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A Topolyai vőfélykönyv rendelkezésemre ál-
ló anyagát 1975-1977 között gyűjtöttem össze. 
Meglepődve tapasztaltam, mennyire népszerűek e 
rigmusok, milyen sok a változat, különösen a ne-
vesebb mozzanatokat illetően. Akkor nem a vőfély-
versek gyűjtése volt a célom, nem is törekedtem 
teljességre.Meggyőződésem, hogy még mindig nagyon 
sok érdekes változatot le lehetne jegyezni. A 
vőfélyversek ilyen gazdag választékának magyará-
zata abban rejlik, hogy községünk és a környék-
beli települések lakói különböző vidékekről és 
különböző időpontban települtek ide. Szinte az 
egész Közép-Bácska (Topolya és a környező falvak 
nagyobb része) jellegzetesen betelepített terü-
let, mely az 1700-as évek első felétől számítva 
több migrációs hullámban kisebb-nagyobb etnikai 
csoportot vonzott magához. Topolya 1750-ben te-
lepült, Kishegyest 1764-től tartják számon, Mora-
vica, Pacsér lakói az 1700-as évek végén érkez-
tek a Tiszántúlról (Karcag, Kisújszállás), Csan-
tavér 500 éves múltra tekint vissza, Bajsa ősi 
település. Hasonló a helyzet a többi környékbeli 
községgel is. Nyelvileg és néprajzilag sokszínű 
területről beszélhetünk. Az utolsó tömeges bete-
lepítés a II. világháború után következett be. 

Az új telepesek mindig hagyományőrzőknek 
bizonyultak, s az itt talált közösségekkel keve-
redve hatottak egymásra, s hatnak ma is. A népi 
műveltség nem választja szét, hanem összekap-
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csolja a különböző népeket, átveszik egymás dala-
it, szokásait, szavait. Pacséron a szerb legények 
re ma is azt mondják: momci mulatuju. 

A továbbiakban egy népszokás megújulásáról 
szeretnék szólni; napjaink jelenségéről van szó. 
Az érintkezés egyik legkézzelfoghatóbb formája: 
a lakodalom, különösen a vegyes lakosságú telepü-
léseken. A lakodalom volt ( s ma is ) az egyik 
legfőbb családi összejövetel. A lakodalomba első-
sorban a rokonságot hívják meg - a nemzetséget 
- a vőlegény és a menyasszony apai, anyai roko-
nait, s csak azután az ismerősöket, barátokat. 
A magyar és a szláv lakodalom szokáshagyományai-
ban sok hasonló vonást fedezhetünk fel. A magyar 
lakodalomban a vőfély a ceremóniamester, a legfon-
tosabb szerep a vőlegény és a menyasszony mellett 
a násznagyé. A szláv lakodalomban még több a sze-
replő (buklijas, kum, stari svat, dever stb.). 
Tíz-húsz évvel ezelőtt vőféllyel csak tanyai lakó 
dalomban találkozhattunk vagy kisebb települése-
ken tartott lakodalmakban. A ceremóniamester leg-
többször a családból került ki, valamely idősebb 
férfirokon vállalta e szerepet. Az utóbbi években 
megváltozott a helyzet. Mind gyakrabban találko-
zunk a topolyai lakodalmakban, nemcsak földműves 
szülők gyermekének lakodalmában, a vőféllyel, már 
az utcai felvonuláson ő vezeti a lakodalmi mene-
tet. 

A régi topolyai lakodalomba 2 vőfélyt fogad 
tak, öreg és fiatal vőfélyt. A kalapjukról le-
lógó 10-12 hosszú szalag volt a díszük, szalaggal 
díszítették a vőfélybotot és a kulacsot is. Ma: 
kendő, zsebkendő, törülköző, szalag díszíti a 
vőfélybotot, magán a vőfélyen a vállán átkötve 
(mint a szláv lakodalomban) díszes törülköző. Az 
előbbi években a lakodalom meghívottjainak kis 
fehér művirágot tűztek a ruhájára, az utóbbi idő-
ben előfordul, hogy ezt rozmaringszál váltja fel 
- ez is átvétel. 

Egy-egy lakodalomban szinte forgatókönyv-
-szerűen peregnek az események, hagyományos és 
új elemek keverednek egymással. Az eseménysor 
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szervezője a vőfély, ő a szertartásmester. Évek 
folyamán egy-egy jó vőfély nagy gyakorlatra tesz 
szert. A vőfélyi tisztség betöltése bizonyos fel-
készültséget kíván , tapasztalatot a szervezésben 
és a vőfélyversek ismeretét. Az is a vőfély fela-
datai közé tartozik, hogy ügyeljen az idő múlá-
sára, semmi ki ne maradjon a programból. Ha van 
némi színészi adottsága, a hangulat megteremtése 
könnyebben sikerül. Az ügyes vőfély a lakodalom 
lelke. A vőfélyek általában féltékenyen őrzik tu-
dományukat, s nem szívesen engednek bepillantást 
füzeteikbe. Bús Lajos zentagunarasi vőfély nem 
volt féltékeny tudományára. Nagy mókamester, 
tudja, hogy hírnevét nem csorbíthatják azzal,ha 
megtanulnak tőle néhány verset. A vőfélyversek 
között sok a hasonlóság, de mindig a jelen pilla-
natban alakul ki a végső tartalom. "Sohase mond-
tam el egyformán a verseket" - vallotta egyikük. 
A lakodalmi szokások gyűjtésekor meglepődve ta-
pasztaltam, hogy a legtöbb idős topolyai tud né-
hány vőfélyverset. Maszatos, öreg, szamárfüles 
füzeteket lapoztak fel. Évi elszámolások, halot-
tas versek és egyéb fontos családi események idő-
pontjának feljegyzése mellett, helyet kaptak a 
vőfélyrigmusok is. Legtöbbször mégis emlékezet-
ből mondták el. Az 1970-es évektől errefelé a vő-
félyek szerepe és népszerűsége erősödött. A topo-
lyai lakodalmakat kiszolgáló és levezető vőfélyek 
mégsem helybeliek, de a közeli falvakban élnek. 
Szinte valamennyien földművesek. A hetvenes évek-
ben két jó napszámért vállaltak el egy-egy lako-
dalmat, ma már valamivel több a juttatás, és attól 
is függ, hogy hány ház van meghíva. Az elmúlt 
30-40 év legnépszerűbb környékbeli vőfélyei a kö-
vetkezők voltak (nem állíthatjuk, hogy a lista 
teljes): 

- Januskó Antal, 1907-ben született Zenta-
gunarason (Novo Orahovo). 50 évig foglalko-
zott rendszeres vőfélykedéssel. Helybeli 
és vidéki lakodalmakat szolgált ki. Azt 
állította, hogy a köszöntőket, tréfás ver-
seket a nép ajkáról tanulta meg. Földműves 
volt. Tanyán született és ott is élt. 
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- Huszár Ferenc, 1907-ben született a csanta-
véri határban. Hetven éves korában még aktí-
van tevékenykedett. Azt mondták róla, hogy 
Csantavéren és Topolyán ő a leghíresebb vő-
fély. Évente 10-12 lakodalmat vállalt. Szö-
vegeit más öreg vőfélyektől tanulta, köszön-
tői a régi lakodalmi hagyományokhoz igazod-
tak. Földműveléssel foglalkozott. 

- Major Pál, 1913-ban született Zentagunara-
son. Fiatalon kezdte a vőfélykedést. Ugyan-
akkor zenész is volt. Az 1960-as évekig sok 
lakodalomban megfordult. Verseinek jó részét 
hallomásból, a többit írott füzetekből ta-
nulta. Földműves. 

- Pesti Nándor, 1925-ben született Csantavé-
ren. 16 éves korában kezdett vőfélykedni, 
ma is vőfélykedik. Évente 15-16 lakodalmat 
szolgál ki. Két lánya van, mindkettőt be-
tanította. Az idősebb maga is eljár a lako-
dalmakba. 1962-ben költözött Csantavérről 
Topolyára. Bajsa, Hegyes, Moravica, Gunaras, 
Kavilló a területe. 

- Tóth Ferenc, 1931-ben született Keviben és 
ma is ott él. Földművelő. Szívesen vőfély-
kedik. Évente 8-10 lakodalmat szolgál ki. 
Főleg Tornyos, Kevi és Topolya a területe. 

- Bús Lajos, 1932-ben született Zentaguna-
rason. Tizenkét éves korában kezdett vőfély-
kedni. Minden évben 18-20 lakodalmat szol-
gál ki. A lánya a kisvőfély. Napjainkban 
ő a legismertebb vőfélyek egyike. Földműves. 
Aki őt akarja hívni, annak idejében kell, 
szólnia, mert nemcsak Bácskában, de Bánát-
ban is vállal lakodalmat. Az általam össze-
gyűjtött versek jó része az ő műsorából 
való. Elbeszélése szerint verseit úgy les-
te el más vőfélyek műsorából. Nagyon szép 
és valószínűleg egyedülálló kendőgyűjteménye 
van. A hívogató vőfélykendőt vagy -zseb-
kendőt kap ajándékba. 
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Ha átfutjuk a felsorolt vőfélyek születési 
helyét, azt is mondhatjuk, hogy Csantavér és Zen-
tagunaras a vőfélyek faiuja. Az előbb felsorolt 
névsor nem teljes, ez a néhány ember szinte hiva-
tásszerűen foglalkozik vőfélykedéssel, de rajtuk 
kívül még nagyon sok mást is meg lehetne és meg 
kellene említeni. Szép verseket tudott mondani 
Fehér Opletán Gábor, 1901-ben született Topolya 
környékén. Zentagunarason élt. Ismert topolyai 
vőfély volt Hatala Rudolf, valamint Fontányi Vil-
mos is. Híres vőfélynek tartották Mészáros Antal 
bácsit. Jómódú gazda létére főleg a családi lako-
dalmakban, a rokonságban vőfélyeskedett. Kedvel-
ték verseit, humorát. 

Természetes, hogy a topolyai vőfélyversek 
nem eredeti szövegek. E rigmusokat tartalmazó 
füzetek jelentősége - szakemberek véleménye sze-
rint - sokkal kisebb, mint a többi kéziratos 
könyveké. Mégis figyelmet érdemelnek. Az általam 
gyűjtött anyag legnagyobb része a lakodalom e-
gyes fázisaihoz kapcsolódik, főleg a vőfély és 
a vőfélyek által elmondott versekről van szó. E 
verseket a lakodalom hívja életre funkciójuk a 
lakodalommal be is fejeződik. Áthidaló szerepük 
a lakodalom egyes mozzanatai között nyilvánvaló. 
Valószínűnek tartom, hogy a forrás a Nagy Alföl-
di Vőfélykönyv lehetett. Nem láttam soha ezt a 
gyűjteményt, az egyetlen vőfélykönyv, amellyel 
most a gyűjtés után 8 évvel megismerkedtem, 
Pető Gergely Alföldi Vőfélykönyve volt. Meg 
kellett állapítanom, hogy a nálunk népszerű rig-
musoknak, nem ez, vagy nemcsak ez volt a forrása. 

A mai topolyai lakodalom legfőbb mozzanatai 
a következők: 

- Hívogatás (A lakodalom előtt 2-3 héttel 
történik. Ha a vőfélyek hívogatnak, viszik 
a botot és a kulacsot, megtartják a régi 
ceremóniákat, ajándékot várnak a botra. 
Általánosabb, hogy a fiatal pár hívogat.) 

- A lakodalom előtt pár nappal volt az ágy-
vivés, ezt már nem gyakorolják. 
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- A lakodalom napján a reggeli óráktól a vő-

legényes, illetve a menyasszonyos háznál 
van a vőfély. A legtöbb lakodalmat ma is 
külön tartják. 

A vőfély feladatai a következők: 
- Minden vendéget fogad és bevezet a nász-

nagy elé; 
- indulást vezényel a vőlegényes háznál, elbú-

csúzik a vőlegény nevében a szülőktől; 
- a menyasszonyos háznál bebocsátást kér, 

közli a jövetel célját, és kikéri a meny-
asszonyt. Felel a találós kérdésekre, állja 
az ugratásokat; 

- a menyasszony vőfélye is teljesíti a maga 
tisztét, kiadja a menyasszonyt, de előbb 
elmondja a menyasszony búcsúversét; 

- indulás előtt a vőlegényes ház vőfélye meg-
hívja a menyasszonyos házat "kállátóba"; 

- vezeti a menetet az utcán. 
Az úton, az utcán a lakodalmi menet rész-

vevői kurjongatnak. A kurjantások szövege lehet 
nagyon kíméletlen is. Legtöbb a násznagyra,nász-
nagynéra, vőlegényre, menyasszonyra vonatkozik. 
Néhány a nyomdafestéket eltűrök közül: 

Az ajtókon rézkilincs, 
Násznagyunknak foga sincs! 
A násznagyné olyan cifra, 
Mint egy nyakli bugylibicskái 
Három tepszi túróslepény, 
Málészájú a vőlegény! 
Fogadjunk egy liter borba, 
Gyerek van a menyasszonyba! 

A vőfély kurjantásai az esküvő állapotáról 
tudósítanak: 

Piros rózsa borulóba, 
Mostan vagyunk indulóba! 
Itt az öröm, itt a haszon, 
Megesküdött a menyasszony! 
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A vőfély akkor jut újra jelentősebb szerep-

hez, amikor a menet a vőlegényes házhoz ér, itt 
az ismert rigmussal köszön be: 

örömanya gyújts világot, 
Itt hozzuk a gyönygyvirágot! 
A topolyai lakodalom sokáig megőrzött egy 

szép régi szertartást, sok helyen még ma is meg-
tartják: az anyós a kapuban várja a menyét lámpá-
val a kezében. Mikor már mindenki behúzódik a sá-
torba, a vőfély köszönti az új párt, majd a vacso-
ráig tréfákkal szórakoztat, vagy elmond egy-két 
hosszabb verset. Tarts kormányt, muzsikus - mond-
ja a zenészeknek, ha csendet akar. 

- A vőfély vacsora előtti feladatai közé tar-
tozik, hogy sereget válasszon magának, főleg 
fiatal fiúkat (lányok is lehetnek), ezek 
segítségével szolgálja fel az ételeket. Kö-
vetkezik a vacsora felszolgálása, az ételek 
tréfás bejelentése. 
Vacsora alatt a vőfély szórakoztatja a 

vendégeket, ekkor mondja el a házasságról 
szóló erkölcsi tanításokat. Ezek hosszabb 
versek, hasonlítanak a hitújítás korabeli 
példabeszédekre. Az öreg vagy a fiatal vő-
fély majdnem minden lakodalomban elmondja 
a házasulandó legény történetét. Kedvelt 
még A lányokra című példabeszéd, mely a 
lányok cifrálkodását elemzi. Intelmeket, 
bölcs tanácsokat osztogatnak egész éjjel. 

- Éjfélkor jut a vőfély újra központi szerep-
hez. Az ő feladata a menyasszonytánc leve-
zetése, a pénzszedés, majd a menyecske be-
vezetése is. A menyasszony és a menyecske-
tánc befejezésével a vőfély pihenhet kicsit 
a hajnali terítésig. Hajnalban még mond egy 
hosszabb verset, bejelenti, hogy a zenészek 
vacsorázni fognak. 

- Reggel felé a vőfély feladata, hogy minden 
távozó vendéget kikísérjen zeneszóval, senki 
el ne mehessen észrevétlenül. Ő lesz az utol-
só távozó és a násznagy. 
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Ha a vőfély pontosan és lelkiismeretesen 

teljesíti tisztét, megdolgozik azért a két-három 
jó napszámért, amit kap. A továbbiakban ismerte-
tem az általam összegyűjtött vőfélyversek jegyzé-
két és a lejegyzett változatok számát: 

- A vőfély megkéri a menyasszonyt, díszítse 
fel a vőfélybotot.(l változat) 

- Vendégeket hívogató vőfélyvers. (2 változat) 
- A vendégeket hívogatók az utcán a következő 

dalt énekelték: 
Tipegünk, topogunk végig a Nagyutcán, 
Port verünk, dalolunk vasárnap délután, 
Kalapunk peremén sokszínű pántlika, 
Tövibe bokréta, illatos viola, 
Kivirágzott imhol kezünkben is a bot, 
Esküvőt hirdetünk, lakodalmat, óbort, 
Boruljon a Linder a Lencsés karjába, 
Jöjjön el mindenki cimboránk nászára. 
(A Linder és Lencsés Topolya két városrészé-

nek a régi elnevezése. Az a legény, akinek a lako-
dalmára ezzel a változattal hívogattak, nagy tet-
tet hajtott végre, mert ki tudta harcolni, hogy 
nem saját városrészéből házasodott. Jó pár vereke-
désben részt kellett vennie, s nem is eredményte-
lenül, míg a másik városrész legénysége befogadta.) 

- Az ágy kikérésének ceremóniája rigmusban 
történt, az egész magyar nyelvterületen ismert 
Este viszik a menyasszony ágyát kezdetű dallal 
folytatódott, s ennek is a második versszakát 
kedvelték: 

Jó gondold meg rózsám elejét, utóját, 
Kivel kötöd be két szemed világát, 
Mert nem kölcsön kenyér az, hogy visszaadjuk, 
Nem is tiszta búza, hogy visszamérjük. 

- Az ágy kikérésének is ismert még egy válto-
zata . 

- Az esküvő napján a vőfély verssel vezeti 
be az érkező vendégeket. 
(1 változat) 
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- Indulás a vőlegényes háztól. (1 változat) 
- A vőlegény búcsúzik szüleitől. (1 változat) 
- A vőfély indulást vezényel. (1 változat) 
- A vőlegényes ház vőfélyének beköszöntő 

verse a menyasszonyos háznál. (4 változat) 
- Vőfélyek vitája. (1 változat) 
- A menyasszony kiadása. (1 változat) 
- A menyasszony búcsúja. (7 változat) 
- Példabeszéd az esküvőre indulóknak. (1 
változat) 

- Meghívó "kállátóba". (1 változat) 
- A vőfélyek indulást vezényelnek. (1 vál-

tozat) 
- A fiatal pár köszöntése a templomajtóban 

az esküvő után a régi időben így történt: 
Jusson nektek, azt kívánom, 
Több öröm, mint szánom-bánom. 
Sok szerencsét, sok örömöt, 
Tele kamrát, tele böndőt. 

Éljen az új pár, 
Jó termésben, egészségben, 
Sohase érje őket kár. 

Éljen az ifjú pár, 
Eredményes munkát, 
Jól megtömött hurkát, 
Tele pincét, kamrát, 
Szép menyecskét, barnát, 
Jó tehenet, tarkát, 
Negyvenkilós sonkát, 
Szerencsének farkát, 
Vendéghívó szarkát, 
A kincseknek zsákját, 
Három kuckó gyereket, 
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Buzászsákot eleget, 
Kíván a komátok, 
Igaz barátotok. 
Sajnos ma már csak sok szerencsét kívánnak. 

- A vőfély bejelenti, hogy megérkeztek a 
menyasszonnyal a vőlegényes házhoz. (2 vál-
tozat) 

- A vőfély vagy a násznagy köszönti az új párt. 
(2 változat) 

- Vacsoráig elhangzó verses tréfák. (3 válto-
zat) 

- Az örömanya asztalhoz hívja a vendégeket. 
(1 változat) 

- A vőfély hosszabb verses beszámolója vacsora 
előtt.(6 változat) 

- A sereg kijelölése és bemutatása.(1 változat) 
- Az ételek felhordása: 

levesre 5 változat, 
szármára 1 változat, 
kása bevitelekor 1 változat, 
káposzta-vers 1 változat, 
paprikás bejelentése 5 változat, 
pecsenyeversek 7 változat, 
tréfás versek az ételekről.. 2 változat, 
tréfás borköszöntő 7 változat, 
süteményköszöntők 2 változat, 

- Beszéd a házasságról. (1 változat) 
- A házasulandó legény története. (1 változat) 
- Én nőtlen maradok kezdetű beszéd.(1 változat) 
- A lányokra című beszéd. (1 változat) 
- Rigmusok a menyasszonyos ház vendégeinek 
megérkezésekor (1 változat) 

- A vőfély megnyitja a menyasszonytáncot. 
(1 változat) 
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- Az újmenyecske bevezetése. (1 változat a 

vőfélyrigmus elhangzása után a Jaj, de szép 
kis menyecske lett ebből a lányból kezdetű 
dallal nyitják meg a menyecsketáncot.) 
A zenészek vacsorája előtt elmondott hosz-
szabb vers. (1 változat) 
A felsorolt változatok 1430 sorból állnak, 

s azt hiszem, még nagyon sok rigmust össze lehet-
ne gyűjteni. Bodor Egri Péter vőfélykönyvét, illet-
ve kézzel írott füzetét még nem dolgoztam fel. 
Az 1930-s évek derekán Djakovón volt katona, ott 
írta le emlékezetből az általa ismert vőfélyverse-
ket. Ebből a füzetből való a menyasszonytác követ-
kező beköszöntője: 

Vőlegény, menyasszony megunták az ülést, 
Kívánok hát nekik egy vagy két pördülést, 
De majd a menyasszonyt én is táncoltatom, 
Hogy a lába nem sánta, ezzel megmutatom, 
Minden legénynek lesz joga, nem bánom, 
Hogy a menyasszonnyal egy fordulót járjon, 
Táncolhat mindenkivel mostan kedvire, 
Amíg a vőlegény időt enged erre. 
Tehát akkor mostmár kezdhetjük, nem bánom, 
Erre a parancsot a násznagytól várom. 

Még mindig érdemes lenne kutatni régi vő-
félyfüzetek után. A sok sablonos rigmus között 
akad egy-egy eredeti szellemes fordulat is. 
Mészáros Antal bácsi az egyik vacsora előtti ver-
sét így kezdte: 

Egy-két szavam volna, ha meghallgatnának, 
Az isten e házat ékesítse fel asztalokkal, 
Abroszokkal, tányérokkal, kanalakkal, 
Késekkel, villákkal, hosszú padokkal, 
Székekkel, s az azon ülő kedves vendégekkel. 
Úgy mint: szegfűszínű lányokkal, 
Violaszínű legényekkel, 
Rózsaszínű menyecskékkel, 
Bársonyszínű öregekkel és 
Dobseggű gyerkekkel. 
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A folytatás a megszokott szöveg: 

Mostanában jöttem híres Perzsiából stb. 
Az egymás mellett élő népek hagyományainak 

kölcsönhatása abban is megnyilvánul, hogy megta-
nulják egymás táncait, szokásait. A topolyai és 
környéki lakodalmakban egészen természetes, hogy 
a menyecsketánc hosszú csárdását kóló váltja fel. 
Ez udvariasság is a más nemzetiségű vendégek iránt 
Kólózás közben a jókedvű vendég anyanyelvén és 
a saját lakodalmi szokásait felelevenítve kurjant 
fel: 

Ala igra ko Madjar, 
Zapleóe ko ávaba! 

Ala igra na tabana, 
Baca noge do tavana! 

Drz se prijo za taj moj 
Kais od cakáira! 
Beszélhetnénk még a szellemes borköszöntők-

ről, melyek nagyobb része már nem a mintakönyvek-
ből származik: 

Miatyánk kispohár, ki vagy a kezembe, 
Miképp a kezdetben, itt vagy a szívemben, 
Te vagy az, aki az árokparton megfenyegettél 
A gyerekekkel kinevettettél, 
Az asszonnyal összevissza verettél, 
Legyen meg a te akaratod, 
Üdvözlégy nyújtófa, lelkes mogyorófa, 
Feleségem jámbor legyen, 
S a piszkafával ötször-hatszor, 
Nehogy elővegyen. 

Figyelmet érdemel Bodor Egri Péter borköszöntője 
is: 

Megüzentem annak a vak uraságnak, 
A sánta gazdasszonyának, 
Mondja meg annak a görbe szolgálójának, 
Gyújtsa meg azt a gircses-görcsös gyertyáját 
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Annál a szétvert tűznél, 
Menjen le abba a rothadt pincébe, 
Azon az összeszakadozott garádicson, 
Eresszen bort abból 
Az összedüledezett hordóból, 
Abba a repedezett csobolyóba, 
Adja annak a csámpás vőfélynek, 
És adja annak a csépeszájú vőlegénynek, 
És adja annak a pityeredett menyasszonynak, 
De ebből nem iszik násznagy uram, míg meg 

nem mondja, 
Melyik volt a legkedvesebb keresztlánya... 
Eddig csak a katolikus községek vőfélyversei-

ről beszéltem. A környéken vannak református tele-
pülések is mint Moravica, Pacsér, Feketics. A rig-
musokat és a szokásokat illetően az eltérés ma 
már nem jelentős, de régebben nagy volt. A refor-
mátus falvakból származó vőfélyversekben több a 
bibliai elem, az oktató és példabeszéd, gyakori 
a mitologikus alakok szerepeltetése, legalább 
erre utal egy kézzel írott füzet, mely a helyes-
írása után ítélve meglehetősen régi. A család sze-
rint, aki ezt a füzetet eljuttatta hozzám, a ver-
sek másolója vagy lejegyzője Erdélyi György pa-
cséri lakos volt. 1834-ben született, a verseket 
állítólag 1850-1860 között írta le. A füzet a la-
kodalmi vőfélyverseket tartalmazza, sajnos hiá-
nyos, sem az első, sem az utolsó oldalak nincse-
nek meg. Az utolsó lapok egyikén a mindenki által 
ismert kásaverset olvassuk (a szakácsnő éjfél 
után kásapénz szed a vendégektől, aki nem ad neki, 
annak ő ad a főzőkanállal) : 

A szakács asszonyunk a kását keverte, 
A kezét a meleg gőz nagyon felverte, 
Nagyon pöffedezvén szörnyen megégette, 

De ő hamarjában mindjárt bekötötte... s a 
következő lapon ezt olvashatjuk: 

Baja városnak siralmas története, amely 
történt az 1840-ik esztendőben május első napján, 
szomorú esete Baja városának. 
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Az ismeretlen szerző siratóének forrnájában mondja 

el, hogy mint pusztította el a várost egy szörnyű 
tűzvész. Megtudjuk a versből, hogy a tűz délben 
ütött ki. Polgárok, urak, nemesek és szegények 
egyformán szenvedtek tőle. A harangok is leszakad-
tak a lángoktól, sok ember lelte a halálát a tűz-
ben. íme a bizonyíték, hogy sokszor látszólag je-
lentéktelen, kézzel írott füzetek értékes adatokat 
juttatnak el hozzánk régi, letűnt korokról. 

Végezetül még csak ennyit: az utóbbi években 
valóban megnövekedett a vőfélyversek és a vőfé-
lyek iránti érdeklődés, de nemcsak ezt az egy 
jelenséget kell megemlíteni. Felfigyelünk a nép-
hagyományokra. Asszonykórus, menyecskekórus, tánc-
csoport van majdnem minden faluban. Keresettek 
a régi használati tárgyak. A vasalókba virágot 
ültetnek, kocsikerék díszíti a pázsitot, a nappa-
liban helyet kapott a rokka, kuka és kukoricacső 
a falon, törött tajtékpipa a vitrinben. Rohanó 
világunkból visszavágyunk az egyszerű életbe, vagy 
most kezdjük értékelni elődeink hagyományait? Kér-
dések, melyeken érdemes elgondolkozni. 

Forrásmunkák: Jung Károly: Az emberélet fordulói, 
1978. 

Oroslháza néprajza, 1965. 
Szőreg és népe, 1977. 
Tápé története és néprajza, 1971. 
Borús Rózsa: Jeles napok, családi ünnepek 

és az emberi élet nagy fordu-
lóihoz fűződő népszokások az 
észak-bácskai Topolyán. Tanul-
mány. Topolya, 1977. 
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R E Z I M E 
Borús Rozsa: 
ULOGA DEVERA I NJEGOVIH SVADBENIH ZDRAVICA I 
GOVORA U SVADBAMA U BAČKOJ TOPOLI I OKOLINI 

Prilog Autorke obradjuje dva aspekta svad-
benih običaja Bačke Topole i okoline: ulogu i lič-
nost devera, glavnog ceremonijal majstora i zabav-
ljača u svadbenom ritualu, kao i problematiku 
njegovog repertoara zdravica, govora i ostalih 
versifikovanih sastava. Pošto je i sama Autorka 
iz Bačke Topole i decenijama radi na prikupljanju 
folklorne gradje, odlično poznaje profesionalne 
devere koji su vršili tu dužnost,a neki je i danas 
vrše na tom terenu. Rad daje podatke o njihovom 
radu, o njihovim prihodima, o repertoaru kao i 
o izvorima iz kojih su crpili tekstove zdravica, 
govora itd. U drugom delu se dobija opis nekoliko 
štampanih i rukopisnih tzv. "pesmarica devera" 
na madjarskom jeziku, sa iscrpnim statističkim 
pregledom njihovih sadržaja, porekla, funkcija 
itd. Rad citira i odlomke iz repertoara najpoz-
natijih profesionalnih devera iz Bačke Topole i 
okoline. 
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Zusammenfassung Borús Rózsa 

Die Rolle des Brautführers und seiner 
Hochzeitsreden und Trinksprüche bei 
Hochzeiten in Baćka Topola und Umgebung 
Dieser Beitrag behandelt zwei Aspekte der 

Hochzeitsbräuche aus Bačka Topola und seiner 
Gegend: die Rolle und die Person des Brautführers, 
als den wichtigsten Zeremoniemeister und Unter-
halter im Hochzeitsritual, als auch die Problema-
tik seines Trinkspruch-Rede und Versrepertoire. 
Da die Verfasserin selbst aus Bačka Topola stammt 
und seit Jahrzehnten das folkloristische Material 
sammelt, kennt sie viele professionelle Brautfüh-
rer, die früher diese Tätigkeit ausübten, oder 
sie jetzt immer noch praktizieren. Diese Studie 
lifert Daten über ihre Arbeit, über ihre Einkünfte, 
über das Repertoire, als auch über die Quellen, 
aus welchen die Trinksprüche und Reden entnommen 
worden sind. Im zweiten Teil sind einige "Gesang-
bücher der Brautführer in ungarischer Sprache" 
beschrieben worden, welche zum Teil noch handge-
schrieben, aber auch in gedruckter Form existieren, 
mit einer ausführlichen statistischen Auswertung 
ihrer Inhalte, ihrer Herkunft und ihrer Funktion. 
Es wurden auch Fragmente aus dem Repertoire eini-
ger bekannter Brautführer aus der Gegend von 
Bačka Topola zitiert. 
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