelének nevezték, utalva ezzel az első pünkösd-
re, amikor a Szentlélek nagy szélzúgás közepette szállt le az apostolokra. 
Ahogy ezt az Apostolok cselekedeteiben olvashatjuk. 

Patason a gazdák az aratást istentisztelettel kezdték, s a következő 
zsoltárt énekelték: 

Vígak a föld lakosai, 
mert megnyíltak az ajtai 
az Úr bő tárházának. 
Víg a magvető, hogy néki 
orcájának verejtéki 
nem hiába hullának. 

 

Mert ahol hintett marokkal, 
most kiterjesztett karokkal 
hordja kévéi sorát. 
Aki segítségül híván 
az Urat, dolgozni kíván 
nyer tőle ily adományt.5 

 
 
 

                                                 
5 A 68. zsoltár dallamára: Hogyha felindul az Isten… 
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Az aratók a tarlón mindnyájan közös tálból ettek. A tálat a földre tet-
ték, körülülték, s így fogyasztották el az ételt. Evés közben soha nem be-
széltek. 

Az ebéd elfogyasztása után keveset pihentek a föld szélén lévő fák 
alatt, majd ismét elkezdték a munkát. 

Az aratás megkezdésekor az urasági aratók, vagy akik nagyobb, mó-
dosabb gazdánál arattak, a körükben megjelent gazdát vagy intézőt jelké-
pesen foglyul ejtették. Kivitték a gabonaföldre, ahol a marokszedők búza-
szálból font gúzzsal, szalaggal összekötözték a kezét, s akkor engedték 
szabadon, amikor pénzzel vagy borral kiváltotta magát. 

Bakonyban a gazda a kaszásoknak és a kötözőknek pálinkát adott, a 
marokszedőket pedig díszes fejkendővel ajándékozta meg. 

Az aratás befejezésekor aratókoszorút készítettek. Búza, rozs vagy zab 
kalászaiból fonták a lányok a koszorút, s piros, fehér, zöld nemzeti színű 
szalagokkal díszítették. Csiliznyáradon színes szalagokat kötöttek a kalá-
szokra. A koszorút a gazda házához a marokszedők vitték, mellettük men-
tek a kaszások vidám dalszóval, majd az első kaszás, ő volt az aratógazda, 
adta át a köszöntő szavak kíséretében: „Kedves Gazduram! Isten segítsé-
gével a mai napon sikeresen befejeztük az aratást. Továbbra is jó egészsé-
get kívánunk Gazuramnak és az egész családjának. Tartsa meg őket az 
Isten erőben, egészségben, s kérjük, hogy jövőre is minket válasszon arató-
jának.” Ezután fölcsendült az aratók éneke: 

 

Gazduramnak tisztelettel jelentjük, 
az aratást ma délben befejeztük. 
Adja Isten, hogy kövér legyen minden búzaszem! 
Fehér lisztből omlós kalács, puha kenyér sülhessen. 
 

Kerényi György említ egy nagyon régi aratóéneket, amelyet az aratás 
befejezése után, az aratókoszorú átadásakor szoktak énekelni: 

 

Elvégeztük, elvégeztük az aratást, az aratást. 
Készíjj gazda, készíjj gazda, jó áldomást, jó áldomást. 
 

Bodakon a koszorút mindig az első kaszás vitte a fején. A nóta pedig 
így hangzott: 

 

Soós György uram, nagy uraság, 
álgya meg a Szentháromság! 
Álgya, álgya, meg is álgya! 
A torkunkat is megszánnva! 
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A koszorú átadása után a gazda vacsorával és itallal vendégelte meg az 
aratóit. Ez volt az áldomás, vagy ahogy a Csallóközben mondták: ádomás. 
Sülyben egy érdekes szokás, hiedelem élt aratás idején. Amikor a gabona 
már kihányta a fejét, s köd keletkezett, két férfinek ruhaszárító vagy la-
dikhúzó kötéllel kellett a ködöt lehúzni a vetésről, hogy a termés meg ne 
fulladjon. Ezt úgy csinálták, hogy az egyik férfi megállt a föld egyik olda-
lán, a másik vele szemben, a túlsó oldalon, a kötelet keresztben áthúzták a 
búzaföldön, s hosszában végigmentek rajta.6 

 

                                                 
6 Marcell Béla: Naptár és néphagyomány. Csallóközi népszokások. Dunaszerdahely, 1997. 


