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ERDÉLYI LAKODALMAK 

 

 

Bevezető sorok 

 

Ez a néprajzi gyűjtemény az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó ötlete nyomán je-

lent meg, és bemutatja az erdélyi lakodalmi népszokásokat, főleg Maros megyé-

ből. Gyakorlati használatra segítőeszközként szolgálhat vőfélyek, násznagyok, 

fiatal házasulandók számára, valamint pedagógusoknak is, akik szeretnék szín-

padra állítani, főleg ott, ahol a hagyományos lakodalmi népszokások már fele-

désbe merültek. 

A házasságkötés, a lakodalom az emberi élet fordulópontjaihoz fűződő szoká-

sok közé tartozik, átmeneti rítus. Ezek a ceremóniák átsegítik a fiatalokat azon, 

hogy az egyik státusból a másikba kerüljenek: a legény- és leányéletből a házas 

életbe. Mindez a folyamat a megadott közösség előtt zajlik le, falun vagy vá-

roson. A lakodalmi rítusok, ceremóniák hagyományosan zajlottak le a XX. szá-

zad végéig, s egyes elemei a XXI. századba is átmentődtek. A közösség befolyá-

solja, meghatározza ezt a szokásrendszert hagyományos szabályok szerint, a 

tájegységektől s a történelmi kortól függően. A házasságkötés az emberi élet 

egyik legjelentősebb hagyományos fordulója, melynek bemutatása során az ol-

vasó felismerheti az erdélyi néprajzi tájegységekre jellemző hasonlóságokat és a 

különbségeket, eltéréseket is. Mivel a Mezőségen, Kalotaszegen és Marosszéken 

magam is részt vettem lakodalmakon 1950 és 2000 között, megfigyelhettem a 

helyi szokások változásait is. Némelyek elmaradtak, régiekké, ősiekké váltak és 

újak kerültek a helyükbe, de az alapvető rítusok megmaradtak, ha azok ma is a 

falusi közösségben történnek, és nem városi vendéglőben. 

A lakodalom a dramatikus népszokások közé tartozik, párbeszédes, rögtön-

zött cselekményekkel, melyeknek jelképes szerepük van, s végső céljuk az új 

család megalapozása és fennmaradásának biztosítása. 

A lakodalmas költészet igen gazdag, lírai és alkalmi énekek, dalok, kurjantá-

sok, táncok, vőfélyversek hangzanak el. Az egész magyar nyelvterületen s így 
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Erdélyben is a násznép két háznál gyülekezik: a vőlegény meghívottai a vőlegé-

nyes háznál, ami legtöbbször a lakodalmas ház (az udvaron levő csűr vagy fel-

állított sátor), háttérben a lakodalmi konyhával, és a menyasszony háza, ahová 

a leány násznépe gyűl össze, ahonnan a vőlegény násznépe kikéri, s az esküvő-

re, lakodalomra elviszi a szülői háztól. A lakodalmas házat feldíszítik, átalakít-

ják vendégfogadásra, a kapura zöld ágat, virágokat tűznek. 

A lakodalmi tisztségviselők azok a személyek, akik levezetik a házasságkötés 

szokáskörét. A következő tennivalókban segédkeznek: az egyházi házasságkö-

tésben, az 1894 óta kötelező állami esküvő lebonyolításában, a lakodalom szer-

vező és gyakorlati munkáiban, a násznép vezetésében, irányításában. A la-

kodalmi tisztségviselők modelljei a hajdani, XVII-XVIII. századi főúri esküvői 

szertartások levezetői, megszervezői (a gazda, a vőfélyek, a koszorúslányok). 

Az eljegyzés, a „kézfogó” teszi bizonyossá, hogy a fiatalok egybekelnek. Ezen 

kérik meg a leány kezét, s ezután jegyesekként viselkednek a falu előtt. A jegy-

ajándék koronként és vidékenként változik. A legény bokrétát kap a leánytól a 

kalapja mellé. Ez Erdélyben mindenütt szokás volt, csak a bokréta anyaga s az 

átadási ideje változott a XX. században, például a Nyárád mentén a vásárban 

vett bokrétát a katonai sorozáskor adta át a leány a szeretőjének (máshol bokré-

takészítő asszonyok dolgoztak, vagy élő virág-, főleg muskátlicsokrot kötöttek s 

a Nádas mentén gyöngyös bokrétát). A legény régebb ezüstpénzt, a XX. század-

tól arany karikagyűrűt ad a leánynak. A Nádas menti Kalotaszegen, az 50-es 

években arany karórát adtak a módosabbak jövendőbelijüknek jegyajándékul. A 

rokonok is ajándékozni szoktak, s újabban egyes vidékeken, például a Nádas 

mentén, Kalotaszegen a kézfogón adják át a fiataloknak a használati tárgyakat 

ajándékul. A jegyespár feliratkozik a papnál mindmáig, s háromszor hirdetik ki 

jövendő esküvőjüket. A lakodalom a XX. század első felében még kedden, szer-

dán, azóta szombaton zajlik le. Igyekeznek a mezei munkákat nem akadályozni 

vele, ezért advent előtt, vagy a téli farsang idején rendezik meg. A lakodalmas 

háznál még a XX. század végén is, s a falun rendezett lakodalmakon máig is 

megkezdődik az ételek készítése. A gazda lejárja lista szerint a meghívottakat, 

majd a vőfélyek és koszorúslányok egy héttel az esküvő előtt hívogatnak. A múlt 

században a lakodalom napján szekéren vitték el a menyasszony kelengyéjét, a 

vetett ágyat, a ládáját, más bútordarabjait, ágyneműjét a vőlegényes házhoz, 

vagy az új házba, amit a vőlegény számára építettek a szülei. Azóta a lakodal-

mas szekér a kelengyével, a menyasszony bútoraival a megelőző napon kerül az 

ifjú pár jövendő lakásába. A két násznép kétfelé gyülekezik. A vőlegény felveszi 

a menyasszony által készített jegyinget, a menyasszonyt is felöltöztetik ünnepi 

ruhájába. A vőlegényt elbúcsúztatják szüleitől, és elindul a menyasszony kiké-

résére. Itt a dramatizált rítusok után kiadják a menyasszonyt, akit elbúcsúztat-

nak a családjától, s a násznép zeneszóval, csujogatásokkal templomi esküvőre 

vonul. Az esküvő után a menet előtt elkötik az utat (ez a szokás a XXI. század-

ban is él), a dramatizált rítus folytatódik, s vonul a násznép a lakodalmas ház-

hoz. Csujogatni szoktak a koszorúslányok, az asszonyok s ujujujujujujú! felkiál-

tással fejezik be. Ha a vőfélyek csujogatnak, akkor a befejező felkiáltás „Ijaha” 

(pl. „A menyasszony olyan szép, / Mint üveg alatt a kép. / A vőlegény se csúnya, / 

Olyan, mint egy bokréta! / Ujujujujujú” — „Hopp az utcán keresztül / Engem 
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szeress egyedül. / Engem szeress, ne anyádat, / Én csókolom meg a szádat! 

Ijaha!). A vőfélyek főleg Kalotaszegen szoktak csujogatni a XX. században. 

A vőlegény szülei fogadják új menyüket, s megkezdődik a lakoma, a mulato-

zás reggelig. Felszolgálják az ételeket, zene, tánc, vidám beszélgetés közben. Éj-

félkor felkontyolják a menyasszonyt, következik az ajándékozás, és a menyas--

szonytánc. Régebb napokig mulattak, a XX. századtól másnap reggelig tart a la-

kodalom. Vasárnap az új asszonyt a násznagy és az anyósa kíséri a templomba. 

Sok helyen másnap a még megmaradt ételek elfogyasztására „ágytörőt”, azaz 

kisebb mulatságot rendeznek a közeli rokonok és a kisegítők, barátok számára. 

Mindez nagyon hasonlóan zajlik le egész Erdélyben, kevés tájegységi, esetleg 

falvankénti eltéréssel. 

A fő tisztségviselők, a gazdák, a násznagyok és vőfélyek külön-külön kijelölt 

személyek a vőlegény és a menyasszony részéről. A vőfélyvers a népi írásbeli-

séghez tartozó műfaj, átmenet a műköltészet és a népköltészet között.1 

A XVIII. században még a diákköltészethez tartozott, s azóta kántorok, taní-

tók, verselgető földművesek írogatták a búcsúztatókat és köszöntőket, s Vőfély-

könyvekben ki is nyomtatták, így elterjedtek a magyar nyelvterületen. Ezért a 

különböző néprajzi tájegységek között sok a hasonlóság, de különbségeket is ta-

lálunk. Helyi verselők is kiegészítették, a falujuk sajátosságaihoz alkalmazták a 

rigmusokat, vagy újakat írtak. Ezen kívül sok a füzetekből való másolgatá-

sokból eredő szövegeltérés, még a szövegromlás is. 

A vőfélykönyvek írása és használata a legkorábbi népi írásbeliséghez tarto-

zik. Bolyai Farkas is utal arra 1834-ben megjelent Marosszéki lakodalmak című 

munkájában, hogy a vőfélyek Mátyus Péter2 1829-ben megjelent könyvének 

rigmusait használták, de a későbbi, legelterjedtebb válogatást Volly István adta 

ki 1947-ben Vőfélyek kötelessége címmel3. A kalotaszegi Mákófalván, a Nádas 

mentén, a XX. század második felében Rácz János gyűjtött, és maga is írt vő-

félyverseket. (Mellékelek ebből egy füzetlapot.)  

Keszeg Vilmos kevert műfajnak nevezi4, melyben különválasztható a nemesi 

lakodalmi költészet, a kéziratos énekköltészet, az iskolás-diákos műveltség, a 

hitújítás hatása, a népi szemlélet, a szokásgyakorlat.  

A vőfélyek szerepe a lakodalmi szertartás irányítása, de esetenként a nász-

nagy, vagy a gazda tölti be ezt a szerepet. A vendéghívó, koszorúslány kikérő, 

menyasszonykikérő, menyasszonybúcsúztató, a násznépet elindító, az esküvői 

menetre való felszólító, a menyasszonybefogadó, az asztalültetésre, ivásra, 

menyasszonytáncra, ajándékszedésre felszólító, az ételek feltálalására szolgáló 

rigmusok, kínáló szövegek tartoznak ide, melyek irányító szerepük mellett ok-

tatják, de szórakoztatják is a násznépet, jó hangulatot teremtve a mulatozáshoz. 

Az olvasó most olyan gyűjteménnyel találkozik, melynek első fejezete erdélyi 

lakodalmak bemutatása, a második vőfélyverseket tartalmaz (mindez szóbeli 

                                                 
1A vőfélyversek tartalmi-formai elemzése megtalálható Keszeg Vilmos: A folklór határán 

című munkájábam (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1991. 17-72.). 
2„Vőfények kötelessége. Iratott Mátyus Péter által (1829)” 
3Volly István: Vőfélykönyv. Lakodalmi versek, dalok, táncok gyűjteménye. (Bp., 1947.) 
4Keszeg Vilmos: A folklór határán (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest. 1991. 17.) 
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gyűjtés), s a harmadik része egy 1902–1904-ben írott katonafüzetből kiemelt 

néhány rigmus. 

Minden, ami e kötetben van, a gyűjtők eredeti, szóbeli gyűjtése, nem másol-

ták ki könyvekből, a fényképek is a gyűjtés területéről származó, eredeti képek, 

melyek sehol sem jelentek meg eddig könyvben. Ugyanígy a katonafüzet is a sa-

ját tulajdonom, az elhunyt szerző ajándéka, s tartalmának ez a része nem jelent 

meg eddig. 

A lakodalmak leírása, egyetlen kivétellel, a Marosvásárhelyi 1-es Számú Ál-

talános Iskola VII-VIII. osztályos tanulóinak közös és egyéni gyűjtéseiből szár-

mazik, az én irányításommal. 1979-től ebben az iskolában néprajzi múzeum 

anyagát gyűjtöttem össze magyar szakos tanárként a tanulókkal, és néprajzi 

szakkört szerveztem (magyar és román tagozaton, gimnáziumi osztályokban). A 

szakkör 1990-ig, az iskolából való távozásomig működött. Ennek tapasztalatai-

ból született meg a dr. Péntek János egyetemi tanár irányításával megírt I. fo-

kozati dolgozatom 1982-ben: „Iskolai néprajzi kör szervezésének tapasztalatai a 

Marosvásárhelyi 1-es Számú Általános Iskolában.” A népszokások gyűjtését a 

néprajzi körrel 1979-től kezdtem meg, közösen szerveztünk gyűjtőutakat éveken 

át az iskolához nagyon közel fekvő Székelykakasd nevű faluba. Itt néhány tanu-

ló nagyszülei laktak, és segítő adatközlőket találtunk. A gyűjtés 1989-ig tartott.5 

A közös gyűjtés idején a lakodalmi szokások és a vőfélyversek is bekerültek a le-

jegyzett anyagba. 

A népszokások gyűjtését fellendítette az 1972-ben dr. Dombi Erzsébet egye-

temi lektor által összeállított tankönyv.6 2Ennek a bevezető verse után magyar 

néprajzi alapismereteket tartalmazó leckék következnek: A népköltészet, A 

népművészet, A népszokások. Ez utóbbi csoportosítja és röviden ismerteti a 

népszokásokat, így röviden a lakodalmat is. Ezután a tanulók számára felteszi a 

kérdést: „Milyen hagyományos népszokások vannak a ti vidéketeken?” Így min-

den VIII. osztályos tanuló számára kötelező lett egy népszokás felkutatása, tíz 

év alatt, 1989-ig 56 lakodalmi szokás gyűlt össze. A tanulók szülei szoros kap-

csolatot tartottak még a falujukkal, ahonnan gyári munkára a városba költöz-

tek, a tanulókat vakációkban nagyszüleik megsegítésére küldték, főleg mezei 

munkára, állatgondozásra. Alkalmuk volt a gyermekeknek arra, hogy nagyszü-

leiktől, rokonaiktól a szokásokat összegyűjtsék, főleg Maros megye falvaiból. 

Ezen a területen az 1980-as években még elevenen éltek a népszokások. A 

nagyszülők még saját lakodalmaikat is elmesélték a gyermekeknek. Ezek tehát 

lakodalmak leírásai szóbeli közlés alapján. Olyan is szerepel közöttük, amelye-

ket maguk a tanulók is átéltek meghívottakként, látták a rítusokat, a szokás-

rendszert. Nagyszülőktől, rokonoktól gyűjtötték össze a gyermekek a lakodalmi 

                                                 
5Ezután egyedül folytattam a gyűjtést, s anyaga megjelent Szép szivárvány koszorúz-

za az eget. Népélet Székelykakasdon című falumonográfiámban (Státus Kiadó, Csíksze-

reda, 1998.) 
6Magyar nyelv és irodalomolvasás. Tankönyv a VIII. osztály számára. Átjavított ki-

adásai: 1976, 1980, 1999. 
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rigmusokat is, néhányan beépítve a lakodalom leírásába, de többen külön füzet-

be írogatva őket.73 

A lakodalmak és vőfélyversek anyaga a Nyárád mente, a Kis-Küküllő mente, 

a Felső-Maros mente és a Székely-Mezőség lakodalmi szokásairól szól. Beleke-

rült a rokonlátogatásokon gyűjtött néhány gyergyói és erdővidéki szokásleírás 

is. A gyűjtött anyagból tizenkettőt választottam ki a könyv számára, külön feje-

zetbe téve a vőfélyverseket. Az anyag többi részét arra használtam, hogy ki-

emeltem a Más lakodalmi szokások Erdélyben című alfejezetbe egy-egy jellegze-

tes helyi lakodalmi szokást. Egyetlen kivételt képez a kalotaszegi mákófalvi la-

kodalom bemutatása, amely saját gyűjtésem. Itt töltöttem ifjúságom éveit, s itt 

zajlott le az én lakodalmam is, a Nádas menti kis faluban. Bár értelmiségiként 

én nem voltam helyi népviseletben, a násznép (50 család) mind kalotaszegi ru-

hában vett azon részt. A két szomszéd fiú volt a vőfélyem, szüleim kedves isme-

rősei a násznagyok, édesanyám tanítványai a koszorúslányok. Itt a viseletet 

1970-ig megőrizték, egyetlen lakos sem viselt polgári ruhát sem mezőn, sem ut-

cán, sem Kolozsváron, még a színházban sem. A lakodalom a helyi szokások 

szerint zajlott le. Kortársaimmal, barátaimmal máig is tartom a kapcsolatot, s a 

leírásba a szokásváltozásokat is bele tudtam iktatni. 

A kötet III. fejezetébe illesztettem be azokat a vőfélyverseket, amelyeket egy 

mákófalvi lakos 1902–1904 között Brassó mellett, Keresztényfalván letöltött 

huszárévei alatt másolgatott le a katonakönyvébe. Olyan füzet ez, amelynek 

tartalma a kéziratos könyvek, emlékkönyvszerű feljegyzések közé tartozik, te-

hát félnépi alkotás. Ezt a műfajt is ismerteti Keszeg Vilmos már említett, A folk-

lór határán című könyve. A katonaságnál szabadidejükben a legények egymás 

füzeteiből verseket másolgattak le, amelyek jórészt a katonaéletre vonatkoztak, 

de mellettük műköltészeti alkotásokat, népdalokat, balladákat, szerelmes-

verses leveleket is. Ezek a füzetek tehát a verses népi epikához tartoznak, a pa-

raszti írásbeliséghez. Ilyen katonakönyvet kaptam ajándékba Mákófalván, Ka-

lotaszegen, barátnőm nagyapjától, Kocsis Deák János református vallású föld-

művestől. 1881. október 21-én született és 1962. március 26-án halt meg falujá-

ban. Kolozsváron diákoskodott, ezért viselte családja a „Deák” ragadványnevet. 

Utódai ma is őrzik huszáregyenruhás fényképét. A füzetet már borító nélkül, 

hiányzó lapokkal kaptam tőle, és én borítékban őriztem, míg 1994-ben, a több-

ségben levő, a katonaéletről szóló verseket, dalokat, műköltészeti alkotásokat le-

választottam, s megjelentettem nyomtatásban.84 

A verseket vonalas füzetbe, „irkába” másolgatta a szerző, fekete tintába már-

tott pennával. Mindenik után feljegyezte, hogy „Vége, írta egy őreg csont” vagy 

„írta huszár Kocsis János őreg szenvedő. 1904 Deczember 4-én Brassóban.” Né-

hol arra is utalt, hogy kinek a füzetéből másolta a verseket, sőt más is írt bele, 

de a Kocsis János neve a leggyakoribb. 

A már említett kötet megjelenésekor kiemeltem a szövegből a vőfélyverseket, 

amelyeket valószínűleg saját használatára írt a gyűjteményébe. Vőfélyverseket 

                                                 
7Ebből jelent meg válogatás az Impress kiadónál Marosvásárhelyen 1994-ben: Erdélyi 

magyar lakodalmi rigmusok címen. 
8„Az huszár a világ első katonája” Kocsis Deák János század eleji kéziratos könyvét 

gyűjtötte és feldolgozta Asztalos Enikő (Custos Kiadó, Marosvásárhely, 1994.) 
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a füzet három különböző részében találtam. A 13. és 14. oldalon olvasható 

„Menyasszony Búcsúja” azonos a székelyföldi menyasszonybúcsúk szövegével, 

így ebből a gyűjteményből kihagytam. A 17. és 18. oldalon a házasélet jó és rossz 

oldalairól szóló elmélkedés a lakodalmi vacsora előtt hangzik el, a házigazda 

szövege, az „Első beszéd” és a „Második beszéd”. Ezeket bevettem a gyűjtésbe. 

Ugyanakkor bekerült a „Menyasszonybúcsú” is. A búcsú nem azonos, csak ha-

sonló a többi ilyen témájú, szóbeli anyaghoz a kötetben. Vőlegénybúcsút kaptam 

Vőlegénybúcsúztatás címmel. A következő vőfélyversek az ételek tálalásakor el-

hangzott tréfás rigmusok, a töltött káposztára, a pálinkára, melyek az asztalhoz 

ültetéskor hangzanak el. A mai helyesírás szerint közlöm, és egy beiktatott 

fénymásolat szemlélteti a füzet eredeti kézírását s a szerző aláírását. 
 

Asztalos Enikő 

 

Marosvásárhely, 2012–2013. 

 

 

 

I. 

 ERDÉLYI LAKODALMAK  

ÉS LAKODALMI SZOKÁSOK 
 

 

LAKODALMI SZOKÁSOK SZÉKELYKAKASDON  

 

(Alsó-Nyárád mente) 

 

A kakasdi lakodalmi szokásokra Bolyai Farkas is felfigyelt, s leírta azokat 

1834-ben Marosszéki lakodalmi szertartások című munkájában. Részletesen 

elemzi az esküvő és a lakodalom fontosabb mozzanatait. Egyik érdekessége, 

hogy az esküvők akkor hétköznapokon játszódtak le. Azóta valószínűleg a gyá-

rakba való ingázás miatt került át hétvégére és ünnepnapokra, amikor szaba-

dok voltak az emberek.  

Bolyai Farkas leírásában az első mozzanat a leánykérés: a legény két-három 

barátjával megkéri a leányt, természetesen előzetes megegyezés után. Itt beszé-

lik meg, mikor lesz a jegyváltás. A közrendű, azaz közepes módban élő legény 

jegyajándéka két-három tallér, s néha arany vagy gyűrű, a leány ajándéka gyű-

rű és keszkenő. 

Az esküvőt a pap háromszor hirdeti ki a templomban. „A ’harmadik kihirde-

tés vasárnapján, délután vagy hétfőn reggel vőlegény választotta vőfej (vagy vő-

fény) egyik házas, másik legény pántlikás, pálcával vagy néha lóháton ’s pisz-

tolylyal, bokrétás kalappal megindulnak,’ s a ’két fél kinevezte vendégeket meg-

hívják hétfőn este siratóba, kedden estvére pedig nászba. Násznak hívják a mu-

latságot’ s vendégséget vagy lakomát. Választanak a két gazdák egy nászna-

gyot, ki ’a nászt, vagy lakomát elintézi,’ s igazgatja. A férjhezmenendő leány vá-
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laszt magának egy nyoszolyaleányt (vagy nőszólányt), ki neki füsüt vagy alren-

den pántlikát vásárfiáz.” 

A hívogatás után következik a sirató, hétfő este, s kedden délután a lakoda-

lom, a „nász”. A leányt a násznép elkíséri a vőlegény házához, s onnan a temp-

lomba. Esketés után a lakodalmas nép a vőlegény házához indul az új párral, s 

kezdődik a vacsora. „Vacsora alatt a vőfejeknek kötelességök minden étel fel-

adásakor verset mondani: melly végre használják e czímű munkát: Vőfények kö-

telessége. Iratott Mátyus Péter által (1829)” — írja Bolyai Farkas. A süteményt 

a násznép otthonról viszi a lakodalomba. Vacsora után a násznép hazavonul, de 

reggel ismét összegyűl, ekkor van a menyasszonytánc. A menyasszony sántá-

nak, betegnek tetteti magát, s a vele táncolót kárpótlásra kényszeríti, aki egy 

tányérba teszi le a pénzt az asztalra. 

A XX. század elejére már változtak a lakodalmi szokások a Nyárád mentén. 

Sz. G. 79 éves földműves és felesége, M. E. 69 éves asszony így mesélte el a 

lakodalmukat gyűjtőcsoportunknak 1982-ben, Székelykakasdon: 

„A mi lakodalmunk 1932-ben volt, én 30 éves voltam, a feleségem 20. A 

menyasszony a saját ruhájába öltözött, az itteni szabóné varrta. Koszorút vett a 

városból, mirtuszt. A menyasszony koszorúja fehér volt, a nyűszűlányoké piros. 

A ruha darabjai: rakott szoknya, száras cipő, kerek, fodros kötény, hosszúkarú 

ing. Volt fehér fersingünk is alul, derekas szoknyából. A lányok a hajukat simán 

hátrafésülték, egybefonva, vagy kettőbe. A férfiakon keményszárú csizma volt, a 

priccses nadrágon. 

A vőlegény piros muskátlit tűzött a gomlyukába. Két vőfély volt, egy héttel 

hamarabb hívogattak. Három hét volt a kikérő. Rá három hétre volt a vendég-

ség, szombati napon. A kikérőben a két apa a lány családjánál, s a szekeres, aki 

vitte a fiú apját, megevett egy ebédet, vagy egy vacsorát. Szokás volt más fa-

luból nősülni, hétfogattal mentek oda. Elkötötték az utat, lett egy nagy vereke-

dés, ha nem fizettek egy veder bort. Itt ritkán szöktették meg a lányokat, nem 

volt divat. Csak akkor történt meg, ha tiltották őket egymástól a szüleik. 

Szombaton kezdődött, vasárnap délelőtt 10 óráig is mulattak a gajdos férfiak, 

ha volt muzsikás. („Akkora vendégsége volt Mózsi bátyámnak, hogy még a hídról 

is szedtem össze másnap az üvegeket. Pálinkát ittak evés előtt, más bort, kinek 

mi gusztált” (Sz. M. E.). 

A leányos házhoz mentek a leány rokonai, a fiúhoz a fiú rokonai. A fiús nász-

nép ment a menyasszony után. A menyasszony kiadása úgy történt, hogy miu-

tán kérték, mind másokat vittek a vőlegény elé, cigánynét, öregasszonyt, s csak 

későre hozták a menyasszonyt. A vőfélyek búcsúztatták el a vőlegényt is, a 

menyasszonyt is. Indultak a templomba, s onnan a legényes házhoz, ott volt 

mindig a mulatság. Tálaltak levest, sültet, húst, hajnalban tőtelékes káposztát. 

Rigmust mondtak s vicceket a vőfélyek. Tészták voltak, megsüttették előre ös--

szegyűlve az asszonyok, például szerdai napon szombatra. „Régebb, mikor apám 

még legény volt, mindenki összeadta a hozzávalót, s vitték a kanalat és a villát 

otthonról. A mi időnkben nem kellett otthonról vinni semmit. Az ajándékot este 

a vőfélyek szedték, kikiáltották, s ki mennyit akart, annyit adott. Adtak edé-

nyeket, ruhaneműt is, de inkább pénzt. A menyasszonytánc asztalülés után volt, 

mikor felkontyolták a menyasszonyt. Mikor én legény voltam, a feleségemnek 

kellett hogy vegyek keményszárú csizmát, 1000 lejes nagykeszkenyőt, se-
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lyemkeszkenyőt. Ő vett nekem egy lájbit, egy inget és egy kalapot. Ezeket még 

azelőtti héten megvettük, mielőtt volt a vendégség. A bútort csütörtöki nap vet-

tük, tehénszekérrel jött a vőlegény, vitte a bútort a házához. A szekéren, a ka-

napén ült a menyasszony. Az első házba rakodtuk, mert hátul laktak az öregek, 

s a menyasszony mondta, hogy a házban milyen bútort hova tegyenek.” (Sz. G.) 

XX. századi hagyományos szokás volt, hogy amikor a menyasszonyt vitték a 

vőlegény házához, egy seprűt fektettek keresztbe a küszöb elé, s ha a menyas--

szony felvette, azt mondták, hogy jó gazdasszony lesz, ha pedig nem, akkor rossz 

gazdasszony lesz, mert nem látja a rendetlenséget. 

Amikor a vőlegény násznépe ment a menyasszony után, más emberek a falu-

ból (nem a násznép) elzárták az utat, és csak úgy engedték át, ha a gazda abból 

a dologból, amit kértek (bor, étel), ad. Ha megkapták, elvágták a szalagot, s át-

engedték őket. Ez az 1990-es években is élő szokás. 

Mikor a vőlegény és rokonai a menyasszonyos házhoz érnek, ott nagy sürgés-

forgást találnak, meszelnek, sepregetnek, fát vágnak, s azt állítják, hogy nin-

csen náluk lakodalom és semmiféle menyasszony. (Ez is élő szokás a XX. szá-

zadban.) A násznagy ilyenkor bemászik a kapun, s kinyitja, hogy bemehessenek. 

Ott aztán egy öregasszonyt, s a menyasszonyt egyaránt letakarnak, s a vőle-

génynek ki kell választania, melyik a menyasszony. Hogy ne valljon szégyent, a 

menyasszony meg szokta rúgni a vőlegény lábát, így könnyen kitalálja. Máskor 

szokás öregasszonyt, vagy fiatal lányt kiadni a menyasszony helyett, s a vőle-

gény násznagya vitatkozik velük, hogy nem ez az igazi, nem ezért jöttek, de ez 

beválik szolgálónak. Végül kihozzák az igazi menyasszonyt, a vőlegény megcsó-

kolja, s a násznagy ezt mondja: „Ez az igazi, ezt kerestük, hét falut végig-

jártunk, míg megkaptuk!” S akkor mindenki felkiált: „Ujujujujujujú, éljen az új 

pár!” 

Szokás az is, hogy mulatság alatt ellopják a menyasszony cipőjét. Legtöbb-

ször gyermekek lopják el, s jó pénzért adják vissza. 

Mindezek a szokások a XX. században is élnek a székelykakasdi lakodalma-

kon, még ki is bővültek, pl. azzal, hogy újabban a menyasszonyt is ellopják, míg 

a násznép mulatozik. Pl. 1995-ben egyik esküvőn egy asszony lopta el, s egy lá-

da sörért adta vissza, a gyermekek pedig 10000 lejt kértek az ellopott cipőkért. 

 

Adatközlők: Sz. G., SZ. M. E., G. I., SZ. J., K. J. Gyűjtő: a gyűjtőcsoport 

(1980–1986) és A. E. (1996). 

 

 

 

LAKODALOM SZÉKELYUDVARHELYEN 

 

(Udvarhelyszék) 

 

A lakodalom napjának kitűzése után a vőlegény és a menyasszony családja 

kijelöli a vőfélyeket. A vőfélyek meghívják a koszorúslányokat.  

 

Tisztelettel tettük ide be a lábunk, 

Ennek a háznak jó napot kívánunk. 
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Egy derék barátunk esküvőre készül, 

Koszorúslány kell a vőlegény részéről. 

E szép tisztességet lányuknak is szántuk, 

Szíves kérésünket felhozni kívánjuk. 

Ne mondjanak nemet, mi érte jótállunk, 

Hogy leányuknak nem lesz baja nálunk, 

Eljövünk mi érte jövő szombat délben, 

Visszahozzuk vasárnap rózsás egészségbe, 

Hogy a mulatság rendben menjen végbe. 

 

Ezután az esküvő előtt egy héttel elindulnak a vőfélyek, hogy meghívják a 

vendégsereget, amelyet hívogatásnak neveznek. 

 

Alázatossággal léptünk e hajlékba, 

Az ég áldása szálljon a benne lakókra. 

Házigazda úrtól bocsánatot kérünk, 

Hogy tisztes házába belépni merészkedtünk. 

Jövetelünk célját elmondom én bőven, 

Egy szép menyegző van nálunk készülőben, 

Melyre családját általunk hívatja, 

A boldog vőlegény s az ő menyasszonya, 

A jövő szombaton esküvőjét tartja, 

És a kultúrházban a menyegzőjét. 

Ennek a szép napnak megüljük a torát, 

Készítenek ott nekünk bőséges vacsorát, 

Ne feledjenek ott megjelenni, 

S a vacsora után táncban is részt venni. 

Jelenjenek meg hát jövő szombat este, 

Mi szívesen látjuk a lakodalmi seregben. 

Jó válaszukat várom.  

Isten áldja! 

 

A vőlegény és a menyasszony székelyruhába volt felöltözve, és a menyas--

szonynak volt a fején slájer, vagyis fátyol. A koszorúslányok és a vőfélyek is szé-

kelyruhában voltak.  

Az esküvő a következőképpen zajlott le: 

A vőfélyek elmentek kikérni a koszorúslányokat, és ezután a násznagyokkal 

együtt elindultak, hogy kikérjék a vőlegényt. Miután kikérték a vőlegényt, elbú-

csúztatták szüleitől és testvéreitől. Ezután elindultak, hogy kikérjék a menyas--

szonyt. 

 

Adjon az Úr Isten szerencsés jó napot! 

E jó kívánattal emelünk kalapot. 

Igen fontos ügy az, ami végett jöttünk, 

Tehát meghallgatást és figyelmet kérünk. 

Van ennek a háznak egy ékes virágszála, 

Szüleinknek kincse, ékes koronája. 
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Feslő rózsabimbó teljes szépségében, 

Mondjuk-e, hogy e szép virág ki légyen? 

Ez nagy jó uramnak gyönyörű szép lánya, 

Akinek még a fején tündöklik a párta. 

Meglátván a vőlegény ezen virágszálat, 

Szíve iránta szerelemre gyulladt. 

Tiszta, szent és igaz e szerelem tüze, 

Melynek talán a sírban sem lesz vége. 

Ez a mély szerelem szívét úgy égeti, 

Hogy talán szegényke bele is fog halni, 

Hogyha szívén be nem heged az a nagy seb, 

Amelyet az a nagy szerelem ejtett. 

Azon fájó szívnek házasságban a gyógya, 

Egyedül e háznál van az orvossága. 

Teljes tisztelettel ki kell jelentenünk,  

Hogy mi nem másért, hanem lánykérőbe jöttünk. 

Ádám atyánknak is a Paradicsomban 

Bús volt az élete magányosságában. 

Azért teremtette az Úr mellé Évát, 

Úgy, mint hitestársát és vigasztalóját. 

Mi is megkérjük e szép leány kezét, 

Mely meggyógyítja e bús ifjúnak szívét. 

És, hogy felvéve a házasság szentségét,  

Felvidítsa annak búbánatos lelkét. 

Beleegyezését kéri a szülőknek. 

Egész tisztelettel várunk feleletet. 

 

A kikérés után kiadják a menyasszonyt, és ezután a menyasszonyt elbúcsúz-

tatják szüleitől és testvéreitől. 

 

Kedves vendégsereg, egy kis csendet kérek, 

Illő tisztelettel egy pár szót beszéljek. 

Néma a hegedű, hallgat a cimbalom, 

Hogy mi ennek az oka, azt mindjárt elmondom. 

Itt áll a menyasszony könnyező szemekkel, 

Elbúcsúzni akar igaz szeretettel. 

Aggódik, és készül az élet nagy útjára, 

Ahol hitvese lesz első útitársa. 

De az édesapja, aki felnevelte, 

Kedves édesanyja, aki úgy szerette, 

Szerető testvérei, kik között növelkedett... 

Elbúcsúzás nélkül távozni nem lehet. 

Búcsúzni kéne, de némák az ajkai, 

Záporként hullanak szeméből könnyei, 

Búcsúzni akarna, de nincs tehetsége, 

És én, mint hű pártfogó, leszek segítsége. 

Kedves szép menyasszony, ki itt állsz előttem, 
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Helyetted a búcsút megkezdem ekképpen. 

Kedves édesanyám, lelkemmel búcsúzom, 

Nemcsak, hogy megszültél, de fel is neveltél, 

Kicsi korom óta sok jóra intettél. 

Féltettél a széltől, óvtál napsugártól, 

Bajba eséstől, sok rossz társaságtól, 

Álmatlan éjeken őrködtél felettem, 

Anyai jóságod meg sem köszönhetem. 

Legyen hosszú, boldog a földi életed, 

Egész életedben friss, jó egészséged. 

Drága édesanyám, borulj a keblemre,  

Szeretlek a sírig egész életemben. 

Isten oltalmazzon, őrizzen tégedet, 

Jer, hogy csókoljam meg szomorú képedet! 

Kedves édesapám, én feléd fordulok, 

És fájó szívvel tőled elbúcsúzok, 

Köszönöm szívemből apai szereteted, 

Áldja meg az Isten egész életedet! 

Te szerezted nekem a testi táplálékot, 

Sok jó tanácsoddal lelki ajándékot, 

Amit velem tettél, meg nem köszönhetem, 

Kérlek, hibáimért bocsáss meg énnekem! 

Ígérem, hogy mindig jó gyermeked leszek, 

Miként meg van írva, én akképp cselekszem, 

Fordítsd most énfelém gondterhes arcodat, 

Öleld és csókold meg édes jó lányodat! 

Kedves testvéreim, halljátok szavaim, 

Ti voltatok nékem hű játszótársaim, 

Veletek osztottam örömöm s bánatom, 

Vegyétek jó szívvel jó kívánságaim: 

Amint én titeket, ti is úgy szeressetek, 

Sokáig éljetek, s boldogok legyetek,  

Kedves szüleinket szívből szeressétek, 

Mert szülőket megvetni égig érő vétek. 

Most jöjjetek ide, ég legyen veletek, 

Ölellek és csókollak én most itt titeket. 

Hosszú út áll előttem, amelyre most indulok, 

Testem, lelkem remeg, a szívem is dobog, 

Mert most indulok egy hosszú-hosszú útra, 

Mely vagy örömre vezet, vagy örökös búra. 

De ha hites párom lesz hű útitársam, 

A mai lépésem soha meg nem bánom. 

 

A búcsúztatás után, mint ahogyan a búcsúztató is mondja, elindulnak meg-

esküdni. Az esketés után elmennek a kultúrotthonba, ahol a menyegző van. A 

kultúrotthonban a vendégeket terített asztal várja. Miután mindenki elfoglalta 

a helyét, megkezdődik a mulatság. A pálinka behozatala után a vőfély felkö-
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szöntőt mond a pálinkára, és sok boldogságot kíván az új párnak. A pálinka 

után hozzák a levest és a leveshez is szintén köszöntőt mondanak. A köszöntő 

után a szakácsné leteszi a tál levest az új pár elé. A leves után hozzák a sültet, 

és a sültre is köszöntőt mondanak. A sült után jön a tészta, köszöntővel. Miután 

ez lezajlott, nekifogtak táncolni. Éjfélkor a násznagyok és vőfélyek elindulnak az 

ajándékot összeszedni, amikkel megajándékozzák az új párt. Ezután következik 

a menyasszony és a vőlegény tánca. Miután a menyasszony és a vőlegény tánca 

lejárt, a menyasszony és a vőlegény elmegy, és átöltözik. Közben a mulatság fo-

lyik tovább. Az ünnepség másnap délig tart. 

(Ez valóban megtörtént esküvő volt, a néném esküvője. A nénémet A. E.-nek 

hívják, 42 éves.) 
      

Gyűjtötte Cs. M. 1988-ban. 

 

 

 
LAKODALOM NYÁRÁDGÁLFALVÁN  

 

(Alsó-Nyárád mente) 

 

A fiú a katonaság után kiszemeli a hozzá való lányt, s mikor ketten elhatá-

rozzák, hogy összeházasodnak, a fiú azt, akit násznagyának szánt, a keresztap-

ját vagy a nagybátyját, elhívja, s elmennek megkérni a lányt a szüleitől. Megké-

rés után kitűzik a lakodalmat. A menyasszony és a vőlegény részéről, ha van 

fiútestvérük, őket, s ha nincs, rokonokból, vagy jó barátokból meghívnak két 

vagy négy vőfélyt, akiknek vőfélypálcát díszítenek szalagokkal. Ezek a vőfélyek 

hívják meg a vendégeket arra a napra, amelyikre kitűzték a lakodalmat. Mikor 

eljön az a nap, a vőlegény a násznagyával, a koszorús lányokkal, a fiúkkal és a 

vendégekkel megy, hogy kikérjék a menyasszonyt. 

Először egy hamis, álmenyasszonyt adnak ki, egy vénasszonyt. A násznagy 

megkérdezi a vőlegényt: 

— Ez a menyasszony?! 

A vőfély azt feleli:  

— Nem! 

A násznagy elkiáltja magát: 

— Kérjük az igazi menyasszonyt! 

Akkor egy még csúnyább asszonyt adnak ki. A násznagy újra ismétli az előző 

kérdést a vőlegényhez: 

— Ez a menyasszony?! 

— Nem! 

Most is elkiáltja magát a násznagy:  

— Kérjük az igazi menyasszonyt! 

Erre a kikérésre a házigazda válaszol: 

— De mit ad a násznagy, ha megkeressük az igazi menyasszonyt?  

Felelet:  

— 500 lejt! 

— Ez nem elég! A menyasszonyt csak 1000 lejért adjuk! 
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— Jó, adok 1000 lejt! 

Ha kiváltották a menyasszonyt, kivezetik a vőlegénnyel egy szekérhez, ame-

lyen a lány staférungja van. Felülnek a szekérre, és a templom felé haladva, kí-

séri őket a menyasszony részéről meghívott vendégsereg. 

Ezután elmentek a néptanácshoz és a templomba esküdni. A templomban 

megesküsznek, és a vőlegény házához mennek mulatozni. Menet közben más 

lakosok elkötik az utat előttük, s kérdéseket tesznek fel a násznagynak. Ha a 

násznagy tud válaszolni, akkor bort, pálinkát és kalácsot kell, hogy adjon, mert 

anélkül nem nyitják meg az utat.  

A vőlegény házánál már megterített asztallal várnak mindenkit, és megkez-

dődik a lagzi. Ahogy asztalhoz ülnek, minden étel és ital tálalásához különböző 

verseket mond a vőfély vagy a násznagy. Vacsora után adják a fiataloknak az 

ajándékot. Az ajándékozás után következik a menyasszonytánc, amit pénzzel fi-

zetnek meg. Közben el szokták lopni a menyasszony cipőjét, és még a menyas--

szonyt is, akit a vőlegény násznagya kell, hogy kiváltson. Végül a menyasszon--

nyal a vőlegény táncol. 12 óra után a menyasszony átöltözik, felkontyolják a ha-

ját, és osztogatják a kontyolós pálinkát. A vőlegény vigyáz a feleségére, már 

nem a násznagy, hanem ő felel érte. Tovább folyik a lakodalom, és a menyas--

szony már asszony. 

 

Adatközlő: Cz. I. Gyűjtő: Cz. E., P. J., M. M. (1985)  

 

 

 

SZENTGERICEI LAKODALOM 

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN 

 

(Nyárád mente) 

 

A lakodalmat kedden vagy szombaton tartották. A lakodalom előtt egy héttel 

a vőlegény mulat, búcsúzik barátaitól. A menyasszony szintén búcsúzik barát-

nőitől. Az esküvő előtti vasárnap két legény, akiket vőfélyeknek neveznek, két 

pántlikás pálcával elindul, és meghívja a közeli rokonokat, a vendégsereget. 

Lovas szekerekkel elindulnak, összeszedik a násznagyokat, a koszorúslányo-

kat, és elmennek a vőlegényes házhoz. Ezalatt a vőlegény részéről a rokonok az 

ő házánál gyülekeznek. A vőlegényt elbúcsúztatják szüleitől, testvéreitől és el-

indulnak a menyasszonyhoz. Feldíszített lovas szekereken mennek. A két vő-

féllyel az élen bemennek a menyasszonyos házhoz. Szokás szerint a vőlegényt 

becsapják. A menyasszony helyett, aki el van bújtatva, kislányokat vagy öreg 

néniket hoznak elő. Utána a kultúrotthonba mennek. Megkezdődik a tánc, mu-

latság, kínálgatás, kürtőskalács, pánkó, bor fogyasztása. Amikor besötétedik, a 

menyasszonyt elviszik a vőlegényes házhoz. A seprűt a küszöbre keresztbe lete-

szik. Ha a menyasszony átlépi, nem veszi fel, akkor azt mondják, hogy lusta, ha 

pedig felveszi, akkor a menyasszony dolgos lesz. Megcsókolja anyósát, apósát. A 

terített asztal mellé leülnek, és itt is mulatoznak. Ez alatt a kultúrotthonba be-

rakják az asztalokat. Megterítik. Pálinkát és finom üres kalácsot tesznek rá. 

Visszajönnek a vendégek, leülnek az asztalhoz, megkezdődik a vacsora. Húsle-
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ves, szósz, sült, krumplipüré, savanyúság, jó friss kenyér, bor kerül az asztalra. 

Minden házaspár viszi a tányért, kanalat, kést, villát és egy tányér finom tész-

tát, csak a menyasszony előtt van torta, amivel megkínál mindenkit. A vőfélyek 

verssel, köszöntőkkel szórakoztatják a jelenlevőket. Összeszedik a vendégektől 

az ajándékokat, amit a fiatal párnak szántak. Utána következik a meny-

asszonytánc. A menyasszony pénzt kap attól, akivel táncol. A tánc befejeztével 

ismét elmennek a vőlegényes házhoz. A menyasszony átöltözik, felkontyolják, és 

visszamennek a kultúrotthonba. Ismét tánc, mulatság következik. Hajnalban 

feltálalják a töltelékes káposztát, fasírtot, pálinkát. A bor sem hiányzik az asz-

talról. Evés után mindenki mulat, ameddig akar. 

 

Adatközlő: Cs. J. Gyűjtő: Cs. I. (1979), K. L. S. (1987) 

 

 

 

EGY RÉGI LAKODALOM SZENTHÁROMSÁGON 

 

(Alsó-Nyárád mente) 

 

A háziak hívtak négy-öt szakácsnét, hogy elkészítsék az ételeket. Csináltak 

vagy 150 tojásból laskát, tésztát sütöttek, kenyeret, kalácsot, egy vagy két tor-

tát, amire ráírták tortanyomóval, amiben krém vagy hab volt, a fiatal pár nevét. 

Az esküvő előtti napokban vágtak tyúkokat, készítettek töltelékes káposztát, és 

azokat az ételeket, amelyek nem állnak el sok ideig. Az esküvő napján megfőz-

ték a levest, kivették belőle a főtt húst, amit sóbafőttnek neveztek, szószt is ad-

tak hozzá, és sütöttek különböző húsokat, pecsenyéket. Azok a személyek, akik 

részt vettek az esküvőn, kellett, hogy vigyenek a konyhára: húst, lisztet, tojást, 

az asztalra pedig bort és tésztát. 

A nép összegyűlt, egy része a vőlegény házához, másik része a menyasszony 

házához. A vőfélyek, a koszorúslányok, akiket nyoszólányoknak hívtak, a nász-

nagy és a többi vendégek elbúcsúztatták a vőlegényt a szülői háztól. Egy pár 

pohár ital elfogyasztása után elmentek a menyasszonyos házhoz, ahol a kapu be 

volt zárva. Zörgettek, hogy engedjék be őket, mert ők a menyasszony után jöt-

tek, de a házban levő mulatók azt kiáltották ki, hogy ott pásztorgyűlés van. Vé-

gül bemászott a vőfély, kinyitotta a kaput, és bementek a menyasszonyos házba. 

Ott a vőlegény kérte a menyasszonyt, hogy jöjjön ki a szobából. Erre kilépett egy 

idős asszony. Másodszor egy még idősebb asszonyt vezettek ki. A két idős asszo-

nyon a vendégek nevettek. Amikor kijött az igazi menyasszony, elmentek, és 

megesküdtek. Visszamentek a vőlegényes házhoz, és a ház előtt az ajtóhoz volt 

dőtve egy seprű. Azért volt odatéve, hogy próbálják ki a menyasszonyt. Azt állí-

tották, hogy ha a menyasszony félrekapja a seprűt, akkor dolgos asszony lesz, 

ha nem, akkor lusta. Az összes vendég boldog volt, ettek-ittak, mulatoztak, a fi-

atal párt pénzzel segítették. Éjfél után a menyasszony haját felkontyolták, és 

következett a menyasszonyi tánc. Mindenki addig mulatott, ameddig kedve tar-

totta. 

 

Adatközlő: Sz. E. Gyűjtő: T. K. (1987) 
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LAKODALOM MAROSJÁRÁBAN  

 

(Felső-Maros mente) 

 

Azzal kezdődik, hogy a vőlegény a násznaggyal megkéri a menyasszonyt a 

szüleitől, és elhatározzák az időpontot, amikor megtartják a lakodalmat. 

Mindkét részről hívnak egy-egy násznagyot, aki képviseli a menyasszonyt és 

a vőlegényt, s tesznek 4-8 vőfélyt meg koszorúslányt. A vőfélyek az esküvő előtti 

vasárnap színes szalagokkal feldíszített pálcával végigjárják a falut, és minden-

kit meghívnak a lakodalomba. 

A lakodalom reggelén a zenészekkel összegyűlnek a vőlegényes háznál, és 

onnan indulnak összeszedni a koszorúslányokat és a násznagyokat. Így együtt 

mennek vissza a vőlegény után. A vőlegényt egyik vőfély búcsúztatja a szüleitől 

és a legénységtől. Ha messzi van a menyasszony, akkor feldíszített lovakkal és 

szekerekkel indulnak a menyasszony után, persze nagy zeneszóval, muzsikával. 

A menyasszonyos háznál a kapu zárva van, és többen is állnak a kapuban, 

akik nem akarják beengedni őket, csak ha megfelelnek a feltett kérdésekre. Ha 

nem tudnak, legtöbbször a vőlegény násznagya fizet borral, tyúkkal. Amikor 

végre bemennek, akkor is még sok akadálya van, hogy a menyasszonyt megkap-

ják. Háromszor hoznak ki más és más lányt, asszonyt, csak azután az igazi 

menyasszonyt. Akkor egy vőfély elkezdi búcsúztatni a menyasszonyt a szüleitől, 

barátnőitől, ami nagyon szép versekben van megfogalmazva. Így aztán együtt 

indulnak a templomba, ami szintén nem megy könnyen, mert legtöbbször elkö-

tik a fiúk az utat, és nem akarják átengedni a menyasszonyt. Ilyenkor is találós 

kérdéseket tesznek fel, és ha nem tudnak rájuk felelni, a menyasszony nászna-

gya fizet borral, pálinkával. Esküvő után mennek a kultúrotthonba, ahol a la-

kodalmat tartják, egészen másnap reggelig, néha délig is. 

A lakodalomra nagyon finom ételeket főznek, és amikor felszolgálják azokat, 

egy-egy vőfély minden fogásra szebbnél szebb verset mond.  

A menyasszony cipőjére nagyon kell vigyázni, mert el szokták lopni, amit 

szintén a násznagy kell, hogy kiváltson. 

A vacsora végeztével következik a menyasszonytánc, aki akar, az még egy 

rövidet táncolhat a menyasszonnyal, pénzért. Ilyenkor is szép csujogatások 

hangzanak el. Pl.: 

„A menyasszony szép virág, 

Koszorúja gyöngyvirág, 

Az a boldog vőlegény 

Ki azt mondja, az enyém!” 

 

„A menyasszony gyöngykoszorú, 

Csak az én szívem szomorú!” 

 

Ezután a menyasszony átöltözik, és a haját kontyba rakják, ami jelzi, hogy az 

asszonyok sorába tartozik. 

 

Adatközlő: P. J. Gyűjtő: B. Zs. (1985), L. K., Ö. L. (1988) 
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LAKODALOM MAROSSÁRPATAKON  

 

(Felső-Maros mente) 

 

A lakodalmas háznál sütnek-főznek, készülnek a lakodalomra. A vőfélyek egy 

héttel hamarabb meghívják a vendégeket. A vőlegény szülei, a násznagyok, egy 

pár rokon és a vőlegény elmennek kiváltani a menyasszonyt. A násznagy szép 

búcsúztatót mond a menyasszony nevében, amelyben szüleitől, testvéreitől és a 

nagymamájától búcsúztatja el. A vőlegénynek meg kell keresnie a társát.  

Először egy fehér lepedővel letakart vénasszony jön ki, másodszor egy as--

szony, és harmadszor pedig a menyasszony. Innen elmennek együtt a templom-

ba megesküdni. A templomból a lakodalmas házhoz vonulnak. Mindenki leül, 

esznek-isznak. A vőfélyek szép verseket mondanak az ételekről, tálaláskor. Úgy 

11 óra felé a menyasszonyt szóval tartják, és lehúzzák a cipőt a lábáról. A nász-

nagy pénzzel kell, hogy kiváltsa. 12 órakor pedig a menyasszonyi tánc követke-

zik. Legutoljára a vőlegény táncoltatja meg. Utána az asztalra teszik az ajándé-

kokat, és vigadnak, mulatnak reggelig. 

 

Adatközlő: F. Zs. Gyűjtő: F. Zs. (1979) 

 

 

 

LAKODALMI NÉPSZOKÁSOK HOLTMAROSON  

 

(Felső-Maros mente) 

 

Az előkészületek már egy héttel a lakodalom előtt elkezdődnek. Mostanában 

a lakodalmat szombaton rendezik, és előtte egy héttel vasárnap reggel a 4 vőfély 

meghívja a vendégeket. A vőlegény szülei segítségeket hívnak, s már keddtől 

megkezdik a tésztasütést, laskacsinálást, kenyér- és kalácssütést. Pénteken bor-

jút és disznót vágnak, levágják a tyúkokat, megtakarítják a zöldséget. Szomba-

ton reggel mindent a kultúrházba hordanak, s ott sütni-főzni kezdenek a lako-

dalomra. 

A lakodalmas menet a vőlegény házától indul a menyasszony után. Onnan 

mennek a polgári esküvőre, utána a fényképészhez, azután ebédelnek. Ebéd 

után a menyasszony is és vőlegény is a saját rokonaival és meghívottaival haza-

megy. Akkor a vőfély elbúcsúztatja a vőlegényt, és indulnak a menyasszonyos 

házhoz. A menyasszonyt is elbúcsúztatja a vőfély, s akkor indulnak a templomi 

esküvőre. Esküvő után a menyasszonyt a vőlegényes házhoz viszik beköszönni: 

verssel köszönti apósát, anyósát. A beköszöntő után a fiatal párnak a közeli ro-

konok (unokatestvérek, nagynénik, nagybácsik, keresztszülők) ajándékokat ad-

nak, edényeket (boros, pálinkás, tésztás, kompótos készleteket), vagy ruhane-

műt (abroszt, törülközőt, szőnyegeket), ágyneműt és pléhedényeket, darálókat. 

Ezután a kultúrházba mennek, és kezdődik a mulatság. Felszolgálnak pálin-

kát, házi kalácsot, kenyeret, tyúkhúslevest, utána disznósültet, borjúszeletet 

krumplival, savanyú uborkával, végül 10 féle házi süteményt, és újabban fe-

ketekávét. Utána mindenki megajándékozza a fiatal párt pénzzel is, s követke-
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zik a menyasszonytánc. Mindenki (férfi és nő) pénzért fordul egyet-kettőt a 

menyasszonnyal. Ezután a menyasszonyt a násznagyasszonyok elviszik a kon-

tyolóba, levetik róla a menyasszonyi ruhát, s feladják rá a kontyoló ruhát, amit 

az anyósa vett neki. Mikor visszatérnek, felszolgálják a töltött káposztát, s reg-

gelig táncolnak, mulatnak.  

 

Adatközlő: Cs. I. Gyűjtő: Cs. N. (1985) 

 

 

 

RÉGI ESKÜVŐ MEZŐMADARASON  

 

(Székely-Mezőség) 

 

Régen ebben a faluban az esküvőket nem szombaton vagy vasárnap tartot-

ták, hanem kedden. Ha egy lány és egy fiú össze akart házasodni, akkor egy idő 

után a fiú szülei elmentek a lány házához, és megkérték a fiú nevében a lány 

kezét. 

Ha a lány szülei beleegyeztek a házasságba, másnap a menyasszony és vőle-

gény elment, és a falu néptanácsánál bejelentette, hogy meg akarnak esküdni, 

illetve mentek a kikérőre. A következő napokban a lány szülei bútort, ágyneműt 

vásároltak a lánynak, s ezután ökrös szekereken ezeket elszállították a fiú há-

zához. 

Pár nap múlva meg lett az esküvő. A násznép négyökrös szekéren ment a 

menyasszonyt kikérni. Az ökrök szarvára csengőket illesztettek. A szekerek 

szőrlepedőkkel és virágokkal voltak kidíszítve. Miután kikérték a menyas--

szonyt, elmentek a néptanácshoz, majd a templomba, és a fiatal pár megeskü-

dött. 

Ezek után az ökrös szekerekkel elmentek a fiú házához, és megtartották az 

ünnepi vacsorát. A vendégek tányérokat, és az új fiatalasszony számára szüksé-

ges konyhaeszközöket vittek ajándékba. 

Reggel a vendégek hazamentek, és a fiatalok éltek tovább házasságban. 

 

Adatközlő: N. Á. Gyűjtő: P. E. (1987) 

 

 

 

LAKODALOM MAROSUGRÁN  

 

(Marosszék) 

 

Édesapámtól, T. J.-től hallottam, aki ugrai származású, ezt a lakodalmi nép-

szokást.  

A vőfélyek elmennek, hogy meghívják a rokonságot, a barátokat, testvéreket 

és hozzátartozókat. 

Székelyruhába voltak öltözve, és mindenik fiúnak volt egy cifra botja, amely 

szalagokkal volt kidíszítve fodrosan. Meghívták a lakodalomba a népet. Az első 
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vasárnap a lakodalom előtt elkészítették a sátrat, és kidíszítették. A hét folya-

mán készültek a lakodalomra, ahol ételeket is főztek. Kidíszítették a kaput fe-

nyőfával, virágokkal és különböző színű szalagokkal. A kapura az volt írva: Is-

ten hozott! 

Szombaton a lakodalom két órától kezdődött. 

Miután összegyűltek, ebédeltek, és 3 óra felé mentek a menyasszony után lo-

vasszekérrel, amely ki volt díszítve virágokkal. Odaértek, megkérték a meny-

asszonyt. Olyankor vénasszonyt küldtek ki felöltözve helyette. A násznagy tart 

egy beszédet és megkérdezi, hogy ez-e a menyasszony. Ha a vőlegény azt mond-

ja, hogy nem, akkor kihozzák az igazi menyasszonyt. 

Elbúcsúztatják a menyasszonyt a szüleitől, a testvéreitől, a szomszédaitól és 

a barátaitól. Mennek a templomba. A templom felé vezető utat el szokták zárni 

a legények és idősebbek. Ha a legények zárják el, akkor a násznagy pénzt kell, 

hogy adjon nekik. Ha idősebbek, akkor egy veder édes bort. 

Miután megesküdtek, akkor visszamennek, és kezdődik a menyasszonyi 

tánc. 

Este kezdődik az asztalülés. Miután vacsoráztak, jön az ajándékozás, tánc, 

zene, mulatás. Ha el tudják lopni a menyasszony cipőit, akkor a násznagy ki 

kell, hogy fizesse, másképp nem adják vissza. Azután a menyasszony és a vőle-

gény átöltözik. Reggel felé mindenki megy a maga házához. 

Vannak olyan falvak, ahol vasárnap délután visszahívják a násznépet, és 

mulatnak hétfő reggelig. 

 

Adatközlő: T. J. Gyűjtő: N. N. (1981), T. Z. (1988)  

 

 

 

TEKEI LAKODALMI SZOKÁSOK  

 

(Mezőség) 

 

A lakodalmas háznál az a szokás, hogy amikor a házaspárt megeskették, a 

fiúnak ki kell választania a párját. A menyasszonyt két barátnőjével együtt egy-

egy hordóba bújtatják. A vőlegény a három hordó közül ki kell, hogy válassza 

azt, amelyikről azt állítja, hogy abban van a felesége. Hogy a fiú szégyent ne 

valljon, a lány megkopogtatja a hordó oldalát, és erről a jelről a fiú ráismer. Ha 

véletlenül nem hallja a kopogást, és nem azt a hordót választja, amelyikben a 

menyasszonya van, akkor azt szokták mondani, hogy nem sokáig fogja szeretni 

a feleségét, és az első gyerek után elválik tőle. Ha a fiú megígéri, hogy nem fog 

elválni tőle, és mégis az első gyerek után elhagyja a feleségét, akkor valami sú-

lyos büntetésben fog részesülni. 

 

A menyasszony cipője 

 

A lakodalmas háznál az a szokás, amikor a házaspárt megeskették, a vendé-

gek közül valakinek le kell lopnia a menyasszony cipőjét. Ha megtalálják vala-

kinél a cipőt, akkor a pénzt mind odaadják a menyasszonynak, de ha nem talál-
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ják, csak a pénz felét hagyják neki. Ha a cipőt semmiképpen nem találják meg, 

akkor a menyasszony elkezd sírni, és addig sír, amíg az, akinél a cipő van, vis--

sza nem adja a pénzt a másik felével együtt. Aki visszaadta a cipőt, az az illető 

10-20-30 vagy több csókban részesül. A csókadás a vendégek kérésétől függ. Ha 

a vőlegény erre féltékeny lesz, akkor a történtek után a legelső táncban nem 

táncolhat a menyasszonyával. 

 

Adatközlő: K. J. Gyűjtő: Sz. O. (1987) 

 

 

 

LAKODALOM GYERGYÓÚJFALUBAN  

 

(Gyergyó) 

 

1979. szeptember elsején délután érkeztem meg Gyergyóba nagymamámhoz. 

A szomszédban akkor ment férjhez a szomszédnak a leánya. Nagymamám is ott 

volt, és nagytatám is, s amikor a gazdasszony meglátta, hogy mi eljöttünk 

Gyergyóba, akkor rögtön minket is meghívott. Én és a három unokatestvérem átöl-

töztünk, és átmentünk a lakodalmas házhoz. Amikor bementünk, a házigazda na-

gyon kedvesen fogadott, bevitt a külső házba és leültetett az asztal mellé min-

ket. Ameddig ott iszogattunk, akkor kezdett a zene szólni, és mi nekifogtunk 

táncolni. Azután, úgy fél kilenckor már hozták a vacsorát, és megvacsoráztunk. 

Ott mindenki táncolt, mulatott és mi is énekeltünk. 

Egyszer halljuk, hogy valaki jön. Öregasszonyok fel voltak öltözve régi, ron-

gyos ruhákba. Az egyiknek volt egy macskaálarca, a másiknak pedig kutyaálar-

ca, és a macskának volt fátyol téve a fejére, a kutyának pedig bokréta. A másik 

három muzsikus volt. 

Amikor bejöttek, mindenki elhallgatott, és volt a menyasszonynak egy levele, 

azt felolvasták. Nagyon tréfás szöveg volt, minden mondaton lehetett egy jót ka-

cagni. Amikor felolvasták, mindenkinek ki kellett találnia, hogy azok az asszo-

nyok kik voltak. A menyasszonyt nem tudta senki se kitalálni, csak miután be-

mutatkoztak. Akkor a muzsikáló emberek elkezdtek zenélni, és mindenki meg-

táncoltatta a bábmenyasszonyt, én is megtáncoltattam, de jól! Azon az estén 

nagyon jól éreztem magam, és az egész éjjelt jól átmulattuk. 

A menyasszonytáncot meg kellett venni, 25 lej vagy 50 lej volt, aki amennyit 

akart adni. Én is megvettem 25 lejért, és táncoltam egyet, jót. 

A vőlegénynek a szülei elbúcsúztak a fiúktól, és a menyasszonynak a szülei 

is, és aztán jöttek az ajándékok. 

Nagyon sok mindent adtak ajándékba, díszpárnákat, szőtteseket, hímzett, 

szép párnákat, lepedőket és szőttes terítőket. A nagyszülők megajándékozták 

őket faragott, nagyon szép bútorral, és a menyasszonynak a szülei egy szép sző-

nyeget, vasalót és más házi eszközöket adtak ajándékba. 

 

Gyűjtő: F. L. (1979) 
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LAKODALMI SZOKÁSOK MÁKÓFALVÁN  

 

(Kalotaszeg, Nádas mente) 

 

A szülők a fiatalok kicsi korától kiválasztják, ki kivel házasodjék össze, de sze-

relmi házasság is van. Illett a fiataloknak a saját falujukból párt választaniuk. Ha 

történetesen sok leány volt és kevés fiú, a szomszéd falvakba mentek férjhez. Vol-

tak lenézett falvak, de voltak olyanok is, amelyre felnéztek (Mákófalva is ide tarto-

zott). A mákóiak Vistában, Türében, Inaktelkén kerestek párt maguknak, ha ott-

hon nem kaptak. Itt nem volt szokás munkahelyi ismeretség alapján házasodni, 

például Kolozsvárról hozni vőlegényt, vagy menyasszonyt, ahova egy időben ingáz-

tak. Ha a fiú udvarolni kezdett egy lánynak, a két család is barátkozott egymással, 

például a mezőn segítették egymást. A lakodalom időpontját a két család együtte-

sen tűzte ki, de sok volt a leányszöktetés (többnyire a szülők tudtával és beleegye-

zésével), ritkábban igazi szöktetés is volt, főleg a XX. század elején.  

A jegyváltás — a menyasszonyt a vőlegény násznagya kéri meg, s vele van 

még két-három násznagy, valamint 100-150 személy, a rokonok és barátok. 

 

 

Leánykérő 

 

Kedves házigazda! Bocsássák meg nekünk, 

Eljöttünk magukhoz, valamit keresünk. 

Rózsabimbó-szálat, dísze az e háznak, 

Egy szép gyöngyvirágot, melyért szívük fájhat. 

Ezt a virágszálat akarjuk megkérni, 

S vele hajlékunkat díszesebbé tenni. 

Tudjuk, hogy fájdalmas ennek szakítása, 

Szívüknek s lelküknek ez volt vidámsága. 

De talán az Isten minekünk rendelte, 

Még gondolatban se legyenek ellene. 

Virágszáluk nálunk illatozzon tovább, 

Áldja meg az Isten minden léptét-nyomát! 

Az Égnek Királya áldjon meg bennünket, 

Tegye szerencséssé Isten lépésünket! 

 

Ezután választ kapnak a leány szüleitől, de biztosra mennek, hogy beleegye-

zik a család a házasságba. A háziak vacsorával kínálják a csoportot: tyúkhúsle-

vest, sültet, italt, süteményt tálalnak. Új divat, hogy jegyváltáskor ajándékoz-

zák meg a jövendő jegyeseket. 

A lakodalom szervezője a két család legközelebbi rokonaiból kiválasztott egy-

egy gazda. Az első unokatestvér általában az első vőfély lett, s rokonok vagy 

szomszédok, barátok, a többi vőfély. Attól függően, hogy milyen nagy a meghí-

vott násznép, 2-4 vőfély szerepelt külön a vőlegény és külön a menyasszony ré-

széről. A nyoszolyólányok is rokonok, valamint korukbeli lányok, barátnők ötön-

ötön, a lakodalom nagyságától függően. A lányok elmentek egy héttel a lakoda-

lom előtt a vőlegényes és menyasszonyos házhoz, s a pántlikáikkal egy napig dí-
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szítették a vőfélypálcákat. Két-három családnál volt a faluban vőfélybot, amit 

kölcsönkértek, tetején 4 ággal, amelyeken fából faragott és festett kismadarak 

rugón állottak, s megrezdültek minden lépéskor. A négy ágra helyezték a lányok 

a pántlikákat, amelyekre saját jelüket varrták, s az esküvő után szétszedték a 

pálcákat, a pántlikákat hazavitték, s a kölcsönkért botokat is visszaadták. Min-

denre, amit az esküvőn használtak, a család jeleket rakott, például az abroszok 

sarkára rávarrták, a tányérok aljára, az evőeszközökre színes pettyet festettek, 

a 15-20 literes lábosok, fazakak fülére spárgát, szalagot kötöttek. 

A hívogatás úgy kezdődött, hogy előbb a két gazda piros szalaggal és rajta 

mirtuszággal lejárta a megadott lista szerint a két család meghívottait. Ezután 

indultak el a vőfélyek hívogató versekkel, kosárral, amelybe minden háznál két 

tojást tettek. A nyoszolyólányok távolról kísérték őket, és ha megtelt a kosár, 

kiürítették, vitték a konyhára mindkét házhoz, mert szükséges volt a pe-

recsütéshez. A vőfélyek rigmusait vagy a ládafiában őrzött füzetből olvasták fel, 

vagy a kántor írt nekik verseket. Rácz János volt az a híres kántor Mákóban, 

aki hívogató verseket és menyasszony-búcsúztatókat is írt (körülbelül 10 éve 

hunyt el, kéziratos füzetének egy lapját mellékelem). 

Itt vőlegény-búcsúztató nem volt, csak a menyasszony olvasta fel a saját szö-

vegét, és illett elpityeregnie magát.  

A lakodalom előtt vitték el a menyasszony kelengyéjét a vőlegényes házhoz, 

még a XX. században ökörszekérrel, a századfordulón lószekérrel, s a XXI. szá-

zadban már autóval. A kelengye legfontosabb része a vetett ágy, s a menyas--

szony festett ládája, amelyben alul van a vászonnemű, és rajta a leány felcsavart 

felsőruhái: a fersingek, lájbik és ruhák (kötények). Ha szöktették a menyasszonyt, 

akkor a ládáját vitte este magával. 

Az esküvő itt mindig szombaton reggel kezdődik 10 óra körül. Külön a két nász-

naggyal gyülekezett a menyasszonynál és a vőlegénynél külön-külön a násznép. Itt 

is három menyasszonyt hoztak ki: letakarva a szakácsnét, másodiknak esetleg egy 

férfit fátyolba öltöztetve, s csak harmadiknak a menyasszonyt. 

A menyasszonyos háznál a vőlegény megköszöni a szülőknek leányuk felne-

velését: 

 

Apámuram, anyámasszony, elérkezett a nap, 

Amikor a házuk lányuk nélkül marad. 

Köszönöm, hogy leányt neveltek énnekem, 

Áldja meg magukat mindenkor az Isten. 

Békesség, szerencse lepje a házukat, 

Boldognak láthassák mindig leányukat. 

Maguk is legyenek boldogok mindketten, 

Egész házuk népét áldja meg az Isten! 

 

Előbb a néptanácshoz vonultak megesküdni, hivatalosan. Onnan indultak a 

templomba. A templomhoz közeli téren a násznép letette a pálinkásüvegeket, s 

a zenészek is itt vártak, s őrizték a pálinkát is. A templomi esküvőn a menyas--

szonyt az első vőfély vitte ki az úrasztalához, s vagy a násznagyának adta át, 

vagy a menyasszony csizmájába dugott 10 lejt ezért a tisztességért. 
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A vőlegényt a másik első vőfély (a sajátja) vitte a menyasszony mellé. Miután a 

templomi esküvő megtörtént, a vőlegény és a menyasszony elvonult a lelkészi iro-

dába iratokat aláírni, a násznép pedig lement arra a kis térre, ahol a pálinka és a 

zenészek várták őket, s az ifjú párt zeneszóval fogadták. Együtt jöttek le a Kövecse-

sig (a falu központjáig), kört formáltak, csujogattak, s a falu legidősebb embere kö-

zépen eljárt egy legényest. A menyasszonyt a két vőfély, a vőlegényt a két násznagy 

fogta karon, s mellettük álltak az ifjú pár szülei. Innen vonulni kezdtek az utcán a 

vőlegény házához, ahol a lakodalom lezajlott. A násznép a tornácon leskelődőket ki-

csujogatta, de néhány férfi csak azért állt ki a kapuba, hogy a férfiak pálinkával kí-

nálják meg őket. 

A vőlegényes házhoz érkező násznép az esküvő után zárt kaput talál. A nyo-

szolyólányok s a menyecskék kiabálják: 

 

„Nyisd ki ajtód, kit bezártál, 

Itt jön, akit régen vártál. 

Régen várod, régen lesed, 

Most az egyszer megérkezett.” 

 

Belülről kiabálják:  

 

„Mért jöttetek? Mit kerestek? 

Innen bizony elmehettek!” 

 

Kívülről kiáltják:  

„Ne tegyeték magatok, 

Úgyis tudjuk, vártatok!” 

 

Belülről válaszolnak: 

 

„Várt az ördög titeket, 

Megélünk nélkületek! 

Ha még sokat jár a szátok, 

Vőlegényünk nem kapjátok!” 

 

Más változat a kapuban:  

 

„Anyámasszony, jöjjön ki, 

A kapuját nyissa ki, 

Hozunk kendnek segítséget, 

A fiának feleséget. 

 

Ne búsuljon anyámasszony, 

Lesz már, aki mosogasson, 

Ki a házát kisöpörje, 

Ki a fiát megölelje, 

Ki a hátát megdöngesse!” 
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A menyasszony, miután a kapun bejuthat, beköszöntő szöveget olvas fel a jö-

vendő após-anyós házában: 

 

Beléptem e házba Isten kegyelmével, 

Anyaszentegyházunk dicső seregével, 

Áldja a jó Isten idejövésemet, 

Szerencséssé tegye minden lépésemet, 

Hogy én itt magukkal életet kezdhessek, 

S holtom napjáig boldogan élhessek. 

 

Előbb az új párt bevitték a házba, s onnan a lakodalom színhelyére, általá-

ban a csűrbe (itt a sátorhúzás nem volt szokás). Mikor az egész násznép letele-

pedett a megterített asztalokhoz, csak akkor, utolsónak ült be az ifjú pár. Patkó 

alakúra rakták az asztalokat, középen az új pár ült, mellettük a két násznagy és 

násznagyasszony, és az oldalsó asztaloknál a násznép. A fiatalokat a pajta híjá-

ra ültették, ahova asztalokat, padokat raktak, és ideiglenes lépcsőket csináltak 

feljárni. A zenészek a csűr egyik sarkában helyezkedtek el. A szülők általában 

le sem ültek. Jöttek-mentek a konyha-pince között, lefoglalta őket a vendégek jó 

ellátása. A pincében mindig a gazda méri a bort és a pálinkát, főleg azért, hogy 

nehogy kihordják az utcára, hanem a násznéphez kerüljön. Rigmust itt ritkán 

mondtak az ételek feltálalásakor. Nem a vőfélyek, hanem a nyoszolyólányok s a 

fiatal menyecskék hordták be az ételeket. Mivel vonós hangszereket használtak 

a zenészek, minden meghívott háta mögé álltak, megkérdezték, mi a kedvenc 

nótája, s pénzért eljátszották. 

Éjfélkor, kontyolás előtt következett a „szólás”, az ajándékozás. A két nász-

nagy kiáltotta ki név szerint, ki mit adott a vőlegénynek vagy a menyasszony-

nak, amit egy füzetbe jegyeztek be. Ezt a násznép előre megbeszélte, és igyekez-

tek egyformán adni. A násznagy, a vőfély, a rokon többet adott, mások keveseb-

bet. Az ajándék átadása után két szelet perecet (kalácsot) vágtak le az ajándé-

kozónak, és egy pohár bort is adtak neki. Arról a perecről van szó, amelyet a sok 

tojással, finom kalácstésztából, kör alakúra, tetejét kimintázva sütöttek, s ami-

lyent a két násznagy is a karjára húzva viselt a lakodalmas menetben. 

Ugyancsak éjfél előtt járt a szakácsné, felkötött karral, fakanállal bökdösve a 

násznép tagjait, hogy megégette a zsír, sütés közben, felpriccolta a forró víz fő-

zés közben, szánják meg, és adakozzanak neki. Kapott is egypár lejt mindenki-

től. Ez addig volt szokásban, amíg fizetett szakácsnét fogadtak fel, és neki már 

nem volt joga pénzt gyűjteni, s a fizetett zenészek sem gyűjthettek pénzt a nó-

ták elhúzásáért. Az 1960-as évekig csak csárdást táncoltak, később már tangót, 

keringőt is a lakodalmakon. 

A násznagyasszonyok elvitték felkontyolni a menyasszonyt, vagy kontykari-

kára tekerték a két ágba font haját, vagy egy nagyobb hajlított fésűre. A homlo-

ka fölé apró gyöngy-csipke-szalagot kötöttek, s a fejére „bulándrét” borítottak. 

Ez háromszögű, hárászfonallal és gyöngyökkel díszített fátyol, amit Mákófalván 

az első két sarkával az áll alatt kötöttek meg, tűkkel erősítve a kontyhoz. A dí-

szesebb, harmadik sarka hátul leért a fersing aljáig. Ebben táncolta el a meny-

asszonytáncot, csak csárdást. Férfi, nő, felnőtt, gyermek egyaránt fordulhatott 

kettőt-hármat a menyasszonnyal, ha pénzt tett a násznagy tányérjába, aki 
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mindegyre kiabálta: „Eladó a menyasszony!” Amíg a menyasszony csizmában 

volt, nem volt szó cipőlopásról. Később itt is gyerekek lopták le a menyasszony 

lábáról a cipőket az asztal alatt. Sőt, utóbb már három-négy legény a menyas--

szonyt is ellopta, s italért, pénzért adta vissza a férjének. A lakodalom legkésőbb 

reggel 6 óráig tartott, de néha már 3-4 órakor hajnalban el szoktak menni. Ez 

függött a hangulattól, s attól, hogy hideg volt-e a csűrben, vagy jól érezte-e min-

denki magát. Ha jól mulatott a násznép, s leoltották a villanyt, vagy sepregetni 

kezdték a tornácot és a lépcsőket, a háziak jelezték ezzel, hogy legyen vége a 

mulatságnak, menjen a násznép haza. 

Másnap, vasárnap, az anyós és a násznagy az új asszonyt a menyecskeruhá-

jában és a bulándréval a fején kísérik a templomba. Ha sok volt a maradék, ak-

kor vasárnap a vőfély délután 5-6 órára visszahívta a rokonságot, a közelálló-

kat, a kisegítőket, a jó barátokat egy 2-3 órás mulatságra. Ilyenkor szokták az új 

asszonyt próbatétel alá vetni. Kihozták a csűrlétrát, a ház ereszéhez támasztot-

ták, ezen kellett felmásznia, ha a feltett kérdésekre nem válaszolt helyesen. El-

ső kérdés: „— Kivel aludtál az éjjel?” Ha azt válaszolta, hogy Pistával, Jánossal, 

a rossz válaszok miatt mind feljebb kellett másznia a létrán. A helyes válasz 

ugyanis: „— A hűtös urammal”. Második kérdés: „— Milyen úton jöttél ide?” Ha 

azt mondja, hogy a Kövecsesen, Szegeleten, kapaszkodnia kell fennebb a létrán, 

mert a helyes válasz: „— A szerelem útján.” 

 

A lakodalmon feltálalt ételek és italok:  

Pálinkát elejétől végig kínálnak.  

Menyasszony-kikéréskor kalácsot kínálnak pálinkával. 

A csűrben megterített asztalokon már kirakva áll a pálinka és a kalács. 

Az első fogás szárnyasból készült húsleves, csigatésztával. A rokonság előre 

vitt tyúkokat, s a konyhán dolgozók elkészítették a csigatésztát (orsóra tekert, 

felvágott laskatészta, szövőbordán végighúzogatva), amit a húslevesbe főztek. A 

főtt húst a levesben tálalták fel, vigyázva, hogy a férfiak kapják a húsosabb ré-

szeket (combokat és mellehúst), szárnyakat, hátat, nyakat csak a nők. Követke-

zik a sült, ez leggyakrabban disznósült krumplival, s ha nincsen sült, akkor 

paprikást tálalnak. Egyesek csodálkozva látták, hogy az inaktelki lakodalmakon 

még az 1950-es években is kukoricakását tettek egy nagy tálba az asztal köze-

pére, fogyasztásra, ami a régi falusi ételek közé tartozik. A sültek és paprikás 

mellé savanyúságot tesznek, és bort töltenek.  

Következnek a sütemények. Az 1950-es években a torta csak krém nélküli, 

felvágott piskótatésztát jelentett, azóta már van menyasszonyi torta is díszítés-

sel. A befejező fogás éjfél után a töltött káposzta. 

 

Adatközlők: K. P. F., T. D. E., K. K. 

Gyűjtő: A. N. E. (1959–2000) 
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MÁS LAKODALMI SZOKÁSOK ERDÉLYBEN 

 

 

Csíkszentdomokoson 

 

Amikor jön a násznagy a vőlegénnyel, egy asszonyt előzőleg cigánynénak öl-

töztettek, és a fejére egy rossz függönyt helyeztek fátyol helyett. 

A násznagy, amikor meglátta a csúf menyasszonyt, elkeseredett, hogy ilyen 

csúf lesz a vőlegény felesége. 

Mikor megállapították, hogy nem ez az igazi menyasszony, akkor a vőlegény 

és a násznagy nagyon megörvendett, hogy milyen szép az igazi menyasszony. 

Amikor a menyasszonyt kihozzák, éneklik, hogy: 

 

„Ezt az Isten nekünk adta, 

S ott az anyja hadd sirassa!” 

 

Egy szobában a menyasszonyt, és még egy pár asszonyt leterítettek lepedő-

vel, ezek közül a vőlegénynek meg kellett keresnie a menyasszonyt. S ha a vőle-

gény nem találta meg a menyasszonyt, akkor kikacagták. 

Amikor mentek a menyasszony kelengyéje után, egy botra kendőket kötöttek, 

aminek a végére viaszból koszorút tettek. 

Ezt egy asszony fogta a kezében, és minden fiúnak meg kellett csókolnia azt 

az asszonyt, mert másképpen nem kaptak volna staférungot. 

Éjfél után a menyasszony átöltözik és felkontyolják, vagyis a haját kontyba 

tekerik. 

Másnap reggel templomba mennek, és a lelkiatya felavatja a fiatalasszonyt 

az asszonyok sorába. 

 

 

 

RÉGI SZOKÁSOK A XX. SZÁZADBAN 

 

Régi hagyományos szokás az volt, hogy amikor a menyasszonyt vitték a vőle-

gény házához, egy seprűt lefektettek keresztben a küszöb elé, és ha a menyas--

szony felvette, akkor azt mondták, hogy jó gazdasszony lesz, ha pedig nem vette 

észre, akkor azt mondták, nem lesz jó gazdasszony. 

Egy másik régi hagyományos szokás, hogy amikor a vőlegény és meghívottai 

mennek a menyasszonyhoz, mások, nem a násznéphez tartozók, elzárják az 

utat, és csak úgy engedik át őket, ha ad a gazda abból a bizonyos dologból (pl. 

bor, étel, pénz), amit ők kérnek. Ha ad, azután elvágják a szalagot, és átengedik 

a násznépet. 

Szokás az is, hogy amikor a vőlegény és rokonai a menyasszonyos házhoz ér-

keznek, ott nagy sürgés-forgás van, meszelnek, sepregetnek, fát vágnak, és azt 

hazudják, hogy nincs náluk lakodalom, és semmiféle menyasszony. A násznagy 

ilyenkor be kell, hogy másszon a kapun, és kinyissa, hogy bejöhessenek a többiek. 

Szokás, hogy a menyasszonyos háznál egy öregasszonyt és a menyasszonyt 

letakarják, és a vőlegénynek ki kell választania a menyasszonyát. Hogy ne vall-
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jon szégyent, a menyasszony meg szokta rúgni a vőlegényt a lábával, így kön--

nyen kitalálja. 

Szokás volt, hogy amikor a vőlegény a menyasszony után ment, akkor ott ki-

hoztak egy öregasszonyt, és azt mondta a násznagy meg a vőlegény, hogy nem 

ezt keresik, nem ezért jöttek. Ezután kihoztak egy fiatal lányt. Erre azt mond-

ták: ez sem az igazi, de beválik szolgálónak. Kihozták az igazi menyasszonyt. 

Ezt a vőlegény megcsókolta, s a násznagy azt mondta, hogy „Ez az igazi, ezt ke-

restük, hét falut végigjártunk, míg megkaptuk!” 

Ekkor mindenki rákiáltotta: Ujújú, éljen az új pár! 

 

 

A lószekérre tett hozomány Marospéterlakán 

 

A marospéterlaki esküvő előtt bemutatják a falunak a menyasszony hozomá-

nyát. Ez a menyasszony kikérése után történik.  

A kapu előtt áll egy lovasszekér színes bokrétával feldíszítve, benne a meny-

asszony hozományával: díszpárnákkal, terítőkkel, ágyneműkkel, szőnyegekkel, 

abroszokkal. 

 

 

 

KALOTASZEGI LAKODALMI SZOKÁSOK 

 

 

Kalotaszentkirályon 

 

Esküvő után a násznép megáll a templom előtt, ahol kis üveg pálinkával várják. 

Táncolnak egyet a templom előtt, s a menet elindul a faluba a „lakodalmas házhoz” 

(nem a kultúrházba). A legények félkörbe állva, egymás vállába kapaszkodva, hát-

tal vonulnak, néha-néha legényest járva, a fiatal pár előtt. Vigyáznak, hogy ne for-

dítsanak hátat a fiataloknak, ezzel jelezve, hogy nekik táncolnak, az ők tiszteletük-

re, egészen a lakodalmas házig. A lakodalmas ház a Kalota partján van. Megvan 

még az a nyárfa, amely alatt Ady Endre A Kalota partján című versét írta, 100 mé-

terre van a főúttól, Zentelke és Kalotaszentkirály közt. A Kalotán át híd ível, s ez 

választja el egymástól a két falut, és ez is köti őket össze. A legények megfogják a 

vőlegényt a lábától fogva, s a 10 méter magas hídról belógatják a patakba. De a feje 

nem ér a vízbe, s a menyasszonynak ki kell váltania a „Kiváltom a hites uramat” 

mondattal. Erre a vőlegényt felhúzzák, és talpra állítják. Ez ma is élő szokás a fa-

luban. Magyarbikal környékén a vőlegényt ugyanígy egy kútba lógatják bele. 

 

 

Inaktelkén 

 

Ha a vőlegényes háznál a kapu mellett van nyárfa, akkor arra, ha nincs, ak-

kor egy felállított 5-6 méter magas pózna tetejére rojtos fejkendőt kötnek, s ad-

dig nem kezdődik meg a lakodalom, ameddig azt a vőlegény első vőfélye le nem 

hozza. Akadályokat gördítenek a próbatétel útjába. Levágják az ágakat, hogy ne 
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tudjon kapaszkodni, zsírral kenik be a fát, hogy csússzon, de muszáj feljutnia. 

Újabban a vőfély lefűrészeli a csúcsot, hogy a kendőhöz jusson (ez régen nem volt 

szokás), hogy megkezdhessék a mulatságot. 

 

 

 

SÜLTEK, HÚSOK ELKÉSZÍTÉSE 

A FELSŐ-MAROS MENTÉN 

 
Esküvőkre a násznépnek 

 

Felszeletelik a disznóhúst, friss karajt, marhahúst, juhhúst, nyúlhúst. Meg-

sózzák, borsozzák, saját zsírjában megsütik a sütőkemencében. 

 

 

A családnak 

 

Feldarabolt húst bő, fokhagymás zsírban, lefedve, só, bors ízesítéssel megpá-

rolnak, s mikor már piros, borral öntözgetik, míg megpuhul. 

Disznó- és marhahúst sütnek leggyakrabban. A kecske-, bárány-, juhhúst 

előbb jó kötésnyi zeller- és petrezselyemlevéllel megfőzik, vízzel leforrázzák sü-

tés előtt, hogy a hús kellemetlen ízét, szagát elvegye. 

 

 

Sült füstölt hús 

 

A füstölt karajt, oldalast hideg vízben egy óráig áztatják, majd felfőzik. Az el-

ső levét elöntik, utána bő vízben megfőzik, aztán zsírban pirosra sütik. Semmi-

féle fűszer nem kell hozzá. 

A köret: rizs, savanyú dinsztelt káposzta, krumplipire, rántott krumpli. 

 

 

Csirkepaprikás 

 

Rendesen elkészítik a csirkepaprikást hagymával, sóval, paprikával, kevés 

liszttel megszórva, vízzel felengedve, tejfölözve. 

Ilyenkor szokás kevés fokhagymát is tenni bele, s nokkedlit, makarónit, pu-

liszkát adnak melléje. 

 

 

Lakodalmi sütemények Iszlóban  

(Felső-Maros mente) 

 

A ’40-es években nem volt torta, hanem fánkot, kürtőskalácsot, csörögét, kőt-

tespalacsintát sütöttek, és egy kemence kalácsot. 
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„Ágytörő” a lakodalom utáni reggel 

 

Hétfőn volt az ágytörő, vagyis a háziak és a szomszédok segítettek össze-

szedni a holmit, amit kölcsönkértek és elhoztak (asztalok, székek, padok, edé-

nyek), és a háziak még mulattak egyet otthon a megmaradt lakodalmi ételekből 

és italokból. 

 

 

Ravai szokások 

(Kis-Küküllő mente) 

 

A zenészek a színpadon vannak, egyforma ruhába öltözve. A zenekar tagjai 

legtöbbször hegedűs, dobos, harmonikás és szaxofonos. Pénzért fogadják meg 

őket, s a gazda felel értük. 

Amikor a násznép kijön a templomból, a kultúrház előtt elkötik az utat, és a 

kötél innenső oldalán, egy szalmakalap alatt, van egy pár kicsi cipő. Ki kell ta-

lálniuk, hogy mi van a kalap alatt. Ha nem találják el, kell adniuk egy liter bort 

annak, aki odatette. Ha eltalálják, ha nem, akkor is odaadják a cipőket a meny-

asszonynak. 

 

 

 

LAKODALOM A FARSANGI SZOKÁSOKBAN 

A NYÁRÁD MENTÉN 

 

A lakodalom, a „vendégséges menet” áll a vőlegényből, a menyasszonyból, ko-

szorúsleányokból, vőfélyekből és az eskető papból (mind fiúkból). Persze az arcuk 

le van takarva. Az ifjú párt „elbúcsúztatták” a WC-től, a disznópajtától, a tehén-

től. Zenész is ment velük, hegedűvel. A pap azt mondta: „Fogjátok meg egymá-

sét!”, s megfogták egymás kezét vagy máshol. A vőfélyek lakodalmi rigmusokat 

kiabáltak: „Álljatok meg a hídon, pisiljen a menyasszony!” Két-három rikoltó as--

szony is volt, ők is rigmusokat kiabáltak: „Az az asszony ki van állva, a nagy szája 

ki van tátva!” „A menyasszony így meg úgy, a pendelye tiszta húgy!” A pap, mikor 

esketett, vagy temetett, a Bibliát sohasem keverte bele a szövegébe. Ha valahol a 

vőfélyek, vagy a rikoltó asszonyok igen elszólták magukat, a fonóbeli asszonyok 

hozzájuk vágták a guzsalyt. Ennek elkerülésére, a fársángok inkább kétértelmű 

szavakat használtak. Ez a szokás az 1960-as évekig tartott. 

 

 

Leggyakoribb táncok a lakodalmakon 

 

A táncok közül a legtöbbet a csárdást, a frisset, a tangót, és a keringőt, és 

néhol még a gólyatáncot is járták. 
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A FIATAL PÁR ÖLTÖZETE MAROSSZÉKEN, 

A KÜKÜLLŐ MENTÉN ÉS KALOTASZEGEN 

 

 

A menyasszonyi ruha  

 

Általában a székely vidékeken a menyasszony fehér ingben vagy blúzban, fe-

hér gyapotszőttes vagy selyemszoknyában, fehér selyem köténnyel (amelyen há-

rom levarrott hajtás van az alján, és csipkével van körbevarrva) ment az eskü-

vőjére. Tehát a viselet darabjait igyekeztek fehér anyagokból összeállítani, mert 

ezt a tisztaság jelképének tartották. A fejére régebben csak művirágkoszorút il-

lesztett, a XX. század elejétől már mirtuszkoszorút, s az 1920-as évektől hosszú 

fátylat is tett a fejére. Az esküvőjén viselte utoljára a leány befonva, leeresztve a 

haját, mert az asszonnyá avatást a kontyolás jelképezte. A lábára száras cipőt, 

csizmát vagy nyáron félcipőt húzott. Szokás volt, hogy a fátylat és a fehér virág-

csokrot a vőlegény ajándékozza neki. Egy ilyen 1920-ban készült küküllőszép-

laki menyasszonyi ruha az említett fehér ruhadarabokkal a Marosvásárhelyi 1-

es számú Általános Iskola néprajzi múzeumába is bekerült 1979-ben. A kivetkő-

zés után már egybeszabott ruhákat viseltek a menyasszonyok, polgári mintára. A 

ruhákat a helyi varrónővel varratták meg, nem hordott kölcsönkért ruhát senki 

a XX. század végéig. 

Kalotaszegen a gyöngyös párta legutoljára került a leány fejére az esküvőjén. 

Ehhez a konfirmáló ruháját vette fel: váll-fűsinget, piros hárásszal hímezve, pi-

ros bársonylájbit fehér gyöngyökkel kivarrva és vállpántlikákkal, alsószoknyát, 

fehér „gyócsfersinget” (házi gyapotszőttes szoknyát, apróra, vízzel lerakva), fe-

hér „ruhát”, azaz kötényt, akár kötésest, akár pántlikást, színes hímzéssel, és 

csizmát vagy félcipőt, az évszaknak megfelelően. 1958–1959-től a párta helyett 

kezdtek mirtuszkoszorút tenni a fersing aljáig érő fátyollal (azaz „slájerrel”). El-

vált vagy özvegyasszony a XX. század elején csak dulándléban, vagy másik ne-

vén bulándréban (háromszögű, hímzett fátyollal a kontyán) mehetett az esküvő-

jére, melynek egyik sarka dúsan hímezve a fersing aljáig ért. 

 

 

A vőlegény ruhája 

 

Marosszéken és a Küküllő mentén fehér vőlegénying (a menyasszony aján-

déka), fekete lájbi és zsinóros harisnya, 1940-től pedig priccsesnadrág csizmá-

val. A Nádas menti kalotaszegi falvakban a régebbi viselet a vőlegénying és a bő 

gatya lerakott, házi gyapotszőttesből, színes szőrruhával (köténnyel). A vis-

taiak a zöld kalapjuk mellé a menyasszonytól nagy gyöngyös bokrétát kaptak 

már az eljegyzésük óta, és csizmában mentek az esküvőre. A bő gatya viselet a 

Körösök vidékén is szokás volt még a XX. század közepén is. Ezt cserélték fel a 

priccsesnadrágra, fekete lájbira kis mirtuszcsokorral a mellén. Hidegebb időben 

a vőlegény bujkát vett fel, géppel hímzett, sötétkék posztókabátot, a jellegzetes 

bujkagombokkal. A vőlegény az 1970–1980-as évektől öltözött polgári ruhába. 

 

(Folytatjuk) 


