
Részes aratás az uradalomban 

 

Az időjárás ez évben a megszokottnál két héttel előbbre tart, így lassan a vége 

felé közeledik az aratás. A két világháború közötti időszakban ilyentájt még 

jócskán benne voltak a legnagyobb erőfeszítést kívánó, embert próbáló 

munkában, mellyel ki-ki biztosíthatta magának egész évi kenyerét. Ennek 

érdekében folyt az aratás úgy a paraszti gazdaságokban, mint az uradalmak 

nagy kiterjedésű szántóin. Fejér megye köztudottan a nagybirtokok hazája 

volt. Így a sárkeresztesi gróf Károlyi uradalomban végzett részes aratás rövid 

bemutatásából általánosítani is lehet a megye egész területére.. 

 

A szervezés 

 

A II. világháborút megelőző időszakban az uradalomban az aratást, azaz a 

megérett szárasgabona kézi erővel történő levágását aratócsapat, másképp 

aratóbanda végezte. Az uradalom intézője a tél vége fele, rendszerint 

februárban felfogadott egy idősebb, megbízható, kellő tekintéllyel rendelkező 

férfit, az aratógazdát vagy bandagazdát, hogy szervezzen meg egy csapatot. 

Sárkeresztesen Izmindi János, aztán majd húsz évig Miklós Lajos szedte 

össze, válogatta ki a kaszásokat, kiknek száma gyakran a 39-et is elérte. 

Döntően a község szegényparaszti rétegéből kerültek ki. Az aratógazda a falut 

végigjárva beszélt a jelöltekkel, vagy üzent értük. A lehetőségen mindenki 

kapva kapott. 

A szerződés azonban az uradalom és az aratók között jött létre. A községi 

jegyző foglalta írásba, s egy téli napon valamennyi fél jelenlétében a 

községházán felolvasta. Az intéző annyit tett hozzá: „Aki ezt a szerződést 

elfogadja, írja alá! Aki nem, az elmehet!” 

A szerződés értelmében az aratóknak az uradalomban meghatározott 

mennyiségű búzát, rozsot, árpát, zabot, esetleg még lent, illetve borsót kellett 

levágniuk. A szálas gabona aratását részes munkaként végezték. A cséplés 
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után a termés egy tized részét kapták meg. Egy hold len lekaszálásáért 

viszont egy mázsa búza járt. 

Az aratási munka lehetőségének biztosítása fejében az uradalom további 

mellékmunkák elvégzését kötötte ki. Így ellenszolgáltatás nélkül minden arató 

kötelezte magát három napi takarmánykaszálásra, behordásra, kazalba 

rakásra. Adott viszont az uradalom – igaz, mindig gyenge minőségű földön – 

1200 négyszögöl kukoricát egy-egy aratónak. Ezt a nagybirtok fogatjai 

munkálták meg. További részesmunkákat is magában foglalt a szerződés. Kb. 

fél hold részes szénát volt köteles minden kaszás levágni, kazalba rakni. 1/3-

a illette az aratót, 2/3-a a grófi birtokot. A községben lévő összes uradalmi 

kukoricát az aratók szedték le, hordták góréba, majd vágták le a szárt és 

rakták kupacokba. Ezt nevezték tizedes kukoricának, mert a termés 1/10-e 

illette az aratót. 

A szerződés által tehát a nagybirtok és az aratók között egy viszonylag 

hosszabb időre szóló, nem egyszerű, ezért részletesen szabályozott 

jogviszony jött létre, mely nem pusztán a gabona aratására vonatkozott. A 

néprajzi és szociográfiai irodalom ennek kapcsán azt említi meg, hogy az 

uradalmak helyzetükkel visszaélve az aratási lehetőséget sokféle 

mellékmunkával terhelték meg. Az egykori aratók viszont azt is megemlítették, 

hogy így mindkét fél jól járt. Az uradalom a munkaerővel, az aratók a kereseti 

lehetőséggel. 

 

A szervezet 

Az aratócsapatba azonban nem csak a kaszások tartoztak, hanem a 

marokszedők (másképp marokvágók vagy kettőzők) is. Ők a lányok, 

asszonyok, nagyobb gyerekek közül kerültek ki. Még úgyszintén a tél végén 

minden kaszás egy marokvágót fogadott fel, - így alkottak egy aratópárt. 

Foglalópénzként a marokszedő gazdájától egy pengőt kapott (gyermek 

esetén az apával történt a megegyezés). A marokszedők közé időnként 

bekerült egy-egy szomszédos faluban lakó, sőt móri vagy székesfehérvári 

asszony is. 
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Ha valamelyikük azután esetleg nem bírta a munkát, megszökött, úgy 

gazdája, a kaszás volt köteles helyette másikat keresni, állítani. A marokszedő 

munkájáért 2 q búzát kapott és gazdája biztosította részére a napi étkezést. 

 

Az aratóbanda belső viszonyaihoz tartozott, hogy a kaszások előre 

megállapodtak, amennyiben valamelyikük egy napot mulaszt (pl. betegség 

miatt), úgy ezért mennyi pénzt köteles befizetni a közösbe. Általában a rendes 

napszám duplájában maradtak. 

 

Legtöbbször Péter-Pál (június …) után kezdődött az aratás. Az egykori 

kaszások évtizedek múltán is idézni tudták a rájuk vonatkozó szerződést, 

melyből kiderül az aratás módja: „Köteles az arató a búzát, rozsot rávágni, az 

árpát rendre vágni, marokba szedni, kévébe kötni, keresztbe rakni, 

összegereblyézni, a kuszát kévébe kötni.” 

Rendre vágás esetén a kaszás úgy suhintott, hogy a gabonát a tarlóra, a 

földre terítette. Rávágásnál viszont a kaszára szerelt gajmó (csapó) 

segítségével az előtte álló sorra. A kaszás után haladó marokszedő sarlóval, 

az árpát kisgereblyével összegyűjtötte, marokba szedte, majd a 

gabonaköteget az előre elkészített kötélbe rakta. Következett a kévébe kötés, 

amit férfi, valamelyik kaszás végzett. 

A aratócsapaton belül további munkamegosztás is történt: 3 aratópár alkotott 

egy bandát vagy partit. Ebből két férfi vágta a növényt, a harmadik kötözött. A 

kévéket újra a marokszedők vették kézbe: máglyákba hordták, ami hatszor 

három meghatározott formában lerakott kévét jelentett. Ebből rakták aztán 

speciális módon a férfiak a kepét vagy keresztet – de erre rendszerint már 

este került sor. 
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Étel – ital 

 

Az együtt dolgozó, ritmusosan arató kaszások szép látványt nyújtottak, ám a 

nyári forróságban szinte emberfeletti munkát végeztek. Ehhez az étellel-itallal 

történő ellátást az aratócsapat maga oldotta meg. Az uradalom helyiséget, 

aratókonyhát és fát adott nekik a főzéshez. Az aratók a sütésre-főzésre két 

asszonyt, a favágásra egy idősebb férfit, a kuktát fogadták fel. (Bérük 3, illetve 

2 q búza volt – az aratókéból.) 

A nagybirtok egy mázsa búzát előlegezett meg kaszásonként, ebből lehetett 

kenyeret sütni. Minden arató beadott hat kilogramm babot; de sót, paprikát, 

zsírt és minden mást a boltban vettek – hitelbe, aratás után fizették. 

A két főzőasszony minden hajnalban friss kenyeret sütött. Ehhez ki-ki a 

tarisznyájából reggelizett. Ebédre leves és hozzá második járt: így legtöbbször 

bab vagy tésztaleves, aztán sűrűbab (babfőzelék) vagy darástészta. 

Keddenként puffancs is járt ebédre, ami kenyérlisztből készült, 

összehajtogatott kelt tésztát jelentett, a közepében pirospaprikás zsírral. 

Vacsorára állandóan bableves került. Csütörtökön otthonról vittek ebédet, ezt 

komaebédnek nevezték. Látható tehát, hogy a kalóriadús bab mellett a 

rendelkezésre álló liszt határozta meg a főzést. Emellett az ételek 

egyhangúsága és a rajtuk spórolás is feltűnő. 

Az ebéd és a vacsora, valamint lajtoskocsiban a víz határba szállítását az 

uradalom biztosította. Ám a dűlőútról a mindig szomjazó aratókig a vizet egy 

nagyobbfajta gyerek cipelte. Őt már az aratók fizették – egy mázsa búzával. 

Egy nagy faedényben vitte a szomjat oltó italt, az őt állandóan sürgető nőknek, 

férfiaknak. 

Az aratógazda maga nem kaszált, hanem felügyelt a munkára, szervezte a 

tevékenységet. Neki ugyanúgy egy egész rész járt, mint a többi kaszásnak, s 

még néhány további kedvezmény. 
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A megdolgozott járandósághoz, a tizedik részhez azonban csak a cséplés 

végén jutottak. A gabonát a kaszások csépelték ki maguknak, a grófi birtok 

gépet adott. Ezután ki-ki hazavihette a saját szalmáját, törekét, míg a 

búzarészt az uradalom szállította házhoz. A fel nem osztott, közös terményt 

eladták Imrédy Rezső boltos-kocsmárosnak, aki levonta a megelőlegezett étel 

árát, a többit pedig borban adta ki. Így az aratásvégi aratóbálon kívüli ilyenkor 

is ihattak pár decit a nagy munka sikeres befejezésére. 
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