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A „lovaslegínyes” lakodalmas menet,  
mint hadi menetoszlop? 

 
– Szekeres Gyula – 

 
 
 
 

A házasság intézményéről többen és többféleképpen szóltak már, s a lakodalom 
menetét taglaló leírások is könyvtárnyi terjedelemben képviselik az emberi élet 
ezen ünnepélyes fordulópontjához kapcsolódó szokásokat.1 

Éppen ezért, e mostani tanulmány nem a fentebb vázolt vizsgálódások sorát 
hivatott gyarapítani; hanem sokkal inkább – egy, a történeti hagyományai miatt 
is különös jogállású népcsoport a hajdúk – a későbbi Hajdúkerület lakóinak la-
kodalmi meneteinek felépítése és szokásai által próbál felvillantani olyan rejtett 
tartalmakat, amelyek alapvetően eltérnek – vagy éppen „csak” specifikusan má-
sok –, mint az általánosító összegzések. 

Pontosan ezért itt, inkább egy olyan „szokatlan”szokáscselekvés elemeit tag-
laljuk, ami eddig elkerülte a kutatók figyelmét. 

Mindig is vallottam, hogy a nép tudatában átöröklődött szájhagyomány és az 
általa megformált és megőrzött történeti kép szoros összefüggésben áll egymás-
sal. A szájhagyomány által örökül hagyott történeti események valójában a nép 
köztudatának kifejezői és egyben évszázadokon keresztül megőrzői is a históriai 
eseményeknek.  

Talán már a tanulmány címéből is érződik némi provokatív felhang. Nem 
minden ok nélkül, hiszen feltehetjük a kérdést: - Mi köze egy szakrális lakodalmi 
menetnek egy hadi menetoszlophoz? 

De, hogy fokozzuk e látszólagos disszonanciát, nézzünk egy szokványos ún. 
„leíró” etnográfiai kutatást, mely egy egyszerű orális megnyilvánulást mutat: 

„A böszörményi lakodalmas menet élén a vőfi lovagolt, kezében kivont kar-
dot tartva. Őt követte a vőlegény, két oldalán két-két koszorús legénnyel. Utánuk 
lovagolt – négyesével – 25-30 lovas legény. A lovasok mögött ment a menyasz-
szony kocsija, a koszorúslányokkal. A menyasszonyi kocsit – két oldalon – két-
két lovas legény kísérte.  

                                                 
1  Éppen ezen indíttatásból fakadva, a tanulmány során csak azon irodalmakat említjük, amelyek 

bizonyos elemek értelmezése során elengedhetetlennek tűntek. 
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Az egybekelísre, a lakodalomra a hivatalosok kocsijai, szekerei követték a 
menyasszonyi kocsit. A legutolsó kocsin ment a cigánybanda. Ezt a kocsit is lo-
vas legények vették körül, mégpedig két oldalról kettő-kettő, illetve másik két 
lovas pedig a lakodalmas menet végén lovagolt, mintegy lezárva a hivatalosok 
sorát.  

 

A lovas legényes lakodalmi menet felépítése 
1. vőfi, 2. vőlegény, 3. koszorúslegények, 4. lovas legények, 5. a két násznagy,  

6. menyasszony és a koszorúslányok, 7. lovas legények, 8. hivatalosok,  
9. cigánybanda, 10. lovas legények 

 
A menet haladását az ún. ácsingózók sora követte végig, kiket a menet során 
meg-megkínáltak vagy borral, vagy némi süteménnyel.” 

A lovas legényes lakodalmi menet emléke a Hajdúságban legtovább Hajdú-
böszörményben maradt fenn. Ezt támasztja alá a Magyar Távirati Iroda 1928-ból 
való közleménye is: „1928. március 21. 10 óra 10 perc. Hajdúböszörményben 
Tóth István hetvenhárom éves kisgazda fia, Sándor szombaton esküdött. A nász-
népet száz lovasvőfély hívta meg, akik kürtökkel járták be a várost. A násznép 
hetven kocsin vonult fel. A lakodalmi vacsora kétszázötven terítékes volt, és el-
fogyott azon harminc pár szárnyas, egy ökör, több mint száz torta és rengeteg 
bor.”2 A többi hajdúváros lakodalmi hagyományaiban már az emlékezetben sem 
lelhető fel eme hagyomány valamikori megléte, bár a hajdúhadházi lakodalmas 
menet felépítése nagyban hasonlít a fentebb említett orális mintára. 

Azonos felépítést mutat mindkét lakodalmas menet sémája, azzal a különb-
séggel, hogy a hadházi menet ugyan megőrizte a hajdan volt lehetséges lovas le-
gényes felvonulás alapjait, de annak formai megnyilvánulását már nem. A hason-
lóságon és azonosságon kívül a legszembetűnőbb különbség nem a lakodalmas 
menet felépítettségében, hanem annak megnyilvánulásában tapasztalható. Leg-
főbb különbség az, hogy míg a böszörményi lakodalmas menet a lovas legények 

                                                 
2  Pál Nagy Balázs: Hajdúböszörmény a Magyar Távirati Iroda jelentéseiben 1920–1949. Kecs-

kemét, 2012. 25. 
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felvonulásra épül, addig a hadházi – ugyan megtartva a böszörményi menet sajá-
tosságait – immár csak gyalogos formába őrizte meg a hajdani lovas legényes la-
kodalmi menet felépítését.3 

A gyalogos lakodalmi meneteket, amelyek mára már egy elfogadott és ha-
gyományosnak tűnő formát tükröznek, valójában a hajdani katonai menetek, me-
lyeket a korábbi lovas legényes lakodalmi menetek újraértelmezett továbbélései-
nek 4 tekinthetjük. 

 

 

A hajdúhadházi vőlegényes esküvői menet felépítése 
1. vőfi, 2. násznagyok, 3. vőlegény, 4. a vőlegény tekintélyesebb rokonai,  

5. öregebb házasemberek, 6. fiatalabb házasemberek, 7. idősebb asszonyok, és hivatalos úrinők, 
8. fiatalabb asszonyok, 9. leányok, 10. fiatal legények,, 11. zenészek,  

12. bámészkodók, gyerekek. 
 

Nézzük miként is épült fel az 1800-as évek végének gyalogos lakodalmi menete 
a Hajdúságban. Ez a legkorábbinak mondható megfigyelés a hajdúk gyalogos la-
kodalmi menetéről: „Elől megy a vőfély a szalagos, kendős bottal, utána a két 
násznagy. Ezek után jön a vőlegény, mellette két oldalt tekintélyesebb rokonai kö-
zül néhányan. Most következnek sorban egymás után az öregebb és a fiatalabb há-
zas emberek, majd az asszonyok és pedig előbb mindig az idősebbek és a hivatalos 
uri nők, azután a fiatalabbak és a leányok. A leányok után mennek a fiatal legé-
nyek szép zsinóros, pitykés, fekete magyar ruhában, sarkantyus csizmában, daru-
tollas kalappal. Kezükben kulacs. Néha lőnek is egyet valami rossz pisztolyból, 
de danolnak mindnyájan, a hogy csak tudnak és ugrándoznak, ketten-hárman ösz-
szefogózva. A hátuk megett huzza a czigány. Hegedű, klarinét fel van szalagozva. 
Oldalt és leghátul követi a csapatot a bámészkodók és gyermekek serege.”5 

                                                 
3  Bővebben lásd: Trencsény Lajos: Lakodalmi szokások Hajdú-Hadházon. = Ethnographia, 

1894. V. évf. 258–259. (továbbiakban Trencsén, 1894.) 
4  A „survival” meghatározásához lásd: Marót Károly: Survival és Revival. = Ethnographia, 

1945. LVI. évf. 1–9.  
5  Trencsény, 1894. 257. 
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Itt már nyomon követhető a „változás”. A vőfi kard helyett, immár csak sza-
lagos botot tart kezében. Nem találunk utalást lovas legényekre, sem szekereket 
felvonultató sort, de a katonai utánérzés - „Néha lőnek is egyet valami rossz pisz-
tolyból” – ugyan még fellelhető. Mondhatnánk itt már csak egy konszolidált, la-
kodalmi menet hagyományával találkozhatunk. 

De, ne hozzunk előre elhamarkodott ítéletet, mert a további leírásokból már 
kisejlik, hogy csak egy korábbi hagyomány szelíd átalakulásáról van szó! 

 

A hajdúhadházi lakodalmas menet sorrendje a lakodalmas házig  
1. vőfik, 2. násznagyok, 3. vőlegény, 4. fiatalabb házas férfiak, 5. férfiak, 6. menyasszony,  

7. a két násznagy, 8. nyoszolyólányok, 9. kísérők az apai háztól: asszonyok, leányok,  
10. a többi asszony és leány, 11. legények, 12. zenészek, 13. bámészkodók, gyerekek, 

 
A menyasszonyos háztól való távozáskor a lakodalmi menet felépítése – miután 
a vőfélyek megejtették a kikérést – már másképpen alakul. 

Miközben a menyasszony elbúcsúzik szüleitől, a vőfi a következő sorrendet 
alakítja ki a nászmenetben, amely immár a lakodalmas házba veszi útját: „Elől 
megy a két vőfény, utánuk a két násznagy, majd a vőlegény, körülvéve fiatalabb 
házas férfiaktól. Utánuk következnek a többi férfiak, kik után lépdel a menyasz-
szony, mellette két oldalt a két násznagyné, utána mindjárt a nyoszolyóleányok és 
a kisérők az apai háztól, többnyire asszonyok és leányok. Sorban következnek 
azután a többi asszonyok, leányok, a legények kurjongatva, tánczolva épp ugy, 
mint mikor az esküvőről mennek haza. A czigány húzza utánuk.”6 

„Így vonul a menet végig az utcákon, mindig gyalog és tesz minél nagyobb 
kerülőt, hogy mentül jobban lássák. Ha valami szűkebb utczán kell keresztül 
menniök, megtörténik néha, hogy egy sárral bekent szalmakötelet húznak előttük 

                                                 
6  Trencsény, 1894. 258–259. 
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keresztbe, melyen át kell törniük vagy búniuk, ha más utczába nem akarnak ke-
rülni.”7 Az út szimbolikus elzárásának értelmét a későbbiekben világítjuk meg. 

A leírás további részéből arra a feltevésre is teljes bizonyítékot kapunk, hogy 
a hajdani lovas legényes lakodalmi menet8 a Hajdúságban közismert, és gyakor-
lott hagyomány volt valaha: „Ezen szokás a régi időkből maradt fenn, mikor még 
lovaslegények vezették a csapatot, kiknek virtusos cselekedetét képezte, ha kard-
jukkal a köteleket el tudták vágni.”9 

Így válik értelmezhetővé a szokáscselekvés átalakulása, melyben a hajdani 
lovas legények szerepét a gyalogosan közlekedő legények veszik át, mint ahogy 
a hajdani lakodalmas menetet vezető – nevezzük most vőfinek – kezében a haj-
dan volt kardot is felváltotta a vőfibot. 

Mindezek tudatában is felvetődhet az a kérdés: – Jó, jó, de hol a történelmi 
megfeleltetés e lovas legényes menet eredetére? 

A hajdúsági lovas legényes lakodalmi menethez hasonló felépítést, vagy ah-
hoz összetéveszthetetlenül közelálló szerkezeti rendszer analógiáját a Sárrétről 
nyerhetjük, s ez nemcsak formai – de történeti – egyezést is mutat! 

Szűcs Sándor tesz említést az ún. „lóhátas legények” és a lakodalmi ijesztők 
szerepéről, utalva a sárréti lakodalmakban betöltött funkciójukra, külön figyel-
met szentelve e hagyomány ősi voltára, amely a hódoltság korába vezet vissza 
bennünket. 

„A szájhagyomány szerint a hódoltság korában a Sárrét vidéke kedvenc kó-
száló helye volt a török rablók, kúrtányok csapatainak. Különösen a lakodalma-
zó falusi magyarokra szerettek meglepetésszerűen lecsapni. Hidak töltése alatt 
lesték őket, domboldalak mögül rohantak rájuk, s a menyasszonyt és a nyoszo-
lyólányokat iparkodtak először nyergükbe kapni. Ilyenkor valóságos kis csaták 
fejlődtek ki a lakodalmazók és a rabló pogányok között. Ezt tudva, valószínűleg 
tarthatjuk, hogy a lóhátas legények csapatait elsőbbet ily támadások visszaveré-
sére toborozták a vőlegények. Majd a rétségekben rejtőzködő, tanyázó ná-
di-betyárok és télidőn falkákba verődött nádi farkasok kellemetlenkedéseit tartot-
ták távol, később pedig csak a pompát emelték.”10 

„… a más faluba nősülő legény semmiképpen el nem mulasztotta volna a ló-
hátas legényekről való gondoskodást. … A menyasszonyért menő és azt hozó 

                                                 
 7  Lásd: Trencsény, 1894. 257. 
 8  A hajdúböszörményi lovas legényes lakodalmi menet felépítéséhez lásd még: Szekeres Gyula: 

Böszörményi „lovas-legínyes.” In. „Tizenhárom ezüst pityke…” Néprajzi tanulmányok a Haj-
dúságból. A Hajdúság Néprajza. Szerk. Szekeres Gyula, Hajdúböszörmény, 2000. 59–90. 

 9  Trencsény, 1894. 257. 
10  Lásd: Szűcs Sándor: Lóhátas legények és ijesztők a sárréti lakodalmakban. = Debreceni Szem-

le, 1935. VIII. évf. 370–371. 
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násznép szekereinek hosszú sorát követték, másrészük elől lovagolt, néhányan 
pedig a menet két oldalán táncoltatták paripáikat. … A falubeli suttyó legények 
szalmából tüzeket raktak az utca közepén, amerre a lakodalmas menetet várták, s 
egyik oldalból a másikba szalmakötelet húztak, olykor drótot is fontak bele. E tü-
zeket eltapostatni, a köteleket elszaggatni a lóhátas legények feladata volt.”11 

Nem nehéz párhuzamot találnunk a lakodalmas menet útjában kihúzott kötél, 
lánc, vagy szalmafonat kapcsán azon szokással, miszerint az utcákat itt-ott le-
génycsapatok állták el, s a lakodalmas népet csak abban az esetben engedték út-
jára, ha a vőfi – harccal –, kivont kardjával átvágta a jelképes akadályt, illetve ha 
ez nem sikerült neki, akkor csak a vám megfizetése – vagyis a jelképes rablás – 
után folytathatták útjukat.12 

Az ún. nízők sem mindig nézték jó szemmel a lakodalmas menetet. A Hajdú-
ságban a lakodalmas menet útjának megszakítása, elkötése egyrészről a hajdani 
hadi kíséretből, illetve későbbi rárakódott hagyománykép a város tizedbeli tago-
lódás emlékéből táplálkozik. Itt értem ezalatt a tizedbeli határok okozta „ellenté-
teket”, avagy, „ha nincs ellenség találunk mi magunknak” féle hajdúvirtusbeli 
hozzáállást, mely – bármennyire furcsa is-, de a közösségi összetartozás érzetét 
is nyújtotta.13 

A lakodalmas menet útját – főként, ha más tizeden is keresztülment – elállták. 
Szalmakötelet fontak és a menet előtt az utcát elkötötték.14  

Ilyenkor a vőfi – ha lóháton ment – előre rugtatott, és a nála lévő karddal el-
vágta a kötelet.  

Olyan eset is előfordult, hogy kötelet, vagy éppen láncot raktak a szalmafo-
natba. Amikor ezt a vőfi el akarta vágni, ami természetesen nem sikerült, sok-
szorta még a kardja is kettétört. Ilyenkor a lovával akarta átszakítani, de ha a 
szalmafonatba láncot tettek ez sem sikerülhetett, ilyenkor a ló sok esetben meg-
bokrosodott és még lovasát is ledobta. 

Ha a lakodalmas menet útjába kivédhetetlen akadályt gördítettek, és a menet 
nem tudott utat vágni magának, akkor vámot kellett fizetniük. 

A vámot többféle módon szedhették be, vagy valós vámpénzt kértek a menet-
től, ami természetesen a jelképes pénzösszeg rögtöni lefizetésében nyilvánult 
meg. Más esetben megelégedtek, ha a lakodalmas menetben résztvevőknél lévő 
kulacsból megkínálták őket. 

                                                 
11  Lásd: Szűcs, 1935. 370. 
12  Bővebben lásd a Vámszedés a lakodalmas menet útjában. 
13  Szekeres Gyula: Az utolsó böszörményi párbaj. In. A hajdúság néprajza „Tizenhárom ezüst 

pityke…”. Szerk. Szekeres Gyula, Hajdúböszörmény, 2000. 23–37. 
14  Vö. Györgyi Erzsébet: Házasságkötés és szokásköre a bukovinai székelyeknél. = Néprajzi Köz-

lemények, 1962. 38. 
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A fentiekből is jól látszik, hogy a lakodalmi menet egy olyan ősi hagyományt 
őrzött meg, amelynek tudati tartalma ugyan már kikopott a mindennapi emléke-
zetből, de a nép szokáscselekvései által mégis megőrzésre talált. 

Mindenesetre annyit leszögezhetünk, hogy a lovas legényes menet felépítése 
valóban katonai oszlop képét mutatja, amelyben a csapat vezetője maga a vőfi, a 
lovas legények elhelyezkedése pedig jól mutatja, hogy ez leginkább a két kiemelt 
személy – a vőlegény és legfőképp a menyasszony – védelmét szimbolizálta. 

Természetesen konszolidált helyzetben a lovas lakodalmi menet immár el-
vesztette katonai-védelmi funkcióját, s a későbbiekben – ugyan megőrizve az 
eredetet – már csak a pompát emelte. A megváltozott körülményeket jól mutatja 
a szokáshagyomány funkció bővülése.  

A „lovaslegínyes” lakodalmi menet elképzelhetetlen a legények kínálgatásai 
nélkül.  

Minden egyes lovas legény nyakában csikóbőrös kulacs lógott. Menet közben 
a cigánybanda egyfolytában húzta a nótákat, s ha a lovas legények megpillantot-
tak egy-egy jó ismerőst, mindjárt a kezébe nyomták a kulacsot, hogy húzzon be-
lőle.15 Ez a szokáscselekvés – az ún. ácsingózók megjutalmazása – egyértelmű 
bizonyítéka, a hívatlanok lakodalmi menetbe való integrálásának.  

Sőt a lovas legények feladata volt az utcákon ácsingozók megtréfálása is. Rö-
vid rigmusokkal illették a bámészkodókat, akiket az éppen aktuális versezetekkel 
szórakoztattak.  

Ezen rigmusoknak – attól függően, hogy kivel találkoztak a legények – több-
féle formája volt. Lehetett finomabb és közvetlenebb, de a durvábbnak mondot-
takat is alkalmazták: 

 
„Aki kiníz az ablakon, csókot kap az esthajnalon!” 

„Aki kiníz az ablakon, megbasszuk az esthajnalon!” 
 

A fentebbi rigmusokban szereplő cselekvések, illetve jelképrendszerek elemzése 
egy önálló tanulmány határait feszegetné, így ezekre itt most nem térünk ki.16 

Arra azonban utalnunk kell, hogy a lovas legények a lakodalmi menetben sze-
replő hajdani maskurásainak szórakoztató szerepének egy részét átvették, ugyan-

                                                 
15  „A kocsis a lovak közé csapott és megindultak dalolva, egy-egy borosüveget emelgetve, vagy 

kulaccsal integetve. Ha, nem a bortól daloltak is, mutatni kellett a jókedvet, hadd irigyeljék.” 
A Déri Múzeum Néprajzi Adattára: DMNA. 1392-74. 35. 

16  Az „esthajnal” csillag a Vénusz elválaszthatatlanul egybefonódott Bocskai István nevével és az 
ő angyalkáival, vagyis a hajdúkkal. Lásd: Szekeres Gyula: „Agj Vr Isten mostis ilj feidel-
met…” Bocskai István emlékezete a néphagyományban. In. A Bocskai-szabadságharc 400. év-
fordulója II. Szerk. Nyakas Miklós, Debrecen, 2004. 366. 
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akkor a tényleges maskurás alakok megjelenése a későbbi hagyományokban már 
áttevődött a lakodalom színterére.17  

A maskurásoknak és lakodalmi ijesztőknek azonban történeti alapja is leledzik: 
„De az ilyen kóborgó török csapatok, neszét vévén a lakodalomnak, a házhoz 

is ellátogattak. Ezen rossz szokásuk vezethette a lakodalomba nem hivatalos fia-
talabb legényeket arra a gondolatra, hogy mint ijesztők, maskarák némileg kive-
gyék részüket a mulatságból. Képüket bekormozták, vagy álarcot kötöttek, külön-
féle rongyokba öltözködtek s így felismerhetetlenné téve magukat, nagy lármát 
csapva törtek a lakodalmas házra, késő este vagy éjfélkor. Különösen a fehérnépek 
között támasztottak riadalmat, öreg emberek még emlékeznek rá, hogy az ijesztők 
vezetője régen basának szokott volt öltözködni; bő ruhája alá dugdosott párnákkal 
hatalmasra növelte terjedelmét, fejére ágy terítőt csavart, derekára görbe karót 
kötött kard gyanánt. Az általuk okozott zűrzavarban aztán, a szakácsasszonyok is 
elmenekülvén a konyháról, sült tyúkokat, kalácsokat emeltek el.”18 

A hajdani egységes rend ugyan már feloszlott, de lényegében mégis megma-
radt, csak éppen átalakulva őrződött meg a néphagyomány által. Sőt ebben az új 
helyzetben újjáalakulva „több alakossá” színesedett. 

Így a hajdúvárosokon dívó lakodalmak elmaradhatatlan része volt a maskurá-
zás, ezek szereplői az úgynevezett maskurások voltak, akik csak férfiak lehettek. 
Szerepük is kibővült, szinte egybeolvadt a hajdani rajtaütés funkciójával, kijátsz-
va a felvigyázók éberségét. 

Mindig csoportosan – hat, nyolc fő – jelent meg a lakodalmak alkalmával. 
Lopva jelentek meg a lagziban, ha a kapuőrző19 nem is engedte be őket, mégis 
csak találtak valami módot arra, hogy tisztessígüket tegyík a lakodalmas házba, 
de ilyenkor garázdálkodtak. 

„Felőtözött egyik állapotosasszonynak, másik csikósnak. Lovat csinyát maga 
alá, az olyan vót mint a bábuk most. Fábú csinyáta, lehetett mozgatni. Avva 
ugrát össze-vissza. Meg bekormoztuk magunkat. Persze kaptunk egy-egy pohár-
ral, meg níha hárommal is. Kalácsot is attak, meg níhány helyen meg is vacso-
                                                 
17  Lásd: Ujváry Zoltán: Játékok és maszkok a lakodalomban. In. Játék és maszk II. Szerk. Héthy 

Zoltán, Debrecen, 1983 10–12. 
18  Ilyen esetről van szó Sáp község 1826. évi protocollumában. Oskola rektora Szabó Dániel pa-

naszképpen előadta a tanácsnak, hogy lakodalmakor a classisból elveszett: a hombárból 3 véka 
tiszta búza, 1 lakat, 24 font hús, 2 konyhakötő, 2 négy nyüstös zsák, a kemencéből pedig egy 
fazék káposzta, amit a tettesek Karatsék óljában ettek meg. A gyanúra befogott ifjú legények 
examinálódván, minden rajok bizonyult. Az ítélet szerint a kárt megtéríteni tartoztak, mivel 
pedig takarodó vonás után tekergettek, kaptak 12 pálcát. Lásd: Szűcs Sándor: Lóhátas legények 
és ijesztők a sárréti lakodalmakban. = Debreceni Szemle, 1935. VIII. évf. 370–371. 

19  A kapuőrző feladata közé tartozott – a hívatlanok távoltartása mellett – a lakodalomra érkezők 
első kínálása is, amely abban nyilvánult meg, hogy a ki-, illetve a bemenetelnél egy-egy kupi-
cával innia kellet a lakodalomra hivatalos embereknek. 
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ráztattak. Mikor bementünk, a lyányok visítottak, kaptak szít, mer nem kírtík fel 
őket, csak kapták, ugráltak vele, mint egy bolond. A menyasszonyt meg rendesen 
e dugták. Egy nótát kaptak, azt etáncúták. Van rá eset, hogy tízen is vannak, de 
inkább csak olyan hat-hít-nyóc. A sarkantyús csizma úgy csengett-bongott, aki 
jól értette. Íjfíltájba mentek, mer íjfílbe kontyolás van, úgy tíz-tizenegy óra tájba 
mentek. Vótak helyek ahun várták, vótak ahun be sem engedtík űket. Aki lovon 
vót, csak rángatta a lovat, az olyan vót, mint egy báb. Akkor osztán egyszer csak 
nekiágaskodott a lú a vendígeknek. Akkor aztán futottak szíjjel. A lyányok na-
gyon fíltek. Mikor a lú ágaskodott, mindenik futott szíjjel. Hivatlanok vótak, sőt 
ha kít csapat maskura összegyütt, az egyiket mígse eresztetík be. De vót, hogy 
akkor kivittek egy kancsó bort, csak megitatták velek. Uccabeli vót az mind. Csak 
víletlenül jött másik uccábúl valaki.”20 

Megjelenésükre még éjfél előtt lehetett számítani, ahogy mondták: Mikor a 
menyasszony, még menyasszony!”21 

A maskurásokat mindig a vőfi jelentette be: „Kedves násznagy uram! Meg-
írkezett egypár vendígünk, nagyon takaros emberek, tessík mán űket befogadni!”  

Hát gyüjjenek!” – válaszolta ezen bejelentésre a násznagy.22 
A maskurásokat mindig meg kellett kínálni, mert ha nem kaptak, akkor bajt 

csináltak. Többnyire a lakodalmas ház udvarán dorbézoltak és tobzódtak, elhajlí-
tották a kisajtó kilincsét, a kaput leakasztották a helyéből, és a sokadik szom-
szédba vitték, szétszedték a lőcsös szekeret, és a ház tetején rakták össze. 

Ezen alakoskodók maskurások lakodalmi szerepét és megnyilvánulásait Uj-
váry Zoltán a dramatikus népszokásokról szóló több kötetes művében kimerítően 
elemzi, így most erről itt nem szólunk.23 
 
 

„Stockholm Roll”24 
 

Végezetül, de nem utolsó sorban, mondhatni kiemelten kell megemlítenünk egy 
olyan analógiát, amely további kutatásokra kell, hogy ösztönözön mindenkit, aki 
az említett lakodalmi menetek eredetét és a lakodalmakban megjelenő alakok 
összefüggéseit keresi. 

                                                 
20  A Hajdúsági Múzeum Néprajzi Adattára (továbbiakban HMNA) 351. Lackovits Emőke gyűjté-

se. 1970. 
21  HMNA. 351. 
22  HMNA. 351. 
23  Ujváry Zoltán: Játék és maszk In. Játék és maszk. I–IV. Debrecen, 1983–88. 
24  [Online: Stockholm Roll, 1605. http://www.kismeta.com/diGrasse/StockholmRoll.htm – 2013. 

március] 
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Ez pedig az ún. Stocholm tekercs! Az ún. „Stockholm Roll”, amelynek egy-
befüggő mérete: 1609 × 27 cm. Ezen 1605-ben készített tekercset ismeretlen fes-
tő művének tekintették, de felmerült az is, hogy készítője Ferdinánd főherceg 
udvari festője Balthasar Gebhard lehetett, de ez nem még nem bizonyított. 

Készítési módja: akvarell, gouache és arany festék, bordázott papíron, tulaj-
donosa a varsói Királyi Kastély, mely Ausztriai Anna és III. Zsigmond lengyel 
király 1605. december 4-én tartott esküvői menetét ábrázolja. 

A tekercs sokáig a svéd stockholmi livrustkammareni Királyi Fegyvertárban 
leledzett, amelyet Olof Palme svéd miniszterelnök adott át 1974-ben Lengyelor-
szágnak. 

Feltehetjük a kérdést, miért szólunk most eme tekercsről? 
A válasz rendkívül „egyszerű,” amely két szóban is kimondható: azonosság 

és összefüggés! 
Természetesen el kell vonatkoztatnunk egy királyi esküvői menet és egy haj-

dú lakodalmi menet pompája között fennálló gazdagságtól, viszont a menet fel-
építése és annak elemei teljesen megegyeznek!  

Nézzük, – ha csak vázlatosan is – miben nyilvánul meg ez az azonosság? 
 

– A királyi lakodalmi menetet egy huszárkapitány vezeti, ami megfelel az álta-
lunk korábban említett vőfivel. A magyar hadirendben a kapitányt az ún. főle-
gény követi, ami esetünkben a vőlegény személyesít meg. 
 

 
 

„Vőfi” 
Hussar Rotmistrz 
(huszárkapitány) 
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–  Őt követik a huszárok és mögöttük a muskétások (avagy gyalog hajdúk) –, 
amelynek hajdúsági megfelelése az ún. lovaslegények, illetve koszorúslegé-
nyek. 
 

 
 

„Koszorúslegények” – a vőlegényt védő lovasok 
Hussars and musketeers of H. Gostomski, Voievode of Poznan 

H. Gostomski, Poznan vajdájának huszárjai és muskétásai 
 
 
–  A menetben egyértelműen megjelennek a maskurások, akik a hajdú hagyo-

mányban már a lakodalom szereplőiként nyilvánulnak meg. 
 

 
 

„Maskurások” 
Mascarons (costumed)  
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–  A tekercsen fellelhetünk „török ruhába öltözött” embereket, (ide lásd: török 
basa a lakodalomban).25 

 

 
 

Törökök a menetben 
A jobb felső sarokban már feltűnik az ún. ácsingózók alamizsna kapkodása  

 
–  Egyedülálló ábrázolását fedezhetjük fel e tekercsen az ún. ácsingózóknak 

szórt, a magyar néphagyományban is élő szokáscselekvésről, a hívatlanok 
megajándékozásáról, a lovas legények általi kínálgatásáról. 

 

 
 

A bal alsó sarokban a hívatlanok megajándékozási rítusa. 
 

                                                 
25  Ujváry Zoltán: Törökbasa a lakodalomban. In. Játék és maszk II. Debrecen, 1983. 220–238. 
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–  A menyasszonyi kocsiban – a menyasszony mellett – többen ülnek, a hajdú 
lakodalmi menetben a menyasszony mellett foglalnak helyet az ún. koszorús-
lányok. E szokáshagyomány eredetében a menyasszonyrablás elkerülése, 
megnehezítése, így a megtévesztés gyakorlatát kell példaként hoznunk. Ezt 
támasztja alá, hogy a koszorúslányok – a menyasszonyhoz hasonlatosan – öl-
tözködtek, így a gyakorta használt ún. „kismenyasszony” kifejezés is értelme-
zést kap. 

 

 
 

A „menyasszonyi” kocsi 
 

 
–  A menyasszonyi kocsit követték az előkelők hintói. (Ez megegyezik népha-

gyományban szerepet vivő, az ún. hivatalosok szekereivel.) 
 

 
 

Az előkelők, avagy a lakodalomba „hivatalosok” hintói 
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–  Az előkelők kocsijait a királyi zenészek kísérik, akik mögött a királyi és pol-
gári katonaság kísér és zár le. (Ez megegyezik a népi lakodalmi menet zenész 
cigány bandájával, amelynek végét és oldalát is a lovaslegények csapat zárja 
és biztosítja. 

 

 
 

A zenészek 
 

Amiről itt nem tudunk bővebben szólni: 
–  a könnyű lovasságról, az elővédről, a derékhadról, a tartalékról és utóvédről, 
–  a huszárokról,  
–  a főlegény – és a vőlegény kapcsolatáról, 
–  a festett lovak – és a lakodalmi lovak díszítményeiről és eredetéről, 
Példaként említve: 

„Nem adom én a lányomat 
Hintós kocsi nélkül; 
A hintóba száz ló legyen 
Mind a száznak festett farka légyen”26 

 

–  a hadi menetről, és még sorolhatnánk az egyezéseket, de ezek már egy 
újabb tanulmány keretét feszegetné. 

 
A fentebbiek is óva figyelmeztetnek bennünket, hogy szokásainkat – bármit 
mondjanak is rá a globális kultúra képviselői – meg kell őriznünk és tovább kell 
adnunk, mert csak ezekben lelhetünk rá azon rejtett üzenetekre, amelyek népünk 
és létünk elapadhatatlan forrásai. 

 

                                                 
26  Thúry József: Régi magyar és török hadviselés. = Hadtörténelmi Közlemények, 1888. I. köt. 593. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Egyetemes  
és magyar történeti tanulmányok 

 
 
 



 

 

 
 




