
Magyar néphagyományok a második világháború 
katonáinak tudatában 

II. SZERELEM, HÁZASSÁG, SZÜLETÉS ÉS HALÁL 

A gyűjtés körülményeit és egyéb szükséges megjegyzéseket 
az előző rész bevezetésében elmondhattam már (VMMK 9, 
1970,247—274), erre felesleges lenne újból visszatérnem. 

Utalhattam arra, hogy ezt az anyagot a második világhábo
rú és az azt követő hadifogság idején gyűjtöttem össze. Akkori 
körülményeinkből adódóan az „élet szükségeinek" kérdése 
más megvilágításban, de más súllyal is jelentkezett, mint a pol
gári életben szokásos. Ez okozza a most közölt részek arány
talan terjedelmét, egymáshoz viszonyítva. 

A vonatkozó anyagrészeknél ismétlés helyett hivatkozom 
csak a megfelelő rész sorszámára. 

Az anyagközlést folytatni szeretném még, értékelésre a tel
jes anyag közlése után kerülhet majd sor. A falu és élete, föld
művelés, állattenyésztés, háziipar anyaga későbbi számunk
ban kerül majd bemutatásra. 

SZERELEM 

Vö.: 1/17, 406, 407, 413, 414, 415, 416, 559, 560, 566, 609 és 
612. 

1. A férjhezmenendő lányok András napkor ólmot öntenek. 
A megolvadt ólmot kiskanállal, kulcs fokán hideg vízbe csur
gatják. A megmerevedett ólomlepény alakjából következ
tetnek aztán a leendő férjükre, foglalkozására stb. — Török 
Zoltán géplakatos, Ózd, Borsod megye. 

2. Andrásnap „vigiliáján" szokás az ólomöntés. Nagyobb 
kanálban felolvasztják az ólmot, aztán kulcs fokán át hideg 
vízbe öntik. Ebből jósolnak, főleg a leányok, hogy ki veszi el 
őket. Szilveszteri ólomöntés nem szokásos. Imrich István 
r. k. kőműves 1923, Pereces, Borsod megye. — Családja Sze-
pességből ered, édesapja 20 éves korában jött ide, édesanyja 
itt született magyar, de az ő szülei is szepességiek. 

3. András nap „vigiliáján" szokásos gombócba belegyúrni 
azoknak a cédulára írt nevét, akik érdeklődnek a lány iránt. 
Forró vízbe egyszerre beledobják a gombócokat, amelyiket 
elsőnek veti fel a víz, a gombócban levé név tulajdonosa veszi 
el a lányt. Imrich István r. k. kőműves 1923. Pereces. 

4. András estéjén a fiatalok „derelyét főznek". Elsőnek ala
nyok írnak fel egy csomó férfinevet, beleteszik a tésztába, 
aztán a forró vízből, csupasz kézzel kikapnak egyet. Amilyen 
nevet találnak a kivett dereJyében ,az lesz leendő férjük neve. 
Ezután a legények teszik ugyanezt. — Urbán József ref. föld
műves, 1923, Abara. 

5. András napkor gombócot főznek. A lányok négy-négy 
cédulára felírják egy-egy udvarlójuk nevét, a cédulákat gom
bócokba gyúrják. Egy gombócot csupasz kézzel kikapnak 

a forró vízből. A gombócban lévő cédulán lévő név lesz 
a férjük neve. — Török Zoltán géplakatos Ózd, Borsod 
megye. 
6. András napkor szokásos, hogy három át nem látszó pohár, 
vagy bögre alá karikagyűrűt, kenyeret és földet tesznek. Vala
ki, aki nem tudja, hogy mi van az egyes poharak alatt, egyet 
felemel. Ha azt emeli, ami alatt karikagyűrű van, hamar férj
hez megy, vagy megnősül. Ha azt emeli fel, ami alatt kenyér 
van, a házassága sikerül. Ha a földet takaró poharat vette fel, 
valaki meghal a családjából. — Török Zoltán géplakatos 
Ózd, Borsod megye. 
7. „Újév nagyszombatján" sötét este kimegy a lány egy „so-
rompolyos kerítéshez". Oszlopok közé font sövénykerítés ez. 
„Viszen egy piros kötőt és ráköti egy oszlopra". Másnap reg
gel aztán megnézi. „Ha bogosra kötötte, gazdalegény, ha vé
konyra, szegénylegény lesz az ura". — Katona Ferenc r. k. 
földműves, Andrásfalva, Románia. 
8. A lányok „újév nagyszombatján" este „galuskát" főznek. 
Minden lány vesz egy „galuskát" és a padra teszi. Behívják a 
kutyát. Akinek a gombócát elsőnek eszi meg a kutya, az az új 
évben férjhez megy. Katona Ferenc r. k. földműves, András
falva, Románia. 
9. Ha a lány szilveszterkor éjjel éjfélkor maga van a szobában 
és lámpát gyújt, annak a képe jelenik meg előtte, aki az ura 
lesz majd. — Marti Gáspár r. k. földműves, 1923, Kézdi-
szentlélek. 
10. „Csillagszámolás". Kilenc este meg kell kilenc csillagot 
számolni. A kilencedik éjjel megálmodja az ember leendő 
életpárja nevét. — Urbán József ref. földműves, 1923, Abara. 
11. Lányos háznál napnyugta után nem szabad seperni, mert 
„kiseprik a legényt!" —Mátyás János r. k. földműves 1923. 
Monó. 
12. Lányos háznál nem ültetnek kaktuszt, mert pártában ma
rad a lány. — Gruzniczky Béla bányatisztviselő Nagybánya. 
13. Ha valaki szerelmes valakibe és azt akarja, hogy a másik 
mindig rá gondoljon, a következőket kell tennie. Vegyen egy 
békát és dugja be hangyabolyba. Akkor kell onnét kivenni 
ha a békának csak a csontja maradt már meg. Ezt kell elvinni 
és illetőhöz és a csonttal háromszor meg kell ezt érinteni. 
Öreg háztartási alkalmazottjától hallotta Farkas Endre r. k. 
tanító, 1922, Csörnyeföld, Zala megye. 
14. Ha egy lány el akar bolondítani egy legényt, megszerzi an
nak a kapcáját és odaadja egy „kuruzslóasszonynak". Az be
lemártja valamibe és a legény házánál a „csukott lerben elége
ti". „Ennek a szagától menthetetlenül elbolondul a legény". 
„Mikor otthon voltam, akkor is csinálták ezt!" — Veress 
Miklós unit. földműves, 1923, Vargyas, Udvarhely megye. 
15. Ha valakit meg akar „fogni" a lány, akkor meghívja az 
illető legényt a házukhoz. Itt szokás a „kapun beléptetés", 
„megétetés", „megitatás". Hogy ezek miben állnak, nem 
tudja az elbeszélő. — Sata Mihály r. k. villanyszerelő 1923. 
Pécska, Arad megye. 
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16. A lány haját „metélttésztába" gyúrva etetik meg a kisze
melt legénnyel. Ezzel tudják „megfogni" a legényt. — Herbai 
László r. k. földműves, 1923. Atkár. 
17. Vörösborba cseppentett „havibajt" itatnak a kiszemelt le
génnyel, ezzel tudják „megfogni". — Kiss István r. k. vincel
lér, 1923, Hegyesd 
18. Ha férfi és női szeméremszőrt (fanszőrt) összekötnek, há-
sasság lesz a dolog vége. Szeged-Tanyavilág. Törvényszéki 
társgyalás alapján: dr. Thuróczy Miklós. 
19. Esküvő után 5 évvel találta meg a férj a nő „szemérmes 
testrészének szőrit" a kalapja bélésében. — Tóth Pál r. k. 
földműves, 1923, Csatár. 
20. „A padka" két deszka szélességű, karfás hidacska a házak 
előtti mély árkon, amelyek az utcát szegélyezik. A fiatalok a 
„padkán" udvarolnak esténkint és minden „padkán" egy-egy 
pár ül. — Bátori István ref. tanító Gerjen. 
21. Amikor végeztek a fosztassál, minden legény hazakíséri 
szíve választottját. Hazaérve a lány lefekszik a kamrában, vagy 
az első szobában, ahol éppen aludni szokott. A legény bemegy 
hozzá és az ágy szélére ülve beszélgetnek még. Elbeszélő kü
lön kiemelte, hogy náluk így szokás udvarolni, nem az utca
ajtóban, vagy a szülők jelenlétében. Amelyik legény bizalma
sabb viszonyban van a lánnyal, az ruhástól le is fekszik az ágy
ra. Természetesen gyakori eset, hogy egyik-másik lány teherbe 
esik, ezen azonban nem ütközik meg senki. — Petrovics 
Ferenc Varsány Nógrád megye. 
22. „Legény nem vesz a szomszédból lányt, mert azt megunja". 
— Simon Dénes rk. földműves 1923 Csókfalva. 
23. Két legény jár egy lányhoz. Akit a lány kikosarazott, az 
„bosszúból, bor árán" felfogadja barátait, akik éjjel szétsze
dik a szekeret és a csűr tetején rakják össze. — Veress Miklós 
unit. földműves 1923 Vargyas Udvarhely megye. 
24. „Fogadott keresztapa". Torkosabb lány elfogad kereszt
apának „legényeket", akiképpen úgy visznek neki ajándékot, 
mint a rendes keresztgyerekeknek szoktak. „Van olyan gaz
dag lány, akinek van 15 fogadott keresztapja is". — Pétery 
Lajos ev. földműves 1923. Pusztaszentlászló, Zala megye. 
25. „Ügyes lány" = szép, kedves lány. Háromszékben általá
nos. — Páll István rk. földműves 1923 Szentkatolna. 
26. Szerelmes levelet kap, aki kitépett szempilláját a mellébe 
dugja. — Kovács Kálmán Győr. 

HÁZASSÁG 

Vö.: 1/17, 406, 407, 413, 414, 415, 416, 559, 560, 566, 609, 
611,612.11/1—10. 
27. Amikor elmennek megkérni a lány kezét, a legény barátai 
az ablak alatt láncra, madzagra kötött fazekakat csörgetnek 
és éktelen lármát csapnak. A háziak közül a gazda, gazda
asszony kérik őket, maradjanak csendben. Majd a lány is ki 
szokott menni. Ha a lány és legény együtt megy ki, jó házas
ságra utal. — Falkenheim László rk. tisztviselő 1922 Tekla
falu. 
28. Haegy legény megkéri egy lány kezét, barátai a legény há
zától a lányéig polyvát hintenek. Télen még vízzel is lelocsol
ják, hogy ne lehessen felseperni. •— Falkenheim László rk. 
tisztviselő 1922 Teklafalu. 
29. Legény jár egy lányhoz és komoly szándékai vannak, 
megmondja a lánynak: „Csütörtökön eljövünk kérőbe!" 
A lány kezét a legény édesanyja szokta megkérni. Bevett szo
kás, hogy a lánykérésénél a legény édesanyja „eláztatja" a fiát, 
elsorolja összes rossz tulajdonságait. Természetes, ezt nem 
veszik komolyan. Ha a lány szülei beleegyeznek a dologba, 
„szombaton elmennek a paphoz". Legény és lány, meg a két 
apa megy oda, bejelentik az esküvőt. Ezen a napon a „kéz
fogó" is. Ezt a lányos háznál tartják, ebéd és vacsora is van, 
amire csak a legény szülei hivatalosak. Ekkor állapítják meg 
a lakodalom napját. 

Az eljegyzés és lakodalom között van a „gyűrűvevés". A je
gyesek bemennek a városba és az ékszerésznél a vőlegény 
megveszi a gyűrűket, amit ott tüstént fel is húznak. Ezen a 
napon vetetnek mértéket a csizmadiánál a „vőlegényi és 
menyasszonyi csizmáról". A kész csizmákat a csizmadia a la
kodalom előtti napon viszi, vagy viteti el a vőlegény házához. 
(Elbeszélő édesapja csizmadia!) A vőlegény fekete posztóruhát 
csináltat magának és vesz egy fekete kalapot is. 

Három-négy héttel a lakodalom előtt kezdődik a „hívoga-
tás". A vőlegény és menyasszony külön-külön hívja meg a 
vendégeket. A vőfélyeket és nyoszolyólányokat ugyanakkor 
kérik fel. Nős ember nem lehet vőfély. Az első vőfély a „ke
reszttestvér", a keresztapa fia. A vőfélyek a rokongyerekek kö
zül kerülnek ki. Ha a keresztapának történetesen nincs fia, 
akkor a legidősebb rokongyerek lesz a „fővőfény". Ez a ko
rai meghívás azért van, hogy készülni tudjanak a meghívottak 
a lakodalomra. 

Lakodalom előtti napokban a „vőlegényes és menyasszo
nyos háznál" nagy a készülődés. Marhát, borjút, birkát vág
nak, sütnek és főznek. 

A menyasszony a lakodalom előtti nap elmegy minden „vő-
fényjelölthöz". A „vőfényjelöltek" aranyos rozmaringot 
kapnak a kalapjukra tőle, amivel „felbokrétázzák" a kalap
jukat és a „vőfénybotjukat". A vőfények felírják a címeket, 
kiket kell meghívni a lakodalomba. A legtöbb vendéget a „fő
vőfény" hívja meg. (Ez a meghívás formális, hiszen a vőle
gény és a menyasszony korábban meghívta már a Vendége
ket!) 

„Van egésznapos és félnapos lakzi", aszerint, hogy az es
küvői szertartást délelőtt, vagy délután tartják meg. Cigányt 
csak a vőlegényes ház fogad. A cigányokat a lakodalom előtti 
nap a vőlegényes házhoz viszik, ahol este megkezdődik a mu
latozás. Ezen a lakodalomra meghívott egész vendégsereg 
jelen van. 

Az asszonyok ezen a napon készítik a „csigatésztát", amit 
kevés liszttel hintenek meg, hogy ne ragadjon. Másnap a hús
levesbe főzik, meg pörkölt mellé köretnek is adják. 

Az esküvő előtti napon van az „ágyvivés" és a „szekrény-
vivés". A vőlegény násznagya a vőfélyekkel elmegy a meny
asszonyos házhoz a menyasszony ágyáért és szekrényéért. 
Ezeket nagy huzavona után kapják csak meg. Nagy alkudo
zás kezdődik, mert ezekért a holmikért rendes pénzben fizetni 
kell. A pénzt a vőlegényes ház biztosítja. Ha a vőlegény kül
döttei egy párnát is „el tudnak lopni", vagyis ki tudnak észre
vétlenül az udvarról csempészni, már nem kell fizetni. Ha ez 
nem sikerül, a vőlegény küldöttei kezdik számolni a kialku
dott összeget, közben mindenféle rossz pénzekkel iparkodnak 
becsapni a menyasszony násznagyát. A menyasszonyos ház 
vendégei közben mindenféle apróbb tárgyakat iparkodnak a 
vőlegényes ház küldöttei zsebébe csempészni. Ha ez sikerül 
nekik, nagy nevetés közben veszik elő, mondván, hogy azt 
el akarta lopni. 

A „félnapos lakzi" olcsóbb. Elmarad ilyenkor az előző napi 
mulatozás és a cigány csak a lakodalom napjának délelőttjén 
jön meg. 

A házasságkötés a községházánál minden különösebb cere
mónia nélkül történik, csupán a fiatalok és a két násznagy van 
jelen. 

A templomi esküvőre a vőlegény és menyasszony házától 
egyidőben indulnak el. Elöl mennek összekapaszkodva a vő
félyek, akiket a fiatalabb nős emberek követnek. A menyasz-
szonyt násznagya vezeti, két oldalt meg a „nyoszolyóslányok" 
mennek. Az „asszonynépség" jön ezután. A násznagyokat 
arról lehet felismerni, hogy egyenes, aranyozott rozmaring 
van a kalapjukba tűzve, míg a násznép egyéb férfitagjai csak 
egyszerű rozmaringot tűznek a kalapjuk mellé. A vőlegény 
nászmenetét a cigánybanda is elkíséri. 

A „násznépség" bemegy a templomba, itt megtörténik az 
egyházi esküvő. A cigányok a harangozó házához mennek be. 
A jókedvű, vagy kicsit már italos vendégek elkísérik a cigá
nyokat és az egyházi szertartás idején is vigadnak. A harango
zónak az egyik rokon bort, kalácsot, ennivalót visz a vőlegény 
és menyasszony házától is. 

Az egyházi szertartás után a két „násznépség" összevegyül 
a templom előtt, kínálgatják egymást borral, pálinkával, be-
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szélgetnek. Majd az előző sorrendben a vőlegény vendégei a 
„vőlegényes házhoz", a menyasszonyé a „menyasszonyos 
házhoz" mennek. Ha a két házhoz egyfelé visz az út, akkor a 
közelebb levő „lakodalmas házig" elöl mennek a vőfélyek, 
akiket a fiatal házas emberek, ezeket az idősebbek követik. 
A két násznagy között megy a fiatal pár, oldalukon a nyoszo-
lyólányokkal. Legvégül az asszonynép megy, majd a cigány
banda. 

Mindkét háznál ebéd van. Minden ételt „felköszöntenek". 
Elmaradhatatlan a csigatésztás húsleves. A vendégek mulat
nak ebéd után. A „nagyházból" kihordják a bútorokat, de a 
„karoslóca" bent marad. A cigánybanda az egyik sarokba 
húzódva játszik, a fiatalok táncolnak. 

Mikor sötétedni kezd, a vőlegényes háztól elindulnak a 
menyasszonyért. Az egész lakodalmas népség elmegy, kivéve 
a „gazdaasszonyokat". A vőlegény házánál a keresztanya a 
„főgazdaasszony ". 

A menyasszony házánál a vőlegényt a „kisházba" vezetik, 
ott van a menyasszony is. 9—1/210 körüli időig nagy múlatás 
van. Ez alatt az idő alatt van a „hívatlanok tánca". Majd a 
menyasszonyt a „fővőfény" versben elbúcsúztatja. Ilyenkor a 
menyasszonynak szabályszerűen sírni kell, „ha nem sír sokat, 
meg is szólják!" A rokonság és fiatalság átkíséri ezután a 
menyasszonyt a vőlegény házához. Távolabbi rokonok, isme
rősök és idősebbek maradnak a menyasszonyos háznál. Vőle
gényes háznál „fogadják a menyasszonyt", a vőlegény család
ja sorban megcsókolja. 

Behordják az asztalokat, kezdődik a vacsora. Főhelyen az 
ifjú pár ül. A menyasszony elé kerül az asztalra a „menyasz-
szonykalács". Egyszerű fehér, üreskalács ez, amit tejes cukor
ral dagasztanak. Tetejét fonják, „kidíszítik". „Menyasszony
kalácsot" csak rokonok sütnek, a „keresztcsalád" négy-öt 
darabot is. A legszebb példányt a menyasszony elé teszik, a 
többi a vendégek asztalára kerül. A vacsora jobb és több fo
gásból áll, mint az ebéd. Ekkor kerül az asztalra a torta és 
sütemény is, amit cukrászdában vettek. Természetes, minden 
ételt „felköszöntenek" most is. 

Vacsora után kihordják az asztalokat. Ekkor van a „fehel-
tánc", „seprűtánc", majd jön a „menyasszonytánc". A „ka
roslóca" elé asztalt tesznek, oda ül a két násznagy. Az asztalra 
festett porcelántányért tesznek. Mindenki táncolhat a meny
asszonnyal, aki pénzt tett a tányérba. Arra törekszenek, hogy 
minél apróbb pénzzel fizessenek, ezért már jó előre gyűjtik az 
aprópénzt. Amikor valaki pénzt tett a tányérba, a násznagyok 
kiveszik. A menyasszony édesanyja az asztal mellé áll és ha 
azt látja, hogy elfáradt a lánya, papírpénzt vet a tányérba és 
elkiáltja: „20 pengőért pihen a menyasszony". Amikor kez
denek fogyni a táncosok és a vőlegény látja, hogy túl sokáig 
nem kérték fel, piros almát dob a tányérba, földhöz csapja a 
tányért és kivezeti a menyasszonyt, aki magával viszi a piros 
almát is. „Azt tartják, ha a tányér nem törik össze, nem lesz
nek boldogok a fiatalok!" 

Ekkor kezd már virradni, a vendégek jó része haza is ment 
már. A „menyasszonynak fel van téve a konty". A meny
asszonyt ilyenkor el szokták vízért küldeni. A gyerekeket fel
biztatják, hogy lökjék ki a vödröt a kezéből, hogy sokszor 
vissza kelljen mennie. 

„Az új ember és új asszony" elmennek a menyasszonyos 
házhoz. Az idősebb emberek „pityókásak" már, jókedvűek. 
Ők kísérik az ifjú párt. Szalmakötelet kötnek a derekukra, ar
cukat bekormozzák. A menyecske házánál természetesen sok 
a tréfa, móka ezekkel a jókedvű bácsikákkal. Ezek aztán visz-
szamennek a vőlegényes házhoz és tovább isznak, mulatnak. 
Dél felé hazaballagnak kialudni magukat. Aki kipihente ma
gát, visszamegy folytatni a mulatást. — Kovács József rk. 
iparos, 1923, Szurdokpüspöki. 
30. Lakodalom Bodonyban. Bodony a Mátra alatt fekszik, 
Heves megyében. Kendőváltás: kb. másfél héttel az esküvő 
előtt a lány házánál felkészülnek a vendéglátásra, sütnek, főz
nek, elkészítik a bortjstb. Szépen kivarrott vászonkendőbe al
mát, diót csomagolnak, aztán rózsás, vagy sima szalagokkal 
kötnek át, és egy díszes tarisznyába helyeznek úgy, hogy a sza
lagok a tarisznyából kilógnak. Ha ez készen van, a vőlegény 
anyja hátára veszi a tarisznyát és hazaviszi. A lány testvérei 

selyemkendőbe csomagolt tortát, kalácsot, süteményt visz
nek. A legény házánál uzsonnát adnak a vendégeknek. Alko
nyatkor a legény közeli rokonait és testvéreit hívják meg uzson
nára és a kendőket, amelyeket a lányos háznál készítettek, ők 
kapják meg. Lakzi előtti takarítás: Szombaton reggel a vőle
gény rokonai, sógor, testvér összegyűlnek a vőlegény 
házánál. Borjút, disznót vágnak. A vőlegény nőrokona, 
aki nyoszolyóasszony lesz, segít csigatésztát készíteni. Ha ez 
kész, ebből készített túrós, vagy mákos „csigát" esznek, isz
nak és hazamennek. Szombaton délután két vőfély megy 
„meginvitálni" a rokonságot. Délután 3 órakor három kocsi 
megy a vőlegény házához. A lovak természetesen fel vannak 
szalagozva és elmennek a menyasszony házához az ágyért és 
„sifónért". Az ágyat magát nem viszik el, csak a belevalót: 
derékaljat, dunyhát, vánkost. Ezekért a holmikért a nyoszolyó
asszony, a vőlegény keresztapja, „szószóló", a két vőfély és 
egy-egy kocsis megy el. A „szószóló" versben kikéri az ágyat. 
Itt megvendégelik őket. A vőfélyek úgy ülnek, hogy egy-egy 
vánkost ki tudjanak lopni, amit szintén a kocsira tesznek. 
Az ággyal két asszony megy, a menyasszony keresztanyja, a 
„lánykiadó". A sifont (rendes ruhásszekrény) a menyasszony 
két fővélye fogja és még a menyasszony két férfitestvére is kíséri 
őket, akik szintén a sifonnál segédkeznek. A vőlegény házánál 
lerakják a holmikat. Az asszonyok megvetik az ágyat, a sifont 
is rendbehozzák. Alsó és felsőruha van ebben. Ha ez kész, 
vacsorát kapnak. Ezután a vőlegény kiöltözve a négy asszony
nyal elmegy a menyasszony házához. A vőlegény rokonai ez
alatt a vőlegény házánál 11—12-ig mulatnak. Hétfőn reggel 
7 órakor szent misére mennek. Ekkor a szülők is gyónnak és 
áldoznak. Mise után mindenki hazamegy és megreggeliznek. 
12 után kezdődik az ebéd. A vőlegény mindenkit sorra kínál 
pálinkával, aztán leül legénybarátai közé. A férfiak külön ül
nek. Ekkor jön az ebéd, amely a következő fogásokból áll: 
1. Húsleves csigatésztával, 2. főtthús fonott kaláccsal, 3. töl
tött káposzta, 4. sülthús krumplival, 5. kása, 6. sütemény, 
torta, bor. Utána estig tánc van. Este a vőlegény felöltözik és 
menetben mennek a menyasszonyért. A menyasszonynál tán
colnak, majd a „leánykiadó" elbúcsúztatja verssel, cigány
zenével a menyasszonyt. Ezután a „szószóló" megköszöni a 
lányt a szülőknek. Ekkor indulnak is már vissza. A vőlegény 
még visszalép, megköszöni a lányt és megcsókolja annak szü
leit. Menet: Elöl megy a „szószóló", a „leánykiadó", vőle
gény, nyoszolyóasszony, nyoszolyólány, menyasszony, egy 
közeli rokon menyecske, menyecskék, legények, cigányok, nős 
emberek. 

A vőlegény szülei fogadják a menyasszonyt, megvendége
lik süteménnyel, borral, szóval vacsorát adnak. 7—8 óra kö
rül mindenki vacsorát kap, utána a lányok visszamennek a 
vőfélyek kíséretében a menyasszony házához, ahol a meny
asszony rokonai gyűltek össze. 10—11 óráig mulatnak, előző
leg természetesen jól ettek már. A tálaló vőfély minden fogás
nál verset mond. 12 óra után a menyasszony anyja gyertyát 
oszt ki közöttük, ezt meggyújtják és nótaszóval mennek a vő
legény házához. Mikor már közel érnek, eléjük mennek a vő
legény rokonai és a cigányzenészek, míg a vőlegény és meny
asszony kezükben hosszú szentelt gyertyával a konyhaajtóban 
várják a lakodalmas menetet. Midőn ezek megérkeznek, az 
udvaron a lányok és menyecskék körbe állnak, táncolnak, 
nótáznak. A lakodalmas menetbelieket, a menyasszony ke
resztapját és szüleit fogadják, megcsókolják és bekísérik őket 
egy üres szobába, ott táncolnak, majd megkezdődik a meny
asszonytánc. A menyasszony előzőleg ruhát váltott, levették 
a fátylát is, de a koszorúja rajt marad még. Kitesznek egy asz
talt, erre tányért helyeznek, amit piros kendővel takarnak le. 
Egy vőfély bevezeti a menyasszonyt és elkiáltja: „Húzd rá, 
eladó a menyasszony !" Táncolni kezd a vőfély a menyasszony
nyal. Közben a menyasszony keresztapja és testvérei pénzt 
tesznek a tányérba. Mikor a vendégek „megvették" már a 
menyasszonyt, a kendőt a menyasszony „menyecskéje" össze
hajtja és a pénzzel együtt kiviszi. 

Rákövetkező reggel 7 órakor misére mennek és „avatásra". 
A menyecske fején csipke van. Visszamennek vagy a vőlegény, 
vagy a menyasszony házához és délután 3—4 óráig mulatnak. 

Vőhajtás: Az esküvő után egy hétre az összes rokonok nagy 
mise végeztével a menyasszony házához mennek, megebé-
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délnek és késő estig mulatnak. A menyecske fehér ruhában 
van és csipke van a fején. 

Osztogató: Menyasszonytánc után a menyasszony szülei a 
vőlegény rokonainak ajándékot osztanak ki. A vőlegény any
jának ruhát, apjának ingrevalót, a vőlegény testvéreinek 
szintén ingrevalót, ha lánytestvére van kötőnek, blúznak 
valót és szalagot. „Szószólónak" és „gazdaasszonynak" fej
kendőt adnak. Vőfélynek zsebkendőt, „kocsmárosnak" fej
kendőt adnak. — Kovács József r.k. földműves, 1923,Bodony, 
Heves megye. 
31. Múlt század közepéig ökrös szekérrel történt a lakoda
lom. Az ökröket is „kisallangozták", mint ma a lovakat. Ré
gebben kevés lovat tartottak. Régebben keddi napon volt a 
lakodalom, a Nyárád mentén általában ma is ez a lakodalom 
napja. Eteden az első világháború után tértek át a vasárnapi 
lakodalomra. — Nagy Emil, ref. tanító Eted. 
32. Télen kevés az esküvő, inkább nyáron és ősszel tartják a 
lakodalmat. Reggel 9 óra felé összeverődnek a vőlegény házá
nál a hivatalosak. 5—7 „lovasszekérbe" felvirágozott, „gan
gos", vagyis fiatal, tüzesvérű lovakat fognak, ezekkel mennek 
a menyasszonyért. Az első szekér az „elköszöntő" szekér, 
melyen a násznagy, vőfélyek ülnek. A lányos háznál a nász
nagy és „lányosházi vőfény" kiállnak a kapuba fogadásukra. 
Csak úgy engedik be őket, ha három találóskérdést megfejte
nek. Ha ez nem sikerült nekik, a vőlegény vőfélyének egy lö
vésre le kell lőnie a „kapuzábéhoz" erősített magas rúd tete
jére tett tojást. Rendesen három összekötött „boglyakarró" 
csúcsára kötik a tojást. Ez a szokás az első világháború után 
megszűnt, mert a magyarok csak kivételes esetben kaptak 
fegyvertartási engedélyt. — Nagy Emil ref. tanító Eted. 
33. Van leány és legény „vendéghívó". Az előző a menyasz-
szonyhoz hívja meg a lányokat, rokonokat és jó ismerősöket, 
az utóbbi a vőlegényhez a legényeket, rokonságot és jó isme
rősöket. Előző leány, utóbbi legény. Meghívás vasárnap 
mise előtt történik versben. A lakodalmat rendesen csötörtö-
kön és szombaton tartják. Vendégeskedés mindkét háznál 
folyik. Vendégek ebéd után gyűlnek össze annál a háznál, 
ahova meghívták őket. Itt borral, kaláccsal és kürtöskaláccsal 
kínálják meg őket. A vendégek bort és tésztaféléket visznek 
ajándékba, azonkívül a „menyasszonyos" házhoz hivatalo
sak, a menyasszony számára is visznek nászajándékot. A tá
lalást a „hívogatást" végzők látják el. Két násznagy van, 
egyik a vőlegény, a másik a menyasszony násznagya. Nász-
nagyi tisztet a keresztapák látják el, vagy, ha a keresztapa 
halott, a bérmakeresztapa. „Mi inkább gazdának hívjuk". 
A lányos háznál a gazda olvassa fel, hogy ki milyen ajándé
kot hozott a menyasszonynak. Esküvő után 4 órakor szokott 
lenni. Legényes háztól átmennek előzőleg a lányos házhoz. 
Elöl mennek a muzsikusok, majd a násznagy és násznagyné 
vezetik a vőlegényt és a vendégek párosával követik őket. 
Vőlegény násznagya „kikéri a menyasszonyt". Ezután a 
templomba mennek esküvőre. Elöl mennek a muzsikusok, 
aztán a vőlegény násznagya vezeti a menyasszonyt, majd a 
menyasszony násznagyának a felesége a vőlegényt és őket 
követi a násznép. Szertartás után a vőlegény házához mennek, 
ahol a menyasszony „bekéretkezik". „Fogadják a menyasz-
szonyt". Útközben az asszonyok kalácsot (felszelt) és apró
süteményt szórnak a gyerekeknek. Legények pálinkát visznek 
és barátaikat kínálják. A háznál párat táncolnak, isznak, tész
taféléket esznek, majd a menyasszony vendégei a menyasz-
szonyos házhoz mennek, a vőlegényéi maradnak és mindkét 
háznál vacsora van. Vacsora után viszik át a lányok, legények, 
és fiatal házasok az ajándékokat a vőlegényes házhoz. Éjfél 
felé mennek át ismét a menyasszonyos ház Vendégei a vőlegé
nyes házhoz. — Rokay Alajos rk. földműves, 1923 Gyergyó-
csomafalva. 

34. „Hívogató" 
Elindulás előtt a vőlegény, vagy menyasszony házánál : 

„Én már elmegyek követni dolgomat, 
Tegye szerencséssé hiv fáradozásomat ! 
Isten, ki lakik a szép magas égben 
Hordozzon engem csendes békességben! 
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Csendes békességben maradjatok itten, 
Friss jó egészséggel áldjon meg az Isten!" 

Vőlegény, vagy menyasszony által már jóval előbb meghívott 
vendégeknél az esküvő előtti napon: 

„Tisztesség adassék ezen tisztes háznak, 
Ezen ház érdemes, tisztelt gazdájának! 
Kezemben a vőfélybot rózsával bevonva, 
De szivemben elhervadt minden kinyilt rózsa, 
Örömnek rózsája, boldogság rózsája, 
El Van most hervadva minden magyar házban, 
Vőfély szavammal akár merre járok, 
Mindenütt siratják szép Magyarországot. 
Régen volt a magyar ilyen nagyon árva, 
Már maholnap nem lesz ünneplő ruhája ! 
Ha vigad is néha, könny szökik szemébe, 
Igaz a közmondás, sirva vigad régen ! 
Bánatát felejti azért néha mégis, 
Egy ilyen alkalmat hirdetek most én is. 
Tiszteletet hoztam egy kedves családtól, 

becses hajlékából, 
Szeretett fiának (vagy lányának) egybekeléséről 
Tessenek eljönni nálok vendégségbe, 
A jövő hétfőre. De mind ott legyenek, 
Hogy a mulatságban Vidám részt vegyenek! 
Együtt ott az uj párt köszöntik életre, 
Isten e háznépet áldja és szeresse, 
Szivemből kívánom!" 

Visszatérvén a hívogatásból, a vőlegény, vagy a menyasszony 
házánál : 

„Amit reám biztak, hiven mind elláttam ! 
Semmi ellentmondást sehol nem találtam! 
Ad is az Úristen érte sok vendéget, 
Azok közé pedig jó békességet! 
Segítse az Isten e háznépet erre, 
Hogy elkészülhessen a kivan t időre!" 

A „hívogatást" egy vagy két „vőfély" végzi. A „nagy vőfély" 
mondja a verset, a „kisvőfély" csak kíséri. „A vőfélyek" 
ünneplő fekete ruhába öltöztek, szívük fölé élő virág van tűz
ve. Ha ilyen nincs, akkor „vett virág". A virág mellé négy 
ujjnyi széles szalagból csokor van kötve, melynek vége térdig 
ér. A jobb karra egy „rojtosaljú, kivarrott pamutkendő" van 
kötve, melybe a menyasszony neve van hímezve. „Ennek 
muszáj lenni !" A „vőfélybot" rézfokos, melyet a nyoszolyó-
lányok rózsával kötnek le. — Beör Bálint ref. földműves 1923 
Hangács. 
35. Lakodalmi meghívó: 

„Alázattal léptünk e hajlékba, 
Az ég szálljon a benne lakókra! 
A házigazdától bocsánatot kérek, 
Hogy szent házába belépni merészlek. 
Jövetelünk okát elmondom én bőven, 
Egy szép ünnepély van nálunk készülőben, 
Melyre a családot általunk hivatja, 
A menyasszonyunk tisztességes apja, 
Ki majd jövő szerdán a kedves lányának 
És jegybéli párjának 
A községházánál tartja esküvőjét, 
A saját házában tartja menyegzőjét. 
Ennek a szép napnak megüljük a torát, 
Szíveskedjék nála megjelenni." 

Ladák János Decs, Tolna megye. 
36. Somogyszentpálon az esküvő reggelén egy ember felöl
tözik bohócszerűen. Ezt „habarázsiának" hívják. Fakalapá-
csot vesz a kezébe és sorra járja a hivatalosakat. Kerítésükön 
kalapál, majd énekel, aztán nyilvánosan meghívja a hivatalo
sakat. — Sziva Ferenc rk. asztalos 1923 Kéthely Somogy me
gye. 
37. Két nagy jegenyefát tesznek a vőfélyek a vőlegény és 
menyasszony kapujához a „kapusasok" mellé. Törzsét lehánt
ják és csigavonalban pirosra festik. Papírszalagokkal díszítik 
fel. „Ződágat" az esküvő után két hétig szokták kint hagyni. 



Levételkor, akik feltették, azokat meghívják ebédre és vacsorá
ra, meg mulatnak egyet. — Fekete István rk. földműves 1923 
Csiklázárfalva. 
38. Esküvőkor „felződágazzák a menyasszony kapuját". 
— Rokay Alajos rk. földműves 1923 Gyergyócsomafalva. 
39. A menyasszony kapujába fehérfenyőt tesznek. Ennek kér
ge marad, a fát szalagokkal díszítik fel, Rokay Alajos rk. 
földműves 1923 Gyergyócsomafalva. 
40. Az esküvő előtti napon a vőlegény a menyasszony kapujá
hoz magas nyír-, vagy jegenyefát állít fel. Ezt a fát piros szala
gokkal szokták feldíszíteni. Fának csupán a csúcsán hagynak 
fenn ágakat, törzséről lehántják a kérget. A törzs néha fehé
ren marad, máskor meg csavarmenetben nemzeti színűre, 
vagy vörösre festik. Ezt a fát „ződ ágnak" nevezik. — Skov-
rán Alajos rk. tisztviselő 1923 Csikszentsimon. 
41. A vőlegény barátai és rokonai a menyasszony és vőlegény 
házának kapujához 18—20 m magas jegenyefenyőt szoktak 
kötözni. Ezt is „májuságnak" nevezik és az esküvő előtt 2—3 
nappal teszik ki. Az esküvő után kb. 4 hétig hagyják kint. 
A fa kérgét lehántják, az ágakat csupán a fa csúcsán hagyják 
fent. A fa koronáját szalagokkal díszítik fel, a törzset pedig 
csavarmenetben vörös festékkel festik be. — Bálint Béla rk. 
földműves 1923, Csiklázárfalva, Csik megye. 
42. Esküvő előtt a vőlegény és menyasszony házának a kapu
ját „felződágazzák". 2—2 fiatal fenyőt állítanak a kapukhoz, 
amiknek a törzsét kidíszítik. A fákat az esküvő után kint 
hagyják még 1—2 napig. Halmágyi István rk. földműves 1923 
Csikszentgyörgy. 
43. Az új asszony holmiját ún. „hordó szekéren" szokták az 
ura házához vinni. Ebbe nagyszarvú ökröket szoktak befogni. 
Az ökrök szarvára nagy sóspereceket szoktak akasztani. Arra 
törekszenek, hogy ezekből lopjanak. Ha ez sikerül, azt szokták 
mondani, úgy be volt a gazda rúgva, hogy nem tudott az ök
reire vigyázni. Kikacagják. Ha más községből hozzák az új 
asszonyt, lovakkal mennek érte. Ezeket piros-fehér-zöld sza
lagokkal szokták feldíszíteni. — Bálint Béla rk. földműves 
1923 Csiklázárfalva, Csik megye. 

44. A násznép útját az a legény kötheti el, aki foglalkozott a 
lánnyal. Az utcát szalmával betekert „kötőlánccal" szokták 
elzárni. Egy vőfély odamegy a legényhez: „Igyunk áldo
mást!" „Elsőbb vásárt csinálunk és úgy iszunk áldomást!" 
„Mi kell hát?" Addig egyezkednek, míg borban és egy tál 
kürtőskalácsban megegyeznek. Kürtőskalács „az elmaradha
tatlan lakodalmi tészta!" A kapott dolgokat barátaival meg
eszi. Ha pénzt kapnak a továbbengedésért, akkor azt a kocs
mában közösen megisszák. — Sandi Tibor rk. földműves 
1923, Futásfalva. 

45. Az öregebbek el szokták kötni lánccal, vagy kötettel a la
kodalmasmenet útját. Aki elköti, az csak úgy engedi tovább 
a menetet, ha a menyasszony meg tud találós kérdéseire felel
ni. Ha nem tud felelni, akkor bort és kalácsot kell adnia az 
elköltőnek, hogy a násznép tovább mehessen. — Kelemen 
Béla baptista asztalos 1923 Kisgalambfalva. 

46. Ha más faluba visznek menyasszonyt, „minden faluban el 
szokták kötni a nászmenet útját". Az elkötést „kemény lánc
cal" rendesen hidaknál alkalmazzák, hogy a násznép ne tudja 
a láncot elkerülni. Vannak erőszakos vőfélyek, akik inkább 
elvágják a híd karfáját, aztán a saját pénzükön megcsinál
tatják, csak tovább tudjanak menni. Ilyenkor az elkötök 
farkashúst szalmába csavarva meggyújtanak a híd alatt. 
Nincs az a ló, amelyik rá merne menni az ilyen hídra. Ekkor 
megkezdődik az egyezkedés az elkötök és vőfélyek között. 
Rendesen bor és kalács a továbbjutás váltságdíja. Van olyan 
eset, amikor egy találóskérdés megfejtéséért engedik el a 
násznépet. Lukács Mihály rk. földműves 1923 Székelyvécke, 
Marostorda megye. 
47. A fiatalság felöltözik „maskurának", aztán fenyőágakból 
font láccal, ami még színes szalagokkal is fel van díszítve, „el
kötik" a nászmenet útját. A „maskurák főnöke" pénzt kap, 

amiért átengedi a menetet. — Rokay Alajos rk. földműves 
1923, Gyergyócsomafalva. 
48. Régebben szokásban volt a nászmenet előtt elkötni az ut
cát. Aki elkötötte az utcát, az találóskérdéseket szokott fel
tenni, amire a násznagynak kellett feleletet adnia. Ha a nász
nagy meg tud felelni, továbbmehet a menet, ha nem, az elkötő 
bor, vagy pálinka árán engedi őket tovább. Elbeszélő, gyer
mekkorában látta utoljára ezt a szokást. — Ambrus István 
rk. szabó 1923 Gyergyócsomafalva. 
49. Amikor a menyasszonyt az ura házába viszik, a szomszé
dok szalmával betekert lánccal „elkötik" a násznép útját. Az 
„elkötést" pénzzel szokták kiváltani. „Hogy a lányt ki ne vi
gyék a faluból, azért csinálják ezt". — Szőcs János rk. cipész 
1923, Torja Háromszék megye. 
50. Komollón nyírfaágból font lánccal szokták lezárni a nász
menet útját. A násznagy szokta pénzzel kiváltani a násznép 
továbbengedését. Főleg más faluba kocsin igyekvő násznép
pel szokták ezt megcsinálni. Gyerekek szeretnek az útzáró 
lánc körül tartózkodni, mert az elvonuló násznép pénzt szo
kott közéjük szórni. •—• Ferenc Jószef ref. tisztviselő 1924 
Komolló. 
51. Lakodalomban szokásos, hogy a násznépet vivő kocsisok 
versenyeznek, kinek a lovai futnak jobban! Tavasszal nyelestől 
bele kell az ostort dobni abba a tóba, amelyből először hall az 
ember békakuruttyolást ! Amelyik lovat ilyen ostorral ütnek 
meg, annyira fut, majd megszakad. — Iván Kálmán rk. föld
műves 1923 Vöckönd. 
52. A „feheleket és dunyhákat" a lakodalom előestéjén kirak
ják a Vőlegény házánál. Különösen vigyáznak arra, hogy az 
ágy ne legyen gyűrött. — Kovács József rk. iparos 1923 
Szurdokpüspöki. 
53. Makón figyelte meg az elbeszélő az ún. „asszonyavatást". 
Esketési szertartás befejezése után a pap, egy idősebb asszony 
és a menyasszony bemennek a sekrestyébe, ahol valami szer
tartás folyik le. Innét a fiatalasszony gyertyával a kezében ki
jön a templomba és az oltárnál imádkozik. —Markos András 
rk. igazgató-tanító Makó. 
54. „Esküttés" után a „gazda" egy tányéron két vékony szelet 
kenyeret és egy nagyobb, meg egy kisebb pohár pálinkát nyújt 
az ifjú párnak. Az új férj veszi a nagyobb poharat, ami a me
nyecske előtt áll, az meg a kisebbet, ami a férje előtt áll. így 
egymás előtt át kell nyúlniok. Az új férj az üres poharat át
dobja a házon. Ha ez sikerül neki, hosszú ideig élnek együtt, 
ellenkező esetben az egyik hamar elhal. A „gazda" hívja a 
vendégeket, kezeli a pálinkát. — Katona Ferenc rk. földműves 
1923 Andrásfalva Románia. 
55. A dunaföldvári reformátusok esküvőjénél a vőfély olyan 
almát nyújt át a papnak az irodában, a beíráskor, aminek a 
kocsánya le van törve és rozmaringág van szúrva a helyére. 
— Bátori István ref. tanító Dunaföldvár. 
56. Aki az esküvői szertartás után az új házasok közül elsőnek 
szólal meg, a házaséletben az lesz az engedékenyebb és simu
lékonyabb. — Nagy László Galambok Zala megye. 

57. A menyasszony cipőjébe tett pénz azt eredményezi, hogy 
„egész életében pénzen jár!" Rendesen a keresztanyja teszi 
be a pénzt. Szőregen figyelte meg Markos András rk. igazgató
tanító. 

58. „Búcsúztató:" 
„Tisztelt háznép, hallják a pár búcsúztatóját, 
Mielőtt itt hagyják a maguk szeretett portáját, 
Mert illik, hogy mielőtt útra indulunk, 
Isten s ember előtt hiten beszámoljunk. 
Kedves menyasszonyunk is eképpen szólna, 
Ha szivében most szóhoz jutna. 
Elmondom tehát én, mit elméje gondol, 
Mert ilyen formán látom bus arcáról: 
Örömmel virradt ránk e szép reggel, 
Örömmel köszöntöm ártatlan szivemmel, 
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De keblemet nagy bánat fogja el, 
Mert hosszú házasélet útjára lépek fel. 
Hosszú az ut, melyre most indulok 
Azért ó Istenem, tehozzád fordulok! 
Hozzátok fordulok most édes szüleim, 
És kik jelen vagytok, rokonim, testvérim, 
Bocsássatok meg most, az Istenre kérlek, 
Ha valaha bármit vétettem tinéktek. 
Kisérjetek tehát az isten házába, 
Kérjétek az Istent értem imádkozva, 
Bő áldását adja szép házasságunkra! 
Induljunk tehát, az Istenre kérlek, 
E nehéz utunkon vezéreljen Isten!" 

Ladák János Decs Tolna megye. 
59. Somogyszentpálon, amikor a menyasszony a vőlegény 
házába érkezik, almába, vagy narancsba nyomott pénzt dob 
hátra az udvaron. — Sziva Ferenc rk. asztalos 1923 Kéthely, 
Somogy megye. 
60. Amikor a templomból visszajövet ahhoz a házhoz ér a la
kodalmas menet, ahol az esküvőt tartják, a menyasszony az 
udvarban, a kapu közelében elhelyezett „melencét" rúg fel, 
amiben víz van. Szokás magyarázatát nem tudja. — Nagy 
László rk. földműves 1923, Galambok, Zala megye. 
61. A templomból hazatérve, a menyasszony elé tányért tesz
nek. Aki a tányérba pénzt tesz, megcsókolhatja a meny
asszonyt. — Falkenheim László rk. tisztviselő 1922, Tekla
falu. 
62. A lakodalom rendesen három napig tart. Minden házban 
ahonnét hivatalosak a lakodalomba, otthon kell valakinek 
maradnia „virrasztani". Ahol nem virrasztanak, onnét bár
mit el szabad lopni és a község kocsmájában elzálogosítani. 
A tulajdonosnak kell aztán az elzálogosított tárgyakat ki
váltani. Gyakran megesik, hogy ahol nem virrasztanak, a le
gények szétszedik a szekeret és a csűr tetején rakják össze. 
— Nagy Dániel bányamérnökhallgató Trizs, Gömör megye. 
63. A „druzsbajárás" lakodalom másnapján szokásos. Egy 
férfi nőnek, egy nő meg férfinek öltözik fel és álarcot is köt, 
hogy ne ismerjék fel. Van úgy, hogy eketaligán húzza a férfi
nek öltözött nő a nőnek öltözött férfit. A lakodalmas háznál 
jó hangulatot igyekeznek csinálni. — Morva István rk. föld
műves 1923, Csömör Pest megye. 
64. Lakodalomban egy férfi nőnek, egy nő férfinek öltözve 
megy el. Jó hangulatot csinálnak, szórakozatatják a vendége
ket. Kínálják is őket minden jóval. „Maskuratánc" is van, 
amikor csak ők táncolnak. — Papp Ferenc, Nádudvar. 
65. Mindenki, aki a lakodalomba hivatalos, „csigatésztát'' 
készít és visz a lakodalmas házhoz. A „csigából" a húslevesbe 
kerül és a sülthúshoz is ez a köret. „Nem is lakzi a lakzi csiga 
nélkül !" — Fodor József Cserépfalu. 
66. A komaasszony süti az „örömkalácsot". Kerek, kb. 50 cm 
hosszú mákoskalács ez, amiben több a töltelék, mint a tészta. 
Felszelik és a lakodalmi vacsoránál minden asztalra kerül belő
le egy tányérnyi. Másnap az ifjú páron kívül csak a „nagyobb 
vendégek" és a rokonság van jelen az ebédnél. Ebéd megkezdé
se előtt „édespálinkával" felköszöntik az új házasokat. Ezt 
ugyancsak a komaasszony adja. „Örömkalács" ilyenkor az 
első sütemény, ami az asztalra kerül. — Morva István Csö
mör. Ev. és kat. kevert népesség. 
67. Lókúton (sváb falu), az esküvői ebéd, vagy vacsora után 
(inkább a vacsora a szokásos), a menyasszony és hasonló 
alakú barátnője ruhát cserélnek, felső szoknyájukat a fejükre 
borítják és a sarokba állnak. A vőlegényt bevezetik. Rá kell 
mutatnia, hogy ki a felesége. Ha nem találja el, busásan meg 
kell váltania a menyasszony táncot. — Hammer György 
rk. földműves 1923 Lókút. 
68. „Nagy szokás" a menyasszony cipőjének az ellopása. 
— Falkenheim László rk. tisztviselő 1922 Teklafalu. (Tiszta 
sváb falu, az öregek németül beszéltek, a fiatalok magyarul. 
A magyar beszédbe sok német szó keveredett ajkukon, pl. 
„preklázni" = sulykolni.) 

69. „A menyasszonyt köszöntik be az asztalhoz vacsorára: 
Amint ott kint jártam, 
Szelid gelicére (sic) találtam, 
Mint ott kint búsult, 
Itallal, étellel meg is kínáltam. 
Hogy bemutathassam násznagyuraimnak, 
Vele ideálltam." 

Az első vőfély, aki ezt elmondja ekkor felmutat egy gyereket: 
„Nászuraim! Ez az?" — „Nem!" A menyasszonyra mutat: 
„Ez?" 

„Ha mivel nem válna be, 
Bocsájtsák kezemre, 
Mivel vőfély vagyok, 
Majd gondját viselem!" 

Horváth István Szabadhídvég Somogy megye. 
70. Lakodalomban a „vőfélyek" tálalnak fel. Ilyenkor „sur-
cot" adnak eléjük. Ennek a köténynek rojtos az alsó széle és 
bele van hímezve a menyasszony neve. Egyébként a „vőfély 
a lakodalom bohóca". Lakodalmi étrend: húsleves, főtthús, 
amit egyszerre tálalnak. Amikor az első tálat behozzák, a 
„tál aló vőfély" versben kínálja azt, majd az első tálat az ifjú 
pár elé teszi le : 

,,Szerencsés jó napot, 
Áldást, békességet, 
Ne érje búbánat 
Soha a községet ! 
Távozzon el innen 
Minden szomorúság, 
Legyen mindenkivel 
öröm és vigasság! 
Itt az első tál leves 
Amelyet behoztam, 
De, hogy el ne ejtsem, 
Mindig imádkoztam. 
A szakácsasszonyunk 
Igen reámbizta, 
Kínáljak mindenkit, 
Ez az óhajtása! 
Sok hus megfőtt benne, 
Tyúk, csirke és liba, 
Zöldség, só, bors benne, 
Nincsen semmi hija. 
Diszes vendégsereg, 
Látják nincsen hiba, 
Kés, kanál, villa 
Tányérokhoz lerakva, 
De akinek nincsen, 
Szóljon hamarjában, 
Kerittünk annak 
Ott kint a konyhában — 
De, mivel az első tál 
Idebenn vagyon, 
Azért az evéshez 
Bátran hozzáfogjon ! 
Tessék hát uraim 
Ebből vacsorázni, 
Mert a magyar csárdást 
Ettől fogják járni ! 
Kivált, aki szép menyecskével 
Szokott gyakran hálni, 
Azt mindig ilyennel 

Szoktam megkínálni!" 

Következő fogás a töltött káposzta, aminek a versét azonban 
az elbeszélő nem tudta. Ezt követi a „pusztakáposzta" az 
alábbi verssel : 

„A paradicsonkertből éppen most érkeztem, 
Mely gyönyörű kertnek gyümölcséből szedtem, 
Mivel, hogy én ottan soká kertészkedtem, 
Szép fejes káposztát bőven termesztettem ! 
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Szép magyar hazámnak nagy részét bejártam, 
Ily káposztafélét keveset találtam. 
Mindenütt dicsérték fülem hallatára, 
De én nem dicsértem, dicsérje meg magát, 
Mert belevágtam húsz oldal szalonnát, 
Tizennyolc disznónak elejét, hátulját, 
Keresse meg benne vőlegény a fülét, 
Menyasszony a farkát!" 

A sülthús, tejbekása és sütemény versét sajnos ugyancsak 
nem tudta. — Beőr Bálint ref. földműves 1923, Hangács, 
Borsod megye. 
71. „Kanálpénz" Győrszentivánon a legnagyobb levesmerő
kanált körbe hordja a szakácsnő a lakoma közepén. Kezét 
vastagon betekerik, hogy elégett és orvosra gyűjt. Szégyen, ha 
valaki nem papírpénzt tesz a kanálba. — Weiss Géza rk. 
gyári munkás 1923, Győrszentiván. 
72. „A menyasszony ellopása". Az ajtóban mindig két vőfély 
áll. Aki „menyasszonytánc" közben az udvarra tudja pende
ríteni a menyasszonyt, az csak váltságdíjért engedi őt vissza, 
amit az ajtónálló vőfélyeknek kell fizetniök. Elbeszélő egy 
„veder" bort fizetett már ezért. — Lukács Mihály rk. föld
műves 1923, Székelyvécke. 
73. A lakodalomban éjfélkor leveszik a menyasszony fátylát 
és „hátrakötik a fejét". Ugyanekkor veszik le a vőlegény „bok
rétáját" is. Ha a vőlegényi szalagot becsavarják a menyasz-
szony fátylába, az egyesek szerint könnyebb szülést eredmé
nyez majd a fiatalasszonynak, mások szerint így az „asszony 
viseli majd a kalapot". Azelbeszélő szerint az ő vőlegényi sza
lagját is becsavarta egy „vénasszony" a felesége menyasszonyi 
fátylába, amiért az elbeszélő édesanyja igen haragudott. 
— Gelencsér Lajos rk. földműves 1914. Rezi. 
74. Éjfélkor, amikor „bekötik a menyasszony fejét", az első 
Vőfély az alábbi verset mondja el : 

„Csendet kérek! 
íme itt áll előttem az ékes menyasszony, 
Hogy menyecske fejjel először táncoljon, 
Mindenki menjen tízesért, húszasért, 
Én kezdem a táncot, a többi még ráér!" 

Horváth István Szabadhídvég Somogy megye. 
75. Lakodalomkor külön mennek a vőlegényhez hivatottak, 
külön a menyasszonyhoz hivatalosak. Vacsora után, akik a 
menyasszony házánál vacsoráztak „hérészbe" mennek a vő
legény házához. Jobbára lányok és fiatal menyecskék járnak 
„hérészbe". Finom húsokat és süteményeket szoktak össze
pakolni és így átmenni a vőlegényékhez, rendesen zeneszó 
mellett. Előzőleg mindenféle rossz üvegedényt és cserépedényt 
összeszednek, amiket aztán mielőtt a házba belépnének, a fo
lyosón földhöz vagdalnak. — Petrovics Ferenc Varsányú, 
Nógrád megye. 
76. Hívatlan vendég el szokott menni a lakodalomba „kutyá
nak". Leginkább fiatal gyerekek szokták ezt csinálni. A „ku
tyák" az asztal alatt ülnek és a maradékból adnak le számukra 
egy-egy tányérnyit. A „kutyák" ha csak szerét ejthetik, a vő
legény és menyasszony cipőjét összekenik paprikás zsírral. 
Őket is meg szokták viccelni, italukba paprikát kevernek, éte
lüket elsózzák stb. — Füleki Benedek rk. földműves 1923, 
Gyöngyössolymos. 
77. „Kárlátó" a lakodalom után van. Az ifjú pár elmegy első
nek a menyecske szüleihez, majd a férfi szüleihez és megeszik 
a maradékot. Szakácsnékat meg szokás ilyenkor hívni. — Far
kas Jenő, Zalatilaj. 
78. „Lakodalom" a búcsúi bál neve. A házassággal kapcsola
tos értelme is ismert. — Marti Gáspár rk. földműves, 1923, 
Kézdiszentlélek. 
SZÜLETÉS 

Vö.: 11/20, 62. 
79. „Pet" az emberi és állati penis általános népi neve Három
székben. Ebből: „petelni", azaz coitálni. — Páll István rk. 
földműves 1923, Szentkatolna. 

80. „Penelni" szó ismert Battonyán is. — Bányás György gör. 
kel. földműves 1923, Battonya. 
81. Ha a menyasszony a templomban virágra lép, fiú gyereke 
születik. — Seress István ref. tanító, Debrecen. 
82. Amikor a menyasszony cipőjébe az esketés alatt észrevét
lenül pénzt tudnak csúsztatni, magtalan lesz a házasság. A fa
luban élt egy gyermektelen házaspár. Az asszony keresztanyja 
szerint azért nincs gyerekük, mert ő tett pénzt esküvőkor a ke
resztlánya cipőjébe. — Kökény Miklós Rád. 
83. Állapotos asszony helyére ült az elbeszélő barátja, meg
dagadt a melle. Neki is mutatta. — Farkas Árpád rk. föld
műves, 1923, Szamosangyalos. 
84. Ha foggal születik valaki, „bölcs lesz". — Urbán József 
ref. földműves 1923, Abara. 
85. Hamvazószerdán születettgyermek, halálautánnem rothad 
el, ugyanígy az akkor vágott fa sem. Marti Gáspár rk. föld
műves, 1923, Kézdiszentlélek. 
86. Aki áprilisban születik, kötél által hal meg.—Sandi Tibor 
rk. földműves 1923, Futásfalva. 
87. „Az én apósom nem nézhet meg aprójószágot, vagy kis
gyereket, mert megbetegszenek". Ha valami állatot megnéz 
„kalapot emel". „Amikor hozzánk szokott gyünni, a gyere
keknek mindjárt odaadja a kalapját!" — Németh Sándor rk. 
gaz. alkalmazott 1915, Keszthely. 
88. Ha valaki tudja magáról, hogy szemmel megveri, amit 
megnéz, mielőtt kis gyermeket, vagy aprójószágot megnézne, 
megköpdösi őket. — Vaskúti József rk. tisztviselő 1922, 
Palin. 
89. Aki kis gyermeket néz meg, „rontás ellen" megköpdösi 
azt. — Csizmadia Ferenc rk. tanító Nagykanizsa. 
90. Egyik rokona mesélte, hogy ő meg szokta „rontani" a kis 
gyermekeket. Ilyenkor nem tudnak aludni, izgatottak, lázasak. 
Ezt úgy tudja megakadályozni, hogy megfürdeti őket, aztán 
bal kezébe fogott törölközővel megtörli őket. — Sata Mihály 
rk. villanyszerelő 1923, Pécska. 
91. Ha kis gyereket néz meg férfi, a gyerek fejébe teszi a ka
lapját „szemmel verés" ellen. — Horváth József rk. földmű
ves 1910 Karmacs. 
92. Ha kis gyereket néz meg férfi, kalapját tegye a gyerek fejé
be, hogy „szem ne ártson neki". — Méhész Antal rk. föld
műves kb. 25 éves, Ábrahámhegy. 
93. Mielőtt a látogatók elhagyják a szobát, ahol az újszülött 
van, egy fonalat tépnek ki a ruhájukból, azt a földre vetik és 
közben ezt mondják. „Nem kell sem a tejed, sem az álmod !" 
Vagyis nem akarják elvinni az anya tejét és az újszülött álmát. 
Ha a gyerek „volt már a templomban", vagyis meg van már 
keresztelve, nem szokás már a fonáltépés. Elbeszélő külön 
kiemelte, hogy milyen nagy súlyt fektetnek náluk az asszonyok 
a szokásra. Őt még külön is figyelmeztették, mikor a kereszt
anyja lányának kisfiát volt megnézni. — Rokay Alajos rk. 
földműves 1923, Gyergyócsomafalva. 

94. „Kicsi gyerek" születése után kést és villát kötnek össze 
és 6 hétig a vánkosa alatt tartják, hogy „ne cseréljék ki a gye
reket!" — Fülöp Gyula ref. cipész 1923., Páva Háromszék 
megye. 

95. Amikor az újszülöttet meglátogatja a legidősebb asszony 
a rokonságból, a kicsit bedugják egy pillanatra az ágy alá és 
közben mondanak is valamit. Közelebbi magyarázatát nem 
tudja az elbeszélő. Csizmadia Ferenc rk. tanító, 1920, Nagy
kanizsa. 

96. A Sándorházán (Temes m.) élő svábok szokása, hogy a 
csecsemővel együtt cukrot is szenteltetnek. A templomból 
„rézbandával" kísérik haza az újszülöttet. A cukorból meg
kínálják, akivel útközben találkoznak. Amerre a menet elha
lad, a falubeliek vadászfegyverrel lőnek és mozsarakkal dur-
rogatnak. Amikor haza érnek, valaki a menet elé dob egy 
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üres köcsögöt. „A köcsögöt azért törik össze, hogy az anyá
nak legyen teje !" — Sata Mihály rk. villanyszerelő 1923, Pécs-
ka Arad megye. 

97. Kis gyerek születésekor a keresztelő után mulatság van. 
A rokonság „beteglátós kasban" visz a beteg asszonynak 
„poékalevest" (húsleves) stb. — Rokay Alajos rk. földműves 
1923, Gyergyócsomafalva. 

98. Kis gyerek születésekor a keresztelő után, amikor a temp
lomból hazahozzák a gyereket, a háznál becsukják előtte az 
ajtót. A gyermeket hozó keresztanya bekopog. Kiszólnak: 
„Ki az?" —Keresztanya mondja a gyerek nevét. Belülről 
felelik: „Nem ismerjük!" — A keresztanya ismét kopog, is
mét megkérdik, „Ki az?" — A keresztanya feleli: „Istennek 
kis báránya!" Erre beengedik őket. A kicsit körülhordozzák 
az összes szobában. Ezt azért csinálják, hogy a gyermek őr
angyala ismerje ezeket a helyeket és vigyázzon majd védencé
re, ha ezeken a helyeken jár. — Csizmadia Ferenc rk. tanító 
1920, Nagykanizsa. 

99. „Paszita" a keresztelés utáni vendéglátás. Este „össze
megy" a rokonság meg a „komaság" és reggelig mulatnak. 
Vacsorát vagy a szomszédasszony, vagy a komaasszony főzi 
meg a család készletéből. A beteg asszonynak a komaasszony 
visz 3 napig enni. — Kiss István rk. vincellér 1923, Hegyesd. 

100. Az úton a komaasszonyok közösen viszik a gyereket, de 
a „keresztelő alá" a legidősebb komaasszony tartja az újszü
löttet. Keresztelő rendesen vasárnap délután 2 óra felé van. 
Utána van a beíratása a lelkészi hivatalban. Beíratás után el
mennek a kocsmába. Eddig csak az „ifi komák" és „páros 
komaasszonyok" voltak jelen, a „páros komák" csak a kocs
mába jönnek össze. „Alkonyatkor" az újszülött édesapja 
megy el a kocsmába a vendégekért. Vacsora és múlatás van 
a háznál, ez a „paszita". Paszita gazdagabb paraszthelyeken 
„visszahívással" kedd reggelig is eltart. — Szipőcs István rk. 
földműves 1923, Kerkanémetfalu Zala megye. 

101. „Ifi koma" az olyan koma, aki még nőtlen. Ezek pénzt 
adnak a gyermek szüleinek. „Páros koma házaspár." 2—4 
páros komát hívnak, „ifi koma" rendesen négy van, 2 fiú, 2 
lány. A „páros komák" rendes „komakosarat" visznek a 
„paszitára". — Szipőcs István rk. földműves 1923., Kerka
németfalu. 

102. Komaasszony a szülés után egy hétig hordja a „koma
tálat". Utoljára úgy pakol, hogy 2—3 napig abból élhet a be
teg asszony. — Farkas Jenő rk. földműves 1923., Zalatilaj. 

103. Ha nagyon fejletlen és gyenge az újszülött, nem viszik 
orvoshoz, hanem „megöntik". Ezt rendesen a falu legöregebb 
asszonya végzi. Az elbeszélőnek szomszédja volt bizonyos 
Jakabfi Sára, aki már közel 90 éves volt, amikor meghalt. 
Ő szokta Végezni a „megöntést", így az elbeszélő egyet-mást 
megfigyelhetett. A „megöntésért" baromfit, élelmet, ezt-azt 
szoktak Jakabfi néninek vinni. A vénasszony „szenes vizet" 
készített. Ehhez esővizet használt fel. A „szenes vízzel" meg
locsolta a gyereket és egy kortyot meg is itatott vele. — Vas-
kúti József rk. tisztviselő, 1922, Palin. 

104. Kis korában, amikor rosszul aludt, vagy sokat sírt, az 
öreganyja teljesen hideg és kitisztított kályhába be szokott 
gyújtani, és ezzel a tűzzel vizet szokott melegíteni. A felmele
gedett vízbe 7 szem izzó parazsat vetett, aztán valami ima 
mondása közben megmosta a szemét, fülét, orrát és száját. 
— Szekeres Sándor, Soltvadkert. 

105. Az újszülött köldökzsinórját el szokták tenni. Amikor 
iskolás lesz, odaadják neki. Ha ki tudja bontani, ügyes és jó 
tanuló lesz belőle. — Ágh Géza Fényeslitke. 

106. Ha az újszülött nyitott tenyérrel alszik, pazarló lesz, ha 
csukottal, zsugori. — Kovács Kálmán, Győr. 

107. Amelyik gyereknek hézagok vannak a fogai közt, hazu
dós lesz. — Kovács Kálmán, Győr. 

HALÁL 

Vö.: 1/61, 62, 107, 364, 397, 398, 399, 400, 401, 420, 463, 
464, 465, 514, 517, 520, 524, 525, 608, 610 és H/6, 85, 86. 
108. Trizsi szokás: Szilveszter estéjén háromszor meg kell 
rugdalni a disznóólat, minden rúgás után számolni kell, hogy 
hányat röffen bent a disznó. A ház legöregebb tagja annyi évig 
él még, ahányat összesen a disznó röffent. — Nagy Dániel 
Trizs Gömör megye. Ref. falu. 

109. Szent János napján az erdélyi Mezőségben „szentjános
virágból" koszorút fonnak. A család minden tagja feldob 
egy-egy koszorút a háztetőre. Akinek lehull a koszorúja, ab
ban az évben meghal. Ez a szokás a románoknál is általános. 
— Csernátoni Lajos rk. tisztviselő 1923, Székelykövesd. 
110. „Új év nagyszombatján" egy nagy mosdótálat megtölte
nék vízzel. Mellé állnak és a fej fölé emelt karral pénzt ejtenek 
a vízbe. Annyi évig él az illető, ahányszor a pénz a vízbe esik. 
— Katona Ferenc rk. földműves 1923, Andrásfalva Romá
nia. 
111. Álomban menyasszonyt látni, halált jelent. — Schönwies-
ner Adolf Salgótarján. 
112. Lehull egy csillag, meghal valaki. Általános hiedelem. 
113. „Érik a hazamenetelre". Ezt akkor mondják, amikor idős. 
korban a kézfej kezd kékülni és az ujjak hegye, majd a kézfej 
sárgulni kezd. — Kökény Miklós rk. tisztviselő 1919, Rád, 
Nógrád megye. 

114. Általános hiedelem, hogy ahol 13-an ülnek egy asztalhoz, 
valaki meghal. (Vö. : „Utolsó vacsora!") 

115. Temetésnél, amikor abba hagyják a harangozást, ha a 
nagyharang kondulva hallgat el, a következő halott felnőtt 
lesz, ha a kisharanggal történik ez, gyermek. (Két harangjuk 
van.) — Kökény Miklós rk. tisztviselő, 1919, Rád, Nógrád 
megye. 

116. Amikor gyermek korában a temetési szertartást utánoz
va ásták el a megdöglött apróbb állatokat, az öregebbek azt 
szokták nekik mondani: „Ne csináljátok, mert meghal valaki 
a családban !" — Miklóssy István rk. tisztviselő, Brassó. 

117. Kutya lefelé fordított fejjel vonyít, halott lesz, felfelé 
fordított fejjel, tűz támad. — Csizmadia Ferenc rk. tanító, 
1922., Nagykanizsa. 

118. „Ha a kutya csúful kezd orgonálni, halált jelent!" 
— Csiky Sándor ref. földműves, 1923, Lőrincfalva. 

119. Cegléd—Nagykőrös vidékén azt tartják,ha beteg van a 
háznál és vonyít a kutya, meghal az. — Fülöp Gyula, Cegléd. 

120. Abban az utcában, ahol a kutya sokáig vonyít, halott lesz. 
— Schönwiesner Adolf Salgótarján. 

121. Ha kutya vonyít az ablak alatt, vagy kuvik száll a ké
ményre és kuvikol, azt jelenti, meghal valaki a házban. — Kö
kény Miklós rk. tisztviselő 1919, Rád Nógrád megye. 

122. Bagoly száll a ház mellé a fára, vagy a házra, meghal vala
ki. Ha a kutya felfelé fordított fejjel vonyít, tűz támad, ha le
felé tartott fejjel, meghal valaki. — Orosz László ref. föld
műves 1923, Tiszadada. 

123. Ha bagoly száll a kéményre, azt mondják az öregek: 
„Na ez utánam jött!" Ilyenkor ki szoktak küldeni valakit, 
hogy zavarja el. — Csiky Sándor ref. földműves 1923, Lő
rincfalva. 

124. „Halálmadár száll valamelyik ház kürtőjére, halott lesz." 
— Herbali László Atkár Heves megye. 

125. Amikor a kakukk „kakukkol", valaki elkiáltja magát: 
„kakukkmadár, hány évig élek még?" Ahány „kakukkolást" 
hall, annyi évig él még. — Nagy Dániel ref. egyetemi hallgató, 
1922., Trizs, Gömör megye. 
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126. Népdal: 
„Sötét erdő sűrűjében kakukk madár hangzik. 
A hangjától a szivembe úgy belenyilallik. 
Megkérdeztem, mikor még a gyöngyvirág virágzott, 
Kakukk madár, mondd meg nékem, 
Hány évig él a kedvesem?" 

Benkő Béla rk. tanító, Apc Heves megye. 
127. Népdal: 

„Halálmadár szállt a házuk falára, 
Meghal innen valaki nemsokára, 
Én halok meg, mert megöl a szerelem, 
A faluban a legszebb lányt szeretem." 

Benkő Béla rk. tanító Apc, Heves megye. 
128. Amelyik irányba fordul el a halott feje a halál pillanatá
ban, arra lesz a következő halott. — Csiky Sándor ref. föld
műves 1923, Lőrincfalva. 
129. Halottnak nyitva marad a szeme, valakit vár maga után. 

— Szabó Károly rk. földműves 1923, Pölöske, Zala megye. 
130. Ha a halott szeme nyitva marad, visszajön azokért, aki
ket legjobban szeretett a családban. — Kökény Miklós rk. 
tisztviselő 1919, Rád, Nógrád megye. 
131. Harangozáskor „nehézformán" szól a harang, rövidesen 
halott lesz. — Szabó Károly rk. földműves, 1923, Pölöske, 
Zala megye. 
132. Ablakon keresztül nem szabad megnézni a halottat, 
mert rövidesen meghal az ember. — Csizmadia Ferenc rk. 
tanító 1922, Nagykanizsa. 
133. Valakinek elszárad a virágzó kaktusza, meghal az illető. 
— Fogarasi Sándor ref. tisztviselő, 1921, Balázsfalva. 
134. Általános hiedelem, hogy ha egy szál gyufánál hárman 
gyújtanak rá, egy meghal. (Vö. : múlt világháborúban kelet
kezett az a szokás, amikor veszélyes volt éjjel soká világítani.) 
135. Beteg halott élettársával álmodik, biztosan meghal. 
— Nagy Dániel ref. egyetemi hallgató Trizs, Gömör megye. 
136. Ha valakinek, aki távol van, leesik a képe a falról és 
összetörik, meghal az illető. — Fülöp Gyula, Cegléd. 
137. Előzőhöz hasonló módon értesültek nagyapjuk haláláról. 
— Fülöp János Mohor Bácska. 
138. Ha valaki váratlanul meghal, azonnal orvost hívatnak és 
megvizsgáltatják a halottat. Ha az orvos a halált természetes
nek ítéli, úgy a halottkémért küldenek, aki kiadja a temetési 
engedélyt és kitűzi a temetés idejét is. Ha a halál beálltát be
tegség előzte meg, az összes hozzátartozó a halott körül tar
tózkodik, kivéve, ha rendkívüli munkáról van szó. Amikor a 
halál bekövetkezik, lefogják a halott szemét és 2 db 1 filléres
sel lenyomtatják azokat. A halott állát egyszerű fehér zseb
kendővel felkötik, amíg a hullamerevség be nem áll. A keze
ket, amennyire lehet, imára kulcsolják és a katolikusok rózsa
füzért csavarnak rá. Azt a fehér kendőt, amivel a halott állát 
felkötötték, ha nem ragályos betegségben halt meg a beteg, 
elteszik és a következő halottnál használják újra. Halottat 
megfürdetik és a férfiakat megborotválják. A mosdóvizet 
egyszerűen kiöntik. Ezután jön az öltöztetés. A mosdatást és 
öltöztetést nem a családtagok végzik, hanem az ún. „öltözte
tő", aki ezért természetbeni javadalmazást kap. Majd az „első 
házban" felravatalozzák ideiglenesen a halottat. Elsötétítik a 
szoba ablakait, a falakon csupán a szent képeket hagyják 
meg. A koporsó megérkeztéig az asztalra helyezett deszkala
pokra fektetik a halottat. Amikor megérkezik a koporsó, eb
be fektetik. A koporsót székekre, vagy ha vannak, „stokked-
lik"-re állítják. A koporsó köré a templomból kölcsönkért 
magas gyertyatartókat állítanak. Ettől az időtől kezdve hivata
losan is jöhetnek látogatók. Ezek virágot, vagy gyertyát hoz
nak. A virágokat a ravatalra helyezik, a gyertyát pedig meg
gyújtva a ravatal köré állítják. Látogatók rövid ima után búcsút 
vesznek. Éjszaka a halott mellett virrasztanak. Virrasztani 
csak az egész közeli hozzátartozók szoktak és ha idegzetük 

bírja, egyedül imádkoznak a halott mellett. — Halottkém és 
temetőgondnok közösen jelölik ki a sír helyét. Az együvé te
metkezést a hatóság egészségügyi szempontból betiltotta. 
Sírásást a szomszédok és távolabbi rokonok közösen végzik. 
Kétféle sírtípus van: egyszerű és padmalyos. Temetés a halott
kém által kijelölt időben folyik le. Kicsiny gyermekeket kora 
reggel, felnőtteket a déli időben, vagy délután 4 óra felé teme
tik, amikor a szent misének, vagy litániának vége van. Maga 
a temetési szertartás a „kicsendítéssel" kezdődik meg. A ka
tolikusoknál 2 harang van, kicsiny gyermekekre kis haranggal 
felnőttekre naggyal csendítenek. Csendítés után mindkét ha
ranggal harangozni kezdenek. Pap és a kántor csendítéskor 
indulnak el a halottas házhoz. A harangozást akkor fejezik 
be, amikor ők a halottas házhoz érnek. Bemennek a ravatal
hoz, elvégzik a szükséges szertartást, majd kimennek az ud
varba. Itt kint asztal áll, rajta gyertya ég. Ez előtt áll a „szent-
mihálylova". Bent a szobában elkezdik leszögezni a koporsót. 
Egyszerre ketten fognak hozzá. Egyik a legközelebbi férfi 
hozzátartozó, a másik egy iparos. A férfi rokon csak egy szö
get ver be, ezt a halottal szemben teljesítendő utolsó szolgálat
nak tartják. Kiviszik a koporsót az udvarra. A koporsót fe
nyőfából, ritkábban keményfából, még ritkábban diófából 
csinálják. „Nagyapám egyik diófája deszkáit egyenesen erre 
a célra tette félre". A kemény- vagy diófából készült koporsó 
rendesen a maga színében marad, a puhafa koporsót a kis 
gyermeknél fehérre, felnőtteknél feketére festik. A koporsó 
két oldalára jön a felirat: . . . élt évet, vagy született 
meghalt...". A sírkeresztre ugyanazt írják, ami a koporsón 
áll. Idős halottat a szomszédok, de soha sem azok, akik a sírt 
ásták, viszik ki a temetőbe. Szükség esetén ezeket a sógorság 
köréből egészítik ki. Egész kis gyermeket fehérruhás lány 
viszi ki a temetőbe, a lánykát pedig egy legény. A felnőtteket 
„szentmihálylován" viszik ki a temetőbe. Aki kis halottat visz, 
annak bal karjára fehér szalagot kötnek. Ez azoknál, akik a 
„szentmihálylovát" viszik, nincs meg. A halottvivők 1—1 
gyertyát kapnak. Ezeket a gyertyákat az udvaron lezajló 
szertartás alatt egy családtag osztja ki az előre meghatáro
zottaknak. A katolikusok ezt a gyertyát szenteltetik meg gyer
tyaszentelőkor. Ha valakinek több ilyen gyertyája van, ha 
halott van a háznál, ezeket a gyertyákat gyújtják meg a rava
tal körül. A temetési menetben viszik a sírkeresztet is. Kis 
gyermekek keresztjén egy keskeny tüllszerű szalag van, fehér 
színben. Ezt a szalagot a sír behantolásakor a sírgödörbe 
dobják. — A koporsót a sírgödörbe két kötetlen engedik le. 
A halott legközelebbi hozzátartozói kezdik meg a „rög-rádo-
bást", amit a rokoni kötelék foka szerint a rokonság folytat. 
Közben mondják: „Ez a rög az, ami emlékedet örökké szí
vünkben tartja és nem hagy tőled elszakadni!" Akik a sírt 
ássák, behantolják azt. Behantolás közben a család által csi
náltatott virágcsokrot dobnak be a sírüregbe. Vannak, akik 
erre a célra külön csináltatnak virágcsokrot is. Ezek a virágok 
mindig élők. Kis gyermeknél az édesanya a mondottakon kí
vül egy fehér „réklit" dob a sírba. — Otthon egy megbízott 
marad, aki a ravatalozó szoba ablakait azonnal kinyitja, 
amint a temetési menet elindul. 

Temetés után a temetés idejének megfelelően ebéd, vagy 
vacsora következik. — Ezek a temetési szokások a katoliku
soknál és evangélikusoknál egyeznek, csupán az egyházi 
szertartás más. — Kökény Miklós rk. tisztviselő 1919, Rád, 
családja iparos. 
139. A halott szemére egy-egy pénzdarabot tesznek. Ennek 
okát nem tudja, azt sem, mi lesz a pénzzel. — András Antal 
rk. földműves 1923, Torja. 
139/a Mint az előző. — Marti Gáspár rk. földműves, 1923, 
Kézdiszentlélek. 
140. Halott szemét pénzdarabokkal nyomtatják le, hogy a 
hullamerevség csukott szemmel álljon be. — Fülöp Gyula rk., 
postatisztviselő, 1919, Cegléd. 
141. A halott állát kendővel kötik fel. — „Ezt a kendőt a ha
lott magával viszi a sírba!" — Csiky Sándor, ref. földműves 
1923, Lőrincfalva. 
142. A balmazújvárosi reformátusok a férfiakat haláluk után 
megborotválják. A borotvát a koporsóba teszik. Ha a bor-
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bély a saját borotváját használta, azt megveszik és azt teszik 
a koporsóba. — Szegedi Imre ref. tisztviselő 1919, Balmaz
újváros. 
143. Lőrincfalván, amely tiszta református vallású, két este 
virrasztanak a halott felett. A halottat az „első házban" rava
talozzák fel. Itt „nyújtópadot "csinálnak. Pár szál deszkából, 
padból, vagy asztalból áll ez, úgy, hogy a halott feje magasab
ban legyen. Erre lepedőt tesznek, majd ráfektetik a felöltöz
tetett halottat. A halott dereka alá két szép kendőt fektetnek 
át. Ezeket a kendőket eltemetik a halottal együtt. A „hátsó 
szobában" gyülekeznek össze a virrasztásra összejött férfiak. 
Erre az alkalomra a család összeszed egy nagy csomó széket 
és padot. Ezeket rendesen a rokonságtól kérik kölcsön. 
A virrasztóba jövők részvétüket fejezik ki, majd leülnek és a 
halottról beszélgetnek. Csakhamar előkerül a kártya is. Éjfél
kor elénekelnek pár egyházi éneket, majd értelmesebb ember 
„elköszöni" a halottat, minden szépet és jót mond róla, vi
gasztalja a hátramaradottakat. Ezután kenyér, bor, vagy 
pálinka kerül az asztalra, esznek, isznak, majd folytatják a 
kártyázást. Általában 2—3 óráig maradnak, bár mindenki 
addig van, ameddig akar. Nők nappal járnak „halottat néz
ni". — Csiky Sándor ref. földműves, 1923, Lőlincfalva. 
144. „Az első ház", ahol a halott fel van ravatalozva, el van 
sötétítve. A tükör feketével van bevonva. Amikor a temetési 
menet elindul, az elsötétítést megszüntetik és kinyitják az ab
lakokat is. A család valamelyik idősebb tagja szokott otthon 
maradni, vagy a szomszédból kérnek meg valakit erre. — Csi
ky Sándor ref. földműves, 1923, Lőrincfalva, Marostorda 
megye. 
145. Az a szoba, ahol a halott fel van ravatalozva, teljesen 
sötét. A tükör feketével van bevonva, a falon csak a szentké
pek vannak fent. Amikor a temetési menet elindul, kinyitják 
az ablakot. — Kiss István rk. tanító, Barna. 
146. Abban a szobában, ahol a halottat felravatalozzák, a 
tükröt megfordítják. Egy rokona temetésén figyelte meg Pa-
szabon, Szabolcs megyében Szépe Antal tisztviselő. 
147. A ravatalozó szoba ablakait besötétítik, a falon megál
lítják az órát, a tükröt lefedik. Otthon marad valaki „szellőz
tetni", aztán, amikor a halottas menet elindul, kinyitja az 
ablakokat és kiseper. — Ágoston Imre rk. gazd. alkalmazott, 
1923., Andráshida. 
148. Azt a szobát, ahol a halottat felravatalozzák, lefüggö
nyözik, ablakot és profán képeket feketével vonják be, az 
órát megállítják. — Csizmadia Ferenc rk. tanító, 1922, 
Nagykanizsa. 
149. Azt a szobát, ahol a halottat felravatalozzák, lefüggö
nyözik a szentkirályszabadjai reformátusok. — Horváth 
Kálmán ref. asztalos 1923. 
150. A tükröt nem takarják le Nemesvámoson. — Horváth 
Kálmán ref. asztalos 1923. 
151. Egyik bajtársam mesélt valamit a többieknek édesapja 
haláláról: „...édesapám a hidegágyon feküdt, a kalapja 
mellé volt téve.. ." — Horváth István rk. gazd. alkalmazott. 
1923, Szabadhídvég, Somogy megye. 

152. Haa„halotas háznál" (sic!) gyerek is van, hogy ne ál
modjon rosszat, megfogatják vele a halott lábát. Elbeszélő
vel is megtették, amikor a nagyapja meghalt. — Nagy Emil 
ref. tanító Eted. 

153. Szakítanak a szemfedőből, vagy tépnek egy koszorúból, 
esetleg a halott hajából vágnak egy tincset, aztán, ha valaki 
„megirtózik a halottól", vagy a halott álmában kísérti, gyor
san megfogja ezeket a félretett dolgokat. Hasonló célból 
„füstölni" is szoktak ezekkel. — Csiky Sándor ref. földműves 
1923, Lőrincfalva. 

154. Tiszadadán a rokonok és ismerősök „virrasztóbajárnak". 
Kb. 2 óráig vannak. „A virrasztás azért van, hogy az utolsó 
perceket együtt tölthessék szeretett halottukkal". — Orosz 
László ref. földműves 1923, Tiszadada. 

155. A „virrasztók" csupa jót mondanak a halottról, bármi
lyen gonosz ember is volt életében. Ez szabály ! — Csernátoni 
Lajos rk. tisztviselő 1923, Székelykövesd. 
156. A hozzátartozók és ismerősök közösen virrasztanak. Ha 
nincs nagy munkaidő, mindenki elmegy egy kicsit virrasztani. 
— Geiger Ferenc rk. földműves 1923, Miklósi, Somogy me
gye. 
157. „Koporsótétel"-nek nevezik, amikor a felravatalozott 
halottat másnap beteszik a koporsóba. — Marti Gáspár rk. 
földműves 1923., Kézdiszentlélek. 
158. Letenyén (Zala m.) az a szokás, hogy miután a halottat 
elvitték, a szobát, ahol a halott fel volt ravatalozva, azonnal 
kiseprik. Szerintük ez azért van, hogy a halott vissza ne tér
jen. — Csizmadia Ferenc rk. tanító 1922. 
159. A legközelebbi rokonok egyike a temetési menet elindu
lása után otthon marad, kinyitja a ravatalozó szoba ablakát 
és elkészíti a paprikást. — Turánszky Imre rk. földműves 
1923 Kiskőrös. 
160. Szerbiában az előző szokás szintén él Sumadia vidékén. 
Itt házicseléd vagy idős hozzátartozó marad otthon. — Kiss 
Sándor Újvidék. 
161. Hard pusztáról autóval vitték kórházba Benedek Igná
cot. (Cece községhez tartozó puszta.) Az öreg még soha nem 
ült autóban. Annyira megtisztelve érezte magát, hogy fel
húzta azt a szürke ruháját, amit külön a temetésére vett és 
nem is akart soha felhúzni. — Takács László rk. tisztviselő 
7922 Budapest. 
162. Rád községben a halottakat olyan ruhában temetik el, 
amilyent a haldokló kíván magának. Elbeszélő nagyapját, aki 
ács volt, zokniban, hosszú fehér gatyában, ingben és kalap
ban temették el, mást nem adtak rá, mert ez volt a kívánsága. 
Ha a halottnak nem volt külön kívánsága, akkor a férfiakat 
fekete ruhában, fehér ingben, a lányokat, akár menyasszo
nyok voltak, akár nem, menyasszonyi ruhában, idős nőket 
fekete ruhában temetik el. Fiatal házasokat menyasszonyi 
ruhában, illetőleg vőlegényi csokorral temetnek el. Ha előre 
számítanak a halálra, a nőknek rendkívül díszes ruházatot 
készítenek el. Sokan maguk készítik el a halottas ruhájukat, 
amit életükben soha nem hordanak. — Kökény Miklós rk. 
tisztviselő 1919 Rád. 
163. Fiatalok fehér ruhában, fehér harisnyában, cipő nélkül 
kerülnek a koporsóba. A menyasszonnyal eltemetik a meny
asszonyi fátylat is. — Agárdi József ev. tanító 1915 Nyíregy
háza. 
164. Idős halottakat tiszta fekete „uj gúnyában" temetnek el. 
Rendesen ki kell a ruhát hátul hasítani, hogy fel tudják öltöz
tetni a halottat. Lábbelit nem húznak a halottra. — Csiky 
Sándor rk. földműves 1923 Lőrincfalva. 
165. Halottra nem húznak lábbelit, így teszik be őket a ko
porsóba. A férfiak fekete ruhában vannak, a kis kabátot nem 
gombolják be. (Vö.: paraszt mindig begombolva hordja!) — 
Szőcs János rk. cipész 1923 Torja. 
166.„Nyolc éves korában meghalt az öcsém. Volt egy kis 
,görbeszáru' csizmája. Az volt az utolsó kívánsága, hogy 
abban temessük el. Nem tudtuk azonban a lábára húzni, mert 
a lábai annyira dagadtak voltak." — Horváth Kálmán ref. 
asztalos 1923 Nemesvámos. 
167. A halottakat „inneplő ruhában és csizmában" temetik el. 
— Ágoston Imre rk. gazd. alkalmazott 1923 Andráshida. 
168. Halottakat lábbeli nélkül temetik Nemesvámoson. — 
Horváth Kálmán ref. asztalos 1923. 
169. Halottakat lábbeli nélkül temetik el. — Csizmadia 
Ferenc rk. tanító 1922 Nagykanizsa. 
170. Halottakat lábbeli nélkül temetik el. Férfiak ingben, 
gatyában és fekete mellényben vannak, kalapjukat a mellükre 
teszik. Férjes nőket a „jegyruhájukban" temetik el, a lányo
kat fehér ruhában. — Gelencsér Lajos rk. földműves 1914 
Rezi. 
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171. Férfi halott mezítláb, női harisnyában kerül a koporsó
ba. — Turánszky Imre rk. földműves 1923 Kiskőrös. 
172. Halottak cipő nélkül kerülnek a koporsóba. — Orosz 
László ref. földműves 1923 Tiszadada. 
173. Nagyapját cipőben temették. — Fogarasi Sándor ref. 
tisztviselő 1921 Balázsfalva. 
174. Ha a koporsóba belefér a halott kalapja, eltemetik azt 
is. Halottakat lábbeliben temetik, de leveszik a patkót, hogy 
„ne kopogjon a túlvilágon". Aki túl sok koszorút kap, annak 
sírjába is tesznek. Füleki Benedek rk. földműves 1923 
Gyöngyössolymos Heves megye. 
175. Ha nőtlen fiatalember hal meg, éppen olyan bokrétát 
tűznek a mellére, mint a vőlegénynek szoktak esküvő napján. 
— Kakukk Károly rk. földműves 1923 Poroszló Heves 
megye. 
176. Idősebb nőket „székely fejkötőben" temetnek el. — 
Rokay Alajos rk. földműves 1923 Gyergyócsomafalva. 
177. Öregasszonyokat menyasszonyi fátylukkal temetik el. 
— Csizmadia Ferenc rk. tanító 1922 Nagykanizsa. 
178. Pénzt szoktak a halott alá tenni a koporsóba, hogy a 
„halott a másvilágon Szent Péternél tudjon alamizsnál-
kodni". — Agárdi József ev. tanító 1915 Nyíregyháza. 
179. Koporsóba fekete szegélyű zsebkendőt tesznek. Szőcs 
János rk. cipész 1923 Torja. 
180. A püspökladányi reformátusok vagy összekulcsolják a 
halott kezét, vagy kinyújtják. — Bíró Ferenc ref. földműves 
1923 Püspökladány. 
181. Torján a katolikus halott kezét összekulcsolják, a refor
mátusokét kinyújtják a test mellett. — András Antal rk. 
földműves 1923 Torja. 

182. Egyik Tapolca környéki faluban csak annak az asszony
nak kulcsolják imára a kezét, amikor meghalt, aki keresztel
tetett már. — Horváth Imre rk. vasutas 1910 Akaii. 
183. A Bihar megyei gör. kat. oláhok a halott imakönyvén 
és olvasóján kívül zsebkendőt, pénzt és egy kis öklömnyi ka
lácsot tesznek a koporsóba. A pénzt Szent Péternek szánják 
bebocsátásért a túlvilágra. A kalácsot azért teszik, hogy a 
halott is részesüljön saját halotti torából. — J. Muresan 
Érmellék Bihar megye. 
184. Koporsó leszögezése előtt, megcsókolják a halottat 
— Kiss István rk. tanító Barna. 
185. A koporsóba a legközelebbi hozzátartozó is ver be egy 
szöget. — Fogarasi Sándor ref. tisztviselő 1921 Balázsfalva. 

186. Férfi kalapját a koporsóra szögezik. — Turánszky Imre 
rk. földműves 1923 Kiskőrös. 
187. A koporsó négy sarkára négy fenyőkoszorút szegeznek 
fel és így temetik azt el. — Orosz János Ikafalva Háromszék 
megye. 
188. A búcsúztató Barnán ma is szokásos, bár el van tiltva. 
Szövegét segédkönyvek felhasználásával a kántor állítja 
össze. Háznál a latin szertartás Végén énekli el a kántor. 
— Kiss István rk. tanító Barna. 
189. Nagykőrösön a reformátusok nem temetnek el halottat 
„kántus" nélkül. A „kántus" a tanítóképző énekkara. Van 
„egész kántus", „fél kántus" és „ingyenes kántus" is. Ezek 
az énekesek számában különböznek csak. — Bátori István 
ref. tanító Nagykőrös. 
190. Amikor a temetési menet útja a templom közelében 
halad el, a koporsót beviszik a templomba, ahol a pap el
búcsúztatja a halottat. Amikor a menet elkerüli a templo
mot, a következő vasárnap búcsúztatja el a pap a halottat a 
falu lakóitól. — Veress Miklós unitárius földműves 1923 
Vargyas Udvarhely megye. 

191. A halottvivők fejkendőt, a ministránsok viszont zseb
kendőt kapnak. Idős halott esetében ezek színe fekete, fiatal
nál fehér. Ha zászlókat is visznek a temetési menetben, gyer
mek temetésénél zsebkendőt, felnőtt halott esetében pedig 
fejkendőt kötnek ezekre. A szertartási keresztre is, vagy zseb
vagy fejkendőt kötnek. 

A pap és kántor egy-egy szentelt gyertyát kap. Temetési 
menetben elöl viszi egy ministránsgyerek a nyeles szertartási 
keresztet. Ennek külön neve van, amit az elbeszélő sajnos 
nem tud. Ezt követik a „lobogó-vivők", majd a sírkeresztet 
Viszik, ezután megy a kántor. A kántor tulajdonképpen a 
halottat jelenti, helyette énekel a búcsúztatóban is. Minist-
ránsgyerekek, pap, majd kocsin, vagy „szentmihálylován" 
viszik a halottat. Ez attól függ, közel, vagy távol van-e a 
temető. A halottat a rokonság követi. (Itt az az eltérés van, 
hogy a kántor nem a pap mellett megy !) 

A koporsón lévő keresztre behantolás előtt fehér zsebken
dőt kötnek. 

Makó környékén az idős emberek temetésén az idősebb 
emberek a kántor mellett mennek és segítenek neki énekelni. 
— Markos András rk. tanító Makó. 
192. Gyermek hal meg, fiúk és lányok (6 + 6) felváltva viszik 
a temetőbe. — Orosz László ref. földműves 1923 Tisza
dada. 
193. Fiatal nőtlen legények és lányok temetésén 6—6 „vőfény 
és koszorúslány" van. Lány temetésén a vőfélyek, legény 
temetésén a koszorúslányok viszik a koporsót, illetve a 
„szentmihálylovát". Ezek kiválasztása ugyanolyan alapon 
történik, mint a rendes esküvő esetében, az első vőfély és 
koszorúslány a rokonok sorából, többiek a barátok köréből 
kerülnek ki. Lányok fehérben, legények fekete ruhában van
nak és mint a rendes esküvőnél, egy kis szalag van a bal 
mellükre tűzve. Ezt a sír behantolásakor a sírgödörbe dobják. 
— Fodor László Pókaszepetk. 
194. Ha csecsemő hal meg, lánykát lányok, fiúcskát legények 
viszik ki a temetőbe. Felnőtt halottaknál gyászkocsit használ
nak. A csecsemővivők „vőfélycsokrot" tűznek, valamint az 
is, aki a koszorút viszi. A „vőfélycsokrot" a sír behantolása
kor mindenki a sírgödörbe veti. Egy marok rögöt mindenki 
dob a sírba. Amikor legény hal meg és sok barátja volt, őt is 
vállon viszik ki a temetőbe. Ha volt menyasszonya, ő vezeti 
a halottas menetet. A menyasszonyt a halott két barátja veze
ti. Temetés után visszamennek a halottas házhoz, ahol már 
elkészítették az ételeket ekkorra. A koporsót négy legény 
Viszi. A többi halottvivő egy-egy lánnyal karonfogva követi 
a koporsót úgy, mint a nászmenetben szokás. Ezek a halottas 
háznál még táncolnak is. Teljes lakodalmi kép ez! — Sata 
Mihály rk. Villanyszerelő 1923 Pécska Arad megye. 
195. Taszáron a régiek szőttest akasztottak a temetési me
netben vitt keresztre. A második világháború elején gyári 
törölköző került már a keresztre. — Kalmár Károly rk. 
plébános Taszár. 
196. Marcaliban kis gyermek temetési keresztjére (amit te
metési menetben visznek és nem a sírkeresztre!), zsebkendőt 
akasztanak. Felnőtt halottnál szalvéta kerül rá. — Kalmár 
Károly rk. plébános megfigyelése. 
197" Mosdóson lakó rk. magyarok a temetési menet élén vitt 
szertartási keresztre szőttest szoktak akasztani. A pap és 
kántor is egy-egy törölközőt kapnak. — Zala József rk. 
tanító 1918 Mosdós. 
198. Szerbiában a temetési menetben haladó szertartási ke
resztre kendőket és törölközőket akasztanak Sumadia vidé
kén. — Kiss Sándor rk. tisztviselő 1919 Újvidék. 

199. Pap és kántor a baranyamegyei Szőke községben egy-egy 
törölközőt kapnak temetés után. — Markos András rk. 
tanító. 
200. Asszony temetésénél a kántor mindig kap egy paraszt 
törölközőt. Esküvőkor a pap kap ilyent, amiben egy „mor-
vány" (üres kalács) és 1 liter bor van. Ezt a vőlegény bérma-
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keresztapja viszi el a papnak. — Kiss István rk. tanító 
Barna. 
201. A temetési menetben haladó nyeles szertartási keresztre 
lepedőt, törölközőt, vagy zsebkendőt akasztanak, amit egy
szer a pap, máskor a kántor kap. — Sziva Ferenc rk. asztalos 
1923 Kéthely Somogy megye. 
202. Nem ismerik a „Szent Mihály lovát". A koporsót kétszer 
hat ember vállon viszi ki a temetőbe. A koporsóvivők fehér 
zsebkendőket kapnak a vállukra. — Nagy Dániel ref. egyete
mi hallgató 1922 Trizs Gömör megye. 
203. Egy nagyobb és egy kisebb „szentmihálylova" van. 
Egész kis halottaknak „füles koporsót" csináltatnak. — Ge
lencsér Lajos rk. földműves 1914 Rezi. 
204. A koporsót két rúdon viszik ki a temetőbe. Ezeknek van 
valami nevük is, de ezt az elbeszélő nem tudja. Ezeket a ruda
kat a koporsó mellé teszik a sírba. — Dobos János Kántor
jánosi. 
205. Bihar megye református falvainak egy részében használt 
a „lábfa". Ezeken a helyeken nem ismerik a „szentmihály-
lovát". A koporsót két rúd segítségével viszik ki a temetőbe 
és ezeket a rudakat a sírba a lábtól leszúrják. — Marosán 
Lajos ref. Budapest. 
206. A gazdák meghagyják néha, hogy a koporsójukat ökrös 
vagy lovas szekérrel vigyék ki a temetőbe. Ilyenkor négy ök
röt fognak a szekérbe, bár ezt máskor nem teszik. A szekeret 
és húzóállatokat fenyőgallyakkal díszítik fel. — Sandi Tibor 
rk. földműves 1923 Futásfalva. 
207. Ha szekérrel viszik ki a koporsót a temetőbe, az ökrök 
szarvára fekete női kendőt kötnek. — Gáspár András rk. 
földműves 1923 Tereményújfalu. 
208. Amilyen nemű és korú a halott, nemének és korának 
megfelelő résztvevők a temetésnél égő gyertyát kapnak a ke
zükbe. Asszonyt asszonyok, férfit férfiak, gyereket legények 
visznek ki a temetőbe. A templomhoz érve, beviszik a kopor
sót és rövid szertartás után viszik tovább. — Kiss István rk. 
tanító Barna. 
209. Lányt hat legény, legényt hat lány visz ki a temetőbe. 
A koporsót rudakon, az ún. „halottvivő fán" viszik, 3 rúdra 
helyezvén azt. A koporsóvivők bal karjukra gyászkeretes 
fehér zsebkendőt kötnek. Ezt el szokták tenni emlékbe. Idős 
halott esetében zsebkendőt nem kötnek. — Zsákai János 
Endréd Szatmár megye. 
210. Kicsiny halott esetében, fiút lány, lányt legény viszi ki a 
temetőbe. Azt tartják: „AZ ÉLETTÁRS NEVE AZONOS 
LESZ AZ ELŐSZÖR KIVITT KIS HALOTT NEVÉVEL!" 
— Agárdi József ev. tanító 1915 Nyíregyháza. 
211. Ahogy viszik ki a „testet" a temetőbe, fiatal gyerek és 
lány esetében négy fiatal fenyőfát is visznek a koporsó körül. 
Ezeket „zöld ágnak" hívják. Asszonynál, férfinél nincs meg 
^z a szokás. — Salló Dávid rk. földműves 1923 Csíkszent
márton. 
212. A „halottvivőkön" tenyérnyi széles fekete szalag van, 
amelyik a bal vállról a jobb csípőig húzódik. Ezt temetés után 
a halottvivők megkapják. Szőcs János rk. cipész 1923 Torja. 
213. Az érmelléki gör. kat. oláhoknál a koporsóvivőknek 
fehér zsebkendő van a karjukra kötve. — J. Muresan Ér-
mellék Bihar megye. 

214. Legény vagy lány hal meg, a koporsóvivők a bal karra, 
könyök és váll közé tűvel zsebkendőt tűznek. A zsebkendő 
feketével van beszegve. — András Antal rk. földműves 1923 
Torja. 
215. Mint az előző. — Marti Gáspár r. földműves 1923 
Kézdiszentlélek. 
216. A poseni lengyelek a gyász-szalagot és nemzeti színű 
szalagot is a magyar szokástól eltérően az alsókaron, közel a 
csuklóhoz hordják. Láttam egy nőt, aki a vöröskeresztes sza
lagját is itt hordta. Gyászszalag és nemzeti szalag is itt széle

sebb, mint nálunk szokásos, általában két tenyérnyi szélesek 
ezek. (1945). 
217. Gyász-szalag ismeretlen, a férfiak feketében, a nők 
50 éves korig fehérben, azon felül szintén feketében gyászol
nak. — Nagy Dániel ref. egyetemi hallgató 1922 Trizs Gömör 
megye. 
218. Lány temetésére a többi lányok fehérben mennek el, 
csak a rokonlányok vannak feketében. — Tóth István rk. 
földműves 1923 Nagyút. 
219. Ha legény vagy lány hal meg, „a jelöltje négy ződágat" 
díszít fel, amit a temetési menetben a koporsó körül leánynál 
legények és fordítva visznek. Ezeket aztán a sír négy sarkára 
tűzik le. — Rokay Alajos rk. földműves 1923 Gyergyócsoma-
falva. 
220. Ha fiatal leány, vagy legény hal meg (a házasságig!), 
akkor négy fiatal nyírfát visznek a koporsó körül. Ezekre a 
fákra fehér szalag van akasztva. Ezeket a fákat a sír négy sar
kára tűzik le. — Skovrán Aladár r. k. tisztviselő Csíkszent
simon. 
221. Szurdokpüspöki az első világháború után egyesült Zagy
vaszentjakabbal. A két falut csak a Diós patak választotta el. 
Két templom van, két búcsút is tartanak, de mindegyik falu
rész csak a maga templomának búcsúját üli meg. Az „alvég" 
és „felvég" elnevezés mindegyik falurészben megvan az egye
sítés után is. A halottaikat is két külön temetőbe temetik ma 
is. — Kovács József rk. iparos 1923 Szurdokpüspöki. 
222. Szentgyörgyvölgy község lakói katolikusok és reformá
tusok. A községnek két temetője van: egy kat. és egy ref. 
„Kisszeg, Domjánszeg, Tiporszeg, Asszonyfa, Alsócséplak, 
Felsőcséplak, Alsó- és Felsőfarkasi, Alsó- és Felsőkajár a 
község részei". — Madarász István rk. földműves 1923 
Szentgyörgyvölgy Zala megye. 
223. Püspöknádasd sváb falu volt, ennek ellenére alvégből és 
felvégből állott. Az alsó falunak is és a felsőnek is külön 
temetője volt. Sok vitára és veszekedésre adott alkalmat az, 
amikor az egyik falurészben lakót a másik falurész temetőjébe 
akarták temetni, mert családja már ott nyugodott. — Dr. 
Dlusztus József Püspöknádasd. 
224. Torja község három részből áll : Altorja, Feltorja és 
Valál. A községnek három temetője van. — Szőcs János rk. 
cipész 1923 Torja. 
225. Csopak községet Balatonkövesd és Csopak összekerült 
községek egyesítésével rendelet hozta létre a harmincas évek
ben. R. kat. és ref. lakosság. Ma is szigorúan külön temetkez
nek azok, akik a régi Balatonkövesden laknak és a csopakiak 
is. Mindkét helyen van külön r. kat. és külön ref. temető is. 
— Varga Kálmán ref. földműves 1923 Csopak. 
226. Nagypéntek hajnalán a férfiak és nők „KÖRÜLSÁN
COLJÁK" a temetőt, vagyis a régi árkot kapával kitisztítják. 
— Jaskó Károly rk. földműves 1923 Ecseg Nógrád megye. 
227. Temető a falun kívül van. Kápolna nincs a temetőben. 
A sírok mind a falu felé vannak tájolva, minden sírkereszt 
a falu felé néz. Öngyilkosok sírjai merőlegesen az előzőkre, 
keresztjük sem a falu felé néz. À szomszédos Kápolnásfalu-
ban van kápolna a temetőben. Itt minden sír a kápolna felé 
van irányítva, erre néznek a sírkeresztek is. — Gedeon István 
rk. tanító 1919 Szentegyházasfalu. 

228. Görögkatolikus oláhoknál a halottat úgy temetik el, 
hogy az arca kelet felé tekintsen. — Csernátoni Lajos rk. 
tisztviselő Székelykövesd. 

229. Házastárs számára, ha megveszi a sírhelyet, azt üresen 
hagyják. Egyébként sorban temetkeznek, a sírok a halálozás 
idejének megfelelően követik egymást. — Háry Alajos rk. 
vincellér 1909 Ábrahámhegy. 

230. Külön sírásó van. Ennek a szomszéd, vagy valami távoli 
rokon útján kora reggel egy nagy kerek kenyeret és szalonnát 
küldenek. — Bíró Ferenc ref. földműves 1923 Püspökladány. 
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231. Nemesvámoson a jó ismerősök és rokonok ássák meg a 
sírt. — Horváth Kálmán ref. asztalos 1923 Balatonalmádi. 
232. Vörsön a rokonok a sírásók, külön sírásó nincs. — Futó 
Mihály rk. földműves 1923 Vörs Somogy megye. 
233. Külön sírásó nincs. A sírt a szomszédok ássák. — Gelen
csér Lajos rk. földműves 1914 Rezi. 
234. Két sírásó volt a faluban. Egyik meghalt, a másik meg
betegedett. Kérdéses volt, hogy ki ásson sírt! — „Padmalyos 
sír" elnevezést az elbeszélő nem ismeri. — Büki István rk. 
földműves 1923 Zalaudvard. 
235. Külön sírásó nincs. A sírt a rokonok ássák. — Geiger 
Ferenc rk. földműves 1923 Miklósi Somogy megye. 
236. A sírt a hozzátartozók ássák. Külön sírásó nincs a falu
ban. — Rittinger József Somoskőújfalu. 
237. Az elbeszélő nagybátyja református vallású postás volt 
Balmazújvárosban. Amikor meghalt, több mint száz ember 
ment ki sírját megásni. Mindenki egy-két kapa földet dobott 
ki. A sírásóknak visznek ki kenyeret, szalonnát és bort. — 
Szegedi Imre Balmazújváros. 
238. A sírt a szomszédok és ismerősök ássák meg. Temetés 
után a hozzátartozók, rokonok és jó ismerősök összejönnek 
a halottas háznál és részt vesznek a „toron". Temetés után 
3 éjszakára elhagyják a házat és csak nappal vannak otthon, 
mert azt tartják, a halott „3 napig haza jár". — Berkes Béla 
rk. földműves 1923 Tiszapolgár Szabolcs megye. 
239. „Jó emberek", rokonok, ismerősök ássák meg a sírt. 
A sírásóknak kenyeret, szalonnát, bort vagy pálinkát visznek 
ki. Amikor a sír elkészül, a sírásók ebédre hivatalosak a halot
tas házhoz. Ezek a „toron" is részt vesznek. A sírnál a sír 
hosszában padkát hagynak, amire a koporsót védő deszkázat 
kerül rá. — Orosz László ref. földműves 1923 Tiszadada. 
240. „Gödörásó" az ismerősök, vagy „rokonok" sorából ki 
kerülő 4—6 férfi. A „gödörásók" a sír megásása után ebédre 
hivatalosak a halottas házhoz. „Melyik nap meghal, másnap 
ássák a sírt!" Temetés után a „torra" a gödörásók is hivata
losak a rokonság mellett. — Szőcs János rk. cipész Torja. 
241. A „határpásztort" úgy fogadják meg, hogy köteles a 
„gödörásást" is végezni. — Csíky Sándor ref. földműves 1923 
Lőrincfalva. 
242. Ha valaki „gödörásás" (sírásás) közben bármit felvesz 
és hazavisz, addig nem tud nyugodni, míg nem viszi vissza. 
„Egész éjjel kísérik a pirossapkások". Ugyanez áll minden 
temetőből hazavitt dologra is. — Borbély Jenő ref. földműves 
1923 Mezőpanit Marostorda megye. 
243. Életben maradt házastárs „fennfogja a helyet" házas
társa sírja mellett. A padmalyos sírt nem ismerik. — Gelen
csér Lajos rk. földműves 1914 Rezi. 

244. Nagykanizsán két gerendát illesztenek a sír falába, erre 
lapos védődeszkázat kerül a koporsó fölé. — Csizmadia 
Ferenc rk. tanító 1922 Nagykanizsa. 

245. Padmalyos sírt azért ásnak, hogy a család együvé tudjon 
temetkezni. Két „padmalyost" ásnak, ide kerülnek a szülők, 
míg a gyerekek közéjük kerülnek. — Borbély Jenő ref. föld
műves 1923 Mezőpanit Marostorda megye. 

246. A sírt úgy ássák, hogy a koporsót lehetőleg megóvják. 
A fülkét még keményfával is aládúcolják. „Ez a padmalyos 
sír". — Szőcs János rk. cipész 1923 Torja. 

247. A torjaiak gyakran ásnak padmalyos sírt, hogy „kímél
jék a testet". A padmalyt „cserfával" dúcolják ki. — Majlát 
Samu rk. földműves 1923 Torja. 

248. „Nagy embert nem temetnek oldalt". Szóval padmalyos 
sírt csak gyerekeknek ásnak. Szokásos azonban pár centis 
párkányt hagyni, és a koporsó felett padlózatot átfektetni. 
„Lepadolják a sírt!" — Csíky Sándor ref. földműves 1923 
Lőrincfalva. 

249. „Padlanos sír"-nak nevezik a padmalyos sírt. — Gut 
Imre rk. földműves 1923 Nagyút Heves megye. 
250. Az alföldi tótok is ásnak padmalyos sírt. Ennek neve 
„pad molu". — Dr. Szarka János Szarvas. 
251. Csak akkor ásnak padmalyos sírt, amikor egyik élettárs 
elhal és a másikat később mellé akarják temetni. Elbeszélő 
külön nevét nem ismeri ennek a sírtípusnak. — Geiger Ferenc 
rk. földműves Miklósi Somogy megye. 
252. Dévaványán általában padmalyos sírt ásnak, amit azon
ban csak akkor dúcolnak ki, ha э laza talaj ezt megkívánja. 
A szokás annak tulajdonítható, hogy a házastársak általában 
együvé akarnak temetkezni. Az utólag elhalt kicsiny gyer
meket a fejfarészhez ássák le. — Kohut György Déva-
ványa. 
253. Nyíregyházán is ismerik a padmalyos sírt, de itt inkább 
a koporsó védelmét célozza. Gyakoribb a „bárkás temet
kezés". A koporsó fölé háromszögalakú védődeszkázatot 
helyeznek el, így a föld nem éri közvetlenül a koporsót. — 
Agárdi József ev. tanító 1915 Nyíregyháza. 
254. „Gádor", a „padmaly" a sírban. — Kalmár Károly rk. 
plébános hallotta Zimányban Somogy megye. 
255 .„Gadar" a padmaly a sírban. — Nyári György rk. föld
műves 1923 Kisberki. 
256. A gazdagabbak úgy védik a koporsót, hogy egy négy 
lábon álló keményfa deszkázatot helyeznek föléje. — Cser-
nátoni Lajos rk. tisztviselő 1923 Székelykövesd. 
257. Somoskőújfaluban „padolják" a sírt. A koporsónál a 
sírüreg két végében „padkát hagynak", amelyre deszka
borítást fektetnek. — Rittinger József Somoskőújfalu. 
258. Szarvason a sír alját kirakják téglával, a sírüreget a ko
porsónál magasabbra felfalazzák, és erre deszkázatot helyez
nek. Beföldeléskor a koporsót nem éri közvetlenül a föld. — 
Dr. Szarka János Szarvas. 
259. Szerbiában Sumadia vidékén a koporsó lebocsátása 
után pénzt, virágot, a halott kedvenc gyümölcseit dobálják a 
nyitott sírgödörbe. Az elbeszélő egy boxoló temetésén box-
kesztyűket látott a sírgödörbe bedobni. — Kiss Sándor rk. 
tisztviselő 1919 Újvidék. 
260. A sírgödörbe a koporsó alá fejhez két koszorút tesznek. 
Egyet hagynak kintre is. Ha több koszorújuk van, többet is 
tesznek a koporsó alá. Fiatalok koporsójára virágot szórnak. 
— Csíky Sándor ref. földműves 1923 Lőrincfalva. 
261. Koporsó alá koszorút szoktak tenni a sírgödörbe. — 
Szőcs János rk. cipész 1923 Torja. 
262. A hozzátartozók fehér zsebkendőket dobnak a koporsó 
után. — Guti Imre rk. földműves 1923 Nagyút Heves megye. 
263. Egy marék homokot vet mindenki a koporsó után, aki 
a temetésen jelen van, közben mondja: „Nyugodjék békében 
a jó Isten szent nevében!" — Szőcs János rk. cipész 1923 
Torja. 
264.Amikor a sír félig már be van temetve, vesznek a földből, 
ami a sírgödör mellett van még és haza vive, az ágyba teszik. 
így tettek kis lánya temetésénél is. — Futó Mihály rk. föld
műves 1923 Vörs Somogy megye. 
265. Ábrahámhegyen a sír behantolása után, amikor a ke
reszt vagy fejfa is áll már, „ráteszik a sírra a keresztet". Ez azt 
jelenti, hogy a frissen felhantolt sírra lapátnyéllel kereszt
alakot nyomnak. Ez a szertartás utolsó aktusa. — Háry 
Alajos rk. vincellér 1909 Ábrahámhegy. 
266. Pécsudvaron, Baranya megyében lakó bunyevácok a sír
keresztre szőttest szoktak szögezni. — Horváth Gyula rk. 
mozdonyvezető Pécsudvard. 
267. Azt tartják, hogy az utolsó halott a „kapus" a temető
ben. — Háry Alajos rk. vincellér 1909 Ábrahámhegy. 
268. Temetés egész tartama alatt harangoznak. Prédikáció 
alatt a temetésre kivitt zászlóval „leintik" a harangozást. — 
Csíky Sándor ref. földműves 1923 Lőrincfalva. 
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269. Akaiiban (kat. + ev. falu) a halottra mindkét templom
ban harangoznak egyszerre. — Horváth Imre rk. vasutas 
1910 Akaii. 
270. „Ha halottat hoznak be a határba és nem harangoznak, 
elveri a határt a jég!" — Csíky Sándor ref. földműves 1923 
Lőrincfalva. 
271. Négy kis ágat törnek le egy nyírfáról és ezt a sír négy 
sarkára szúrják le. Négy koszorút tesznek ezekre, és „ződ 
ágakat" szalaggal befonják. — Fekete István Csíklázárfalva. 
272. Ha lányka, vagy fiatal fiúgyermek hal meg, a sírja négy 
sarkára fiatal nyírfát tűznek le. Temetés után az egész falu 
fiatalságát meghívják ebédre. — Bálint Béla rk. földműves 
1923 Csíklázárfalva. 
273. Temetés után a szomszéd sírok egyikéről le szoktak törni 
két vagy négy nyírfaágat. Ha négy ágat törnek le, azt a sír 
négy sarkára tűzik, ha csak 2 darabot, azt a fejhez. Fiatalok
nál szokásos, idős embernél ritkán találkozunk ezzel a szo
kással. — Lukács Mihály rk. földműves 1923 Székelyvécke 
Marostorda megye. 
274. Fiatal halott sírjának a négy sarkára „ződágat" szoktak 
tűzni. — András Antal rk. földműves 1923 Torja. 
275. Mint az előző. — Marti Gáspár rk. földműves 1923 
Kézdiszentlélek. 
276. A sír négy sarkán egy-egy orgonabokrot szoktak ültetni. 
— Agárdy József ev. tanító 1915 Nyíregyháza. 
277. Halotti toron az asztalfőn kihagyják a halott helyét, 
kedvenc ételeit készítik el erre az alkalomra, és tányérjára 
minden ételből szednek, mert ha nem így járnak el, a halott 
megbosszulja magát és a következő két héten át visszajár. 
— Szekeres Sándor rk. tisztviselő 1921 Soltvadkert. — Szín
magyar vidék, szokásaihoz ragaszkodó nép. 
278. Halotti toron egyes helyeken a halottnak is tesznek tá
nyért az asztalra. — Siva Ferenc rk. asztalos 1923 Kéthely 
Somogy megye. 
279. Halotti torra kenyeret sütnek és babot főznek „disznó-
lábbal" vagy sonkával. A meghívottak halotti énekeket éne
kelnek, a halottról beszélgetnek. A halott számára is tesznek 
terítéket az asztalra, de tányérjába ételt nem tesznek. — 
Katona Ferenc rk. földműves 1923 Andrásfalva Románia. 
280. Halotti toron a halott számára is terítenek, csak poharát 
szájával lefelé állítják. A tányérba minden ételből tesznek. 
Amikor koccintásra kerül a sor, a halott poharával is koccin
tanak. — Bokor Ferenc rk. gyári munkás Salgótarján. 
281. Torra akkor hívják meg akit akarnak, amikor a „szo
morújelentést" (nyomtatott gyászjelentést) elviszik hozzájuk. 
Családfő és felesége közösen mennek el a torra. Tort este 
tartják. A meghívottak 2—2 tányért, poharat és „evőkanált" 
visznek magukkal. — Csíky Sándor ref. földműves 1923 
Lőrincfalva. 
282. A temetésen résztvevők a temető kápolnájában egy-egy 
pohár bort és egy falat kenyeret kapnak. Temetésről hazafelé 
menet hívják meg a torra a halott „jó embereit" és jó ismerő
seit, először a férfiak jönnek. „Nekik több joguk van, hiszen 
ők vitték ki a halottat !" A nők csak ez után, a férfiaktól külön 
jönnek. — Borbély Jenő ref. földműves 1923 Mezőpanit 
Marostorda megye. 
283. Az „egyháznak" van 100 tányérja, pohara és ehhez szük
séges evőeszköze. Halotti torra és esküvőre ezt szokták köl
csönvenni, amiért az egyháznak pénzt adnak. — Gáspár 
András ref. földműves 1923 Tereményújfalu. 
284. A temetésen résztvevő összes férfiakat meghívják a ha
lotti torra. Ha a temetőkapuban megkínálják a résztvevőket 
kenyérrel és borral vagy pálinkával, elmarad a halotti tor. 
— Gáspár András ref. földműves 1923 Tereményújfalu. 
285. A hajdúsámsoni reformátusok hideg ételeket, kenyeret, 
szalonnát és kalácsot adnak a „temetési toron". — Szabó 
Sándor Hajdúsámson. 

286. Temetésről hazatérve tartják a halotti tort. Tyúkot, bir
kát vágnak ilyenkor. — Bíró Ferenc ref. földműves 1923 
Püspökladány. 
287. Torján a halott vallásától, korától és nemétől függetlenül 
mindig van „tor". A temetés utáni napon tartják ezt a „ha
lottasháznál". A tort imával kezdik, aztán esznek és isznak. 
— András Antal rk. földműves 1923 Torja. 
288. Balázsfalván még él a halotti tor szokása. Temetés után 
a közelebbi és távolabbi ismerősök és rokonok jönnek össze 
a halottas háznál. Rendesen paprikás hús és bor van. Általá
ban a halottról beszélnek. — Fogarasi Sándor ref. tisztviselő 
1921 Balázsfalva. 
289. Temetés után egy héttel tartják a „tort". Halottvivőkön 
kívül a rokonság van jelen. Mintha nem is halotti ünnepély 
volna ez, hanem lakodalom. Esznek, isznak, sőt, ha a halott 
idős volt már, még nótáznak is. Fiatalnál ez nincs meg. — 
Klein István Óbornak Zala megye. 
290. Halotti torra még emlékszik az elbeszélő. Ma már nincs 
meg. „A bíró kislánya halt meg, akit igen szerettek. A bíró 
nem akart ilyen cirkuszt csinálni, ezért aztán lassan elhagyta 
a falu népe is". — Haviár Mihály rk. földműves 1923 Erdő 
kürt Nógrád megye. 
291. A halotti tor él még. Temetés után a rokonság ebédre 
vagy vacsorára ül össze, esznek, isznak, közben az elhunytról 
beszélgetnek. Étrend : húsleves, főtthús mártással, kalács, bor. 
— Kiss István rk. vincellér 1923 Hegyesd Zala megye. 
292. Érmelléken a gör. kat. oláhok a temetés utáni éjszakán 
kenyeret, bort, ételt és evőeszközt hagynak az asztalon. Ezek
ből senkinek nem szabad ennie. Reggelig az asztalon hagyják 
az ételeket, majd az udvar egyik sarkában elássák. — J. Mu-
resan Érmellék. 
293. Amikor temetnek és esik, azt tartják, mennybe jut a 
halott. — Miklóssy István rk. tisztviselő 1919 Brassó. 
294. „Rossz emberek temetésekor esik". „Nem hiszek a 
babonákban, de ezt magam is megfigyeltem már!" — Foga-
rassy Sándor ref. tisztviselő 1921 Balázsfalva. 

295. Akasztott ember kötele szerencsét hoz. — Miklóssy 
István rk. tisztviselő 1919 Brassó. 

296. Halottal álmodni esőt jelent. — Tóth Pál rk. földműves 
1923 Csatár Zala megye. 
297. Halottal álmodni esőt jelent. — Lukács Mihály rk. 
földműves 1923 Székelyvécke. 
298. Valaki felakasztja magát, öt nap szél van. — Szuhodi 
Miklós rk. földműves 1923 Vivitány Zemplén megye. 
299. Ha halott hajszálát csempészik az iszákos ember borá
ba, az leszokik az ivásról. — Csizmadia Ferenc rk. tanító 
1920 Nagykanizsa. 
300. Halott névnapján virágot visznek a sírra. Ha nincs virág, 
misét szolgáltatnak. — Tóth István rk. földműves 1923 Nagy-
mágócs Csongrád megye. 
301. Jobbmódú halott ruházatát kiosztják a szegényeknek. 
Szegényebbeknél maga a család „szaggatja el" azokat. — 
Klein István Óbornak Zala megye. 
302. Ha van a „hegyen" egy olyan szék, amiben az „öreg" 
üldögélni és dolgozgatni szokott, azt különleges becsben 
részesítik és el nem égetnék, akármilyen rossz és ócska is az. 
Rendesen ott állítják fel, ahol az öreg szeretett üldögélni. -— 
Letenyei szokás. — Csizmadia Ferenc rk. tanító 1920. 

303. Temetővel kapcsolatban nem jó fogadást kötni. Éjjel 
nyugodtan lehet a temetőben járni, de aki azért megy ki, 
hogy bátorságát bizonyítsa, „pórul jár". — Borbély Jenő 
ref. földműves 1923 Mezőpanit. 
304. Halott temetése után a hetedik napon visszajön elintézni 
az elintézetlen ügyeit. A letenyei Tüchert néni elmondotta, 
hogy férje is visszajött a hetedik napon. Megállította a „hegy-
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ről" hazatérő fiát és visszaküldte a „hegyre". Itt felhívta a 
fia figyelmét egy évek óta náluk levő kölcsönkért székre. — 
Csizmadia Ferenc rk. tanító 1922 Nagykanizsa. 
305. Egy asszony „fel szokott járni". Erre felásták a sírját 
és hasrafordították a koporsóban. Közben mondták neki: 
„Minden jó lélek pihen, csak te nem!" Többet nem járt haza. 
— Tóth Gyula rk. földműves 1923 Bézs. 
306. Volt egy halott, aki mindig „visszajárt". „Újratemették", 
vagyis, megismételték vele az egyházi szertartást kihantolás 
nélkül. — Szuhodi Miklós rk. földműves 1923 Vivitány 
Zemplén megye. 
307. Egy házaspár kiment fát vágni az „erdőre". A kivágott 
fa agyonütötte az embert, akit azon módon, véresen temettek 
el. Az asszony két hónap múlva újra férjhez ment. Három 
hónap múlva erősen zörgettek az ablakon, majd a kéményben 
olyan zaj hallatszott, mint amikor madár repdes. Lámpát 
gyújtottak és meg akarták fogni a madarat, de semmit sem 
láttak. Reggel az elhunyt férj kedves zsebkését, amit az 
asszony új ura használt, darabokra törve találták meg. Az éj
jeli zörgések gyakoriak lettek. Elmentek egy tudós asszony
hoz magyarázza meg nekik, mi okozza ezeket! A „tudós 
asszony" azt válaszolta, hogy az elhalt férj jár haza, nála is 
járt és panaszkodott, hogy nem mosták meg temetés előtt. 
Ha még zörögne az ablakon, ne ijedjenek meg, kérdezzék meg 
mit kíván és teljesítsék minden kívánságát. Többet azonban 
nem jelentkezett. — Kelemen István rk. szobainas 1923 
Putnok, édesapjától, aki gazdasági cseléd volt, hallotta ezt. 
308.Egy kiránduló csoporttal éjjel hazafelé tartottak. Arról 
beszélgettek, vannak-e hazajáró halottak, vagy sem? Akad
tak hitetlenek és hívők. A temető mellett haladtak el, amikor 
a leghitetlenebb irtózatos ütést kapott a lábára. Feljajdult. 
Mindenki, ő maga is a halottak munkájának gondolta a dol
got és bizony, szégyen ide vagy oda, futásnak eredtek. Nap
világnál derült ki, hogy egy abroncsdarabra lépett valaki és 
annak visszaugró vége ütötte meg. — Szálai László Eger. 
309. „Halottak fel szoktak járni. Gecse Jani bátyámnak a fele
sége is így tett! Fiatal házasok voltak és annyira szerették 
egymást és nem tudtak egymás nélkül élni". A kertben látták 
az elhalt asszonyt sétálni abban a fekete ruhában, amiben 
eltemették. — Tóth Gyula rk. földműves 1923 Bézs. 

310. Este sötétedés után nem szabad úgy az udvarra önteni a 
vizet, hogy az ember az ajtón belül áll, mert a „lelkek nem 
tudnak elugrani", hanem ki kell lépni az udvarra a vízzel. — 
Benkó István rk. földműves 1923 Szügy Nógrád megye. 

311. Ha valakinek a családjában halott van, az éjjel 12 óra
kor ki ne menjen a házból, mert összetalálkozik a halottal. 
Aki kísértetet lát, az bal kézzel üssön hozzá. — Marti Gáspár 
rk. földműves 1923 Kézdiszentlélek. 
312. Ha a „masina" (épített tűzhely) ajtaja magától kinyílik, 
valamelyik elhalt hozzátartozó szelleme van jelen. Édesanyjá

tól hallotta az elbeszélő. — Kovács József rk. iparos 1923 
Szurdokpüspöki. 
313. Nagyapja járt haza. Először a leányunokája látta. Az
után az elbeszélő maga. (Érettségizett, rk. tisztviselő) Látta és 
beszélt vele. Nagyapja abban az öltözetben volt, ahogy el
temették: „Zokniban, fehérgatyában, ingben és kalapban" 
volt. Elbeszélő maga nem beszélt, csak gondolt a dologra, 
amikre nagyapja fennhangon válaszolt. Elmondta, hogy nem 
teljesítették utolsó kívánságát és ezért jár vissza. Az volt a 
kívánsága, hogy a borotváját adják a testvérének. Ezt másnap 
azonnal megtették. Ezen éjjel az elbeszélő édesanyjának je
lent meg, kérte, hogy mondassanak érte misét és 9 koldust 
vendégeljenek meg úgy, mintha ő magát vendégelnék meg. 
— Kökény Miklós Rád. 
314. Közhit szerint a halott utolsó kívánságát teljesíteni kell, 
mert különben nem lesz nyugalma a sírban és esténként haza
jár. A lélek nyugalmát visszaadják, ha kérését utólag teljesí
tik. Pl. ha valami általa kívánt holmit nem tettek a koporsójá
ba, azt a sírkeresztjére, vagy a temető kerítésére akasztják, a 
halott megnyugszik. — Kökény Miklós rk. tisztviselő Rád. 
315. Ha nem tudják megállapítani, hogy a halott miért jár 
haza, misét mondatnak érte, és 9 egymást követő koldust 
úgy megvendégelnek, mintha a halott maga volna az. — 
Kökény Miklós rk. tisztviselő Rád. 
316. Nénje 18 éves korában meghalt. Az édesanyja elment 
Fügédre a „tudós asszonyho", hogy „nem kíván-e valamit a 
halott?" Ennek a tudós asszonynak Lipe Julis a neve. Ez az
zal fogadta az édesanyját, hogy már várta! A halott nem 
kívánt semmit, „igazi jó lány volt!" — Guti Imre rk. föld
műves 1923 Nagyút. 
316a. Halottak napja előtti este kimennek úgy 7 óra felé a 
temetőbe és éjfélig kint maradnak. Gyertyát égetnek. — 
Nagy Dániel ref. egyetemi hallgató 1922 Trizs református 
falu. 
317. Halottak napjának előestéjén a reformátusok is gyertyát 
égetnek. — Schönwiesner Adolf Salgótarján. 
318. Halottak napján „világítanak" és virágot visznek ki a 
sírra, noha református lakók élnek a községben. — Csíky 
Sándor ref. földműves 1923 Lőrincfalva. 
319.Halottak napján este 4 óra felé mennek ki a temetőbe és 
besötétedésig vannak, ott. Akiknek nincs a temetőben halott
ja, otthon az ablakban éget gyertyát. — Szőcs János rk. 
cipész 1923 Torja. 
320. „Halottak hetiben" nem jó meszelni, mert sok egér, 
béka, egyszóval „féreg" jön a házba. Iván Kálmán rk. föld
műves 1923 Vöckönd Zala megye. 
321. Amikor húsvétkor ételt szenteltetnek, úgy visznek, hogy 
„osztogatni is jussék!" Megmondják a szegényeknek, hogy 
kiért adják, aztán az imádkozik a halottért. — Katona 
Ferenc rk. földműves 1923 Andrásfalva Románia. 

Sági Károly 
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Ethnische Besonderheiten im Bewußtsein ungarischer Soldaten 
des Zweiten Weltkriegs 

II. LIEBE, EHE, GEBURT UND TOD 

Über die Umstände der Sammlung sowie über andere 
notwendige Bemerkungen berichtete ich bereits im Begleit
wort des ersten Teils (VMMK 9. Jahrgang, 1970, 247-274 
hierauf zurückzukehren erscheint also nicht mehr erforder 
lieh. Dabei konnte ich auch darauf hinweisen, daß die 
Sammlung des fragmentarisch publizierten Materials, dessen 
zweiter Teil im vorliegenden Band zur Veröffentlichung ge
langt, im Verlauf der Kriegsjahre sowie während meiner 
Kriegsgefangenschaft erfolgt war. 

In diesem Band veröffentliche ich also die aus dem Volks
mund stammenden Überlieferungen der Sammlung betreffend 
Liebe, Ehe, Geburt und Tod. Leider besteht keine Möglich-

Nous avons déjà fait connaître les circonstances de nos 
recherches et les autres remarques nécessaires dans l'introduc
tion de la Ire partie (Buletin des Musées du département de 
Veszprém, No 9, 1970), il est donc superflu que nous y 
revenions. Nous avons eu l'occasion de noter que la matière 
dont nous présentons maintenant la deuxième partie avait 
été recueillie pendant la deuxième guerre mondiale et ensuite 
pendant ma captivité. 

De ma cueillette, ce sont les traditions concernant l'amour, 

В первой части своей статьи (Вестник музеев комитата 
Веспрем№ 9, 1970, 247-274 я уже рассказал об обстоя
тельствах, при которых мною ^собирался материал о 
народных обычаях, традициях и т. д., снова возвра
щаться к этому я считаю излишним. Собранный мною 
материал частично опубликован. Теперь я предлагаю 
вниманию читателей вторую часть статьи, материал для 
которой был собран мною во время второй мировой 
войны и плена. 

Эта часть содержит материал о народных традициях и 
обрядах, касающихся любви, брака, рождения и смерти, 

keit, das bezügliche Material vollinhaltlich übersetzt zu pu
blizieren, eine auszugsweise Veröffentlichung kann jedoch 
eben wegen der Ungleichartigkeit des Inhalts nicht in Frage 
kommen. 

Die Veröffentlichung des gesammelten Materials wird 
also fortsetzungsweise erfolgen. Erst nach der Veröffent
lichung des Gesamtmaterials kann zur Einzelbewertung ge
schritten werden. Veröffentlichungen über das Dorf und sein 
Alltagsleben, Landwirtschaft und Tierhaltung sowie über 
das Heimgewerbe bleiben späteren Jahrgängen unserer 
Mitteilungen vorbehalten. 

Károly Sági 

le mariage, la naissance et le décès que je publie maintenant. 
Il m'est impossible de donner la traduction de l'article in 
extenso, et — vu le caractère hétérogène de la matière — il est 
également impossible d'en donner le sommaire. 

Nous continuerons la publication des matières. L'évalua
tion des parties publiées ne peut avoir lieu qu'après la publi
cation de la matière entière. Le village, sa vie, l'agriculture, 
l'élevage et l'industrie domestique seront traités dans nos 
bulletins ultérieurs. 

Károly Sági 

Мы не имеем возможности перевести полный текст 
статьи, из-за разнородности материала невозможно сде
лать и краткого резюме. 

Публикование материала будет производитсья после
довательно. В последующих номерах будут помещены 
описания жизни села, земледелия, животноводства и 
домашних промыслов. 

Произвести критическую оценку собранного матери
ала можно будет лишь после того, как будет осуществле
на его полная публикация. 

Карой Шаги 

Conscience de traditions populaires chez les soldats de la 2e guerre 
mondiale 

IL AMOUR, MARIAGE, NAISSANCE, DÉCÈS 

Венгерские народные традиции в сознании солдат второй мировой войны 
П. ЛЮБОВЬ, БРАК, РОЖДЕНИЕ, СМЕРТЬ 

456 


