Az aratők Jézust híviák
Horvdt népszokások
A mag (búza, árpa,

rozs, zab) haláIának és újjászületésónek megrendítő ceremóniáia az ógörög Dionüszlsszal került kaptsolatba,
akinek halálakor és feltámadásakor a misztériu-mok részvevű uevén snlítva hívtáh magufthoz istenüket. A Dráva menti (sOmOqIJi)
horvátok és a hercegszántói |bdcshai) horllát aratóft az aratás végeztóvel lézus nevét kiált\tták . A búzakalász ozirisz emblémája volt ,
haláláé és feltámadásáé, amelyneft párhuzamait a hazai howátok is megőriztók. lézus hal,álának felmagasztalását Szent IánOs ielenti
be a búzamaq szimbólumát felhasználva (Iános 12, 23-25).

fu aratást letérdelve, a közös ima elmondásáva]
ték meg a magyarok, baranyai sokácok, és más

kezd-

horvát

népcsoportok aratói, valójában, mintha szertaráson

vennének részt,
A göcseji, hegyháti magyarok az arutás

ve] elkészült kéyét]ózus
ftévónek nev ezik, hasonlóan a hercegszántói sokácokhoz, valamint a hazai
Dráva menti horvátok-

hoz, Ez utóbbiak lakócsai horvátok -

befe|ezté-

a vetéssel, mire az üldö-

zők oda érnek, ám addigra az elvetett búza - isteni csoda folytán - megnő
és beérik.
A magyarok és a hor-

a

az
utolsó aratási kévétnagyobbra készítették,rlgy
hogy a kalászok egyik fele egyik irányba néZett,
míg a másik fele a má-

vátok mondáikban lézust
Szent Péteítársaságában
gyakran a búzamezőben
ielenítik meg, A búzave,

sikba, Az aratóeszkózö-

téssel és a búzaterméssel áll kapcsolatban a
Mester. aki akkor is hoz
termést, ha nincs eső. A
hazai horvátok {baranyai
bosnyákok és a Dráva
mellett élők) ]ézust és
Pétert a SZorgoS arató-

- sarlókat és a kaszát
- abba belevágták, ám
előtte egy búzamagból
ket

kinőtt három kalászt piros színű pamutszállal

átkötve

ráhelyezték,

ma|d a kalászokat hazahozták és a szoba sarkában lévő Jézus kép kere-

tébe tűzték, illetve a fából faragott Krisztus-kereszthez kötözték. A köVetkező vetés elérkeztéig
ott tartották, maid a belőle nyert magvakat a többi búzamaggal összekeverve vetették elAz aratás végeztével, a búzamag halálát követően a
]ézus-kéve is meghal, Az aratók a halál ceremóniáiát
letérde]ve, közös ima e]mondásával éízékeltetik,majd
a Jézus kévétháromszor a levegőbe emelve ,,lézus, ]ézus, ]ézus!" kiáltással magukhoz híviák Krisztust, miként tették azt a görög dionüszoszi kultusz résztvevői,
Az aratási szokásokban a termékenyre forduló életnek a halál fölötti győzelme nyilvánul meg: az élet szÉ
nét jelképező piros pamutSZái, s a hármas búzakalászban, melynek magvaiból úi élet, bőséges teíméssariad,
A §zerző ,,rézüs vé.e a népt tmádságokban"

20oz2. sárnilnkban közliltük.
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AZ úl é]et már a learatott búzamezőn is megnyilvá_
nul a dusnoki rác-horvátok legendáiban. Máriának _ a
kisded Jézus szoptatásakor - teie a földle csöppenve
fehér foltot hagy a tarlón, A Szent Család üldözői előt
menedéket egy búzavető földjén talál a lllagyar mondák szerjnt, A szántó-vető még csak nem is végez

cíníítanulrnányát

lánnyal és a lusta juhász,
boltárral hozzák kapcsolatba, valamint a kenyeret Sütő asszonnyal, aki a
visszatérő vándoroknak
nem kíván adni a frissen
sült kenyérből, hanem a
dagasztóteknő alá bújik inkább, ám gonoszságáért ]ézus teknősbékává változtatia, A Dráva menti
Potonyban lejegyzett horvát legenda elbeszéli ]ézus
megmenekülését. Iézus üldözői elől egy rétestésztát
nyújtó asszonytól kér menedéket, Az asszony az asztal
alá bújtatia. ]ézus eközben csodát tesz, ugyanis az addig kinyúithatatlan rétestésztaleér egészen a földig,
így eltakaria aZ asztal alatt ]éVőt.
Adalékként mondjuk el, hogy a búzaszemen a magyarok, a bácskai bunyevácok és a DIáva menti horvátok
lézus képétvélikfelismerni, hasonlóan az e€yiptomi népekhez, akik ozirisz jeleként a búzakalászt tekintették,
A hármas kalász, lézus szent képe mellé kerülve, annak jelképévéválik.
]ézus tehát maga az élet,

Fíankovlcs György

