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BEVEZETÉS 

 

Magiszteri dolgozatom témája: Az emberi élet fordulópontjaihoz 

kapcsolódó szokások és kifejezések Korláthelmecen. 

 A téma aktualitása abban rejlik, hogy Korláthelmecen még senki nem 

foglalkozott az emberi élet fordulópontjaihoz kapcsolódó hagyományok 

gyűjtésével és rendszerezésével. E nagy témakörhöz tartozik: a lakodalom, a 

születés és a temetkezés. A lakodalmi hagyományok megváltoztak, 

modernizálódtak, hiszen ma már a fiatalok nem fonókban, fosztókban 

ismerkednek, hanem az interneten, közösségi oldalakon. A lakodalom menetét 

még igyekeznek betartani, de a magyar szokásokba beépült a legény- és a 

leánybúcsú fogalma. A gyermek születéséhez kapcsolódó hagyományok régen 

nagy hatást gyakoroltak a család, de főként a gyermeket váró nő életére. 

Kevesen ismerik a rontás vagy szemmelverés ellenszerét, gyógyítását. Az 

emberi élet utolsó állomása a halál, a temetkezés szokásköre. A temetkezési 

szokásokat az emberek igyekszenek betartani, hisz, bár a modernizáció mindent 

befolyásol, mégis félelem és tisztelet él az emberekben halottaik iránt. 

 A kutatás módszere empirikus, mely kiegészül a közvetlen és a közvetett 

megfigyelés módszerével, hisz a gyűjtést adatközlők segítségével végeztem. 

Tudomásom van arról, hogy a Lizanec Péter által szerkesztett Anyaggyűjtési 

Program [43] foglalkozik az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó témával, mégis 

eddigi tapasztalatom azt mutatja, hogy a közvetlen beszélgetés bővebb 

információhoz juttat. Adatközlőimet különböző korosztályból válogattam, hogy 

teljesebb képet kapjak a múlt és jelen hagyományairól. 

A kutatás helye szülőfalum, Korláthelmec volt. Korláthelmec az ungvári 

járásban helyezkedik el. Nevét a Korlát-családtól nyerte. Elnevezése a 15. 

század végén állandósult, mivel írták még Nagyhelmecnek is. 1540-ben Korlát 

László és Miklós tulajdonát képezte. 1543-ban két lakott portája volt, négy 

jobbággyal, négy zsellérrel és egy szabad lakossal. 1567-től lakosai kizárólag 

magyarok. 1600-ban összesen hét lakott háza volt a községnek. A 18. században 
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a Pethő-család kihalásával kincstári tulajdon lett. 1828-ban százhuszonnyolc 

lakóházból álló magyar falu református templommal, hétszázhatvankilenc 

református lakossal. Területe 3230 hold [13, 185–186. o.]. 

1946-tól ukránul Holmec, vegyes lakosságú magyar-ukrán, ruszin falu. 

Néhány kilométeres bekötőútja a Munkács–Ungvár közti főútba torkollik. 

Ungvártól 12 km-re fekszik. Az 1991-es számadási adatok szerint lakossága 965 

fő, ebből 408 magyar. Napjainkra ez a szám csökkent. A két háború között 

állami ruszin népiskola volt a faluban és két felekezeti: római katolikus és 

református magyar népiskola egy-egy osztállyal és egy-egy tanítóval. 1944 után 

egy ukrán és egy magyar tannyelvű iskola nyílt a községben. A Brezsnyev-

korszakban ezt az iskolát bezárták, 1990-ben nyitották újra, de mára a magyar 

anyanyelvű oktatás teljesen megszűnt. Műemlékei között a református 

templomot emelik ki, valamint a helyi temetőben a KMKSZ helyi 

alapszervezete 1990. április 5-én emlékművet avatott a sztálini önkény és a II. 

világháború áldozatainak [10, 205–206. o.]. 

 

Adatközlők 

 

Sor-

szám 

Név Születési 

dátum 

Foglalkozás Végzettség Vallás  

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Ádám Borbála 1976. január 2. könyvelő felsőfokú református   

2. Ádám Mária 1948. január 4. nyugdíjas középiskola római 
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3. Balla Eszter 1996. 

szeptember 27. 

diák felsőfokú református   

4. Bujdos Viktória 1995. február 

10. 

diák felsőfokú római 

katolikus 

  

5.  Fecskéné-Balla 

Erzsébet 

1984. május 
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tanár felsőfokú református   
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11.  Racskulinec 

Szabina 
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24. 
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református   
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1. A KÉRDÉSSEL FOGLALKOZÓ SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE 

Mielőtt hozzákezdtem volna a téma részletes kutatásához, célszerűnek 

tartottam áttekinteni a hagyományokkal kapcsolatos szakirodalmat. 

Elmondhatom, hogy a témával foglalkozó cikkek, tanulmányok változatos és 

sokszínű képet mutatnak, s számos új információval szolgálnak a kutatás során.  

Hagyománynak tekintjük a valamely társadalom, nép, ország életében 

történelmileg kialakult, nemzedékről nemzedékre szálló felfogás, szokás, rend 

tartós és tudatos ápolását [63, 167–168. o.]. 

Dömötör Tekla Magyar népszokások című munkájában leírja, a hagyomány 

segíti az egyént abban, hogy képes legyen eligazodni a világban, és legyen egy 

mérce, amelyhez a cselekedeteit mérni lehet. A népszokás voltaképpen a kultúra 

hagyományozódásának spontán formája, az a keret, melyben a nép ünnepe és 

hétköznapja lejátszódik. Közösségi magatartásmód és cselekvésmód olyan 

viselkedési mód, melynek a közösség tagjai alávetik magukat, mert megfelel az 

élő kulturális hagyománynak. Egyszerre illemtan, erkölcsi kódex, íratlan 

törvény, művészet, költészet, színjátszás, mítosz és mágia. A közösség tagjainak 

egymáshoz való viszonyát, a család rendjét, a kis közösség erkölcsét és illemét, 

a lakóhelyen belüli elrendezést mindig a szokások szabták meg. A nehéz 

hétköznapok után az ünnepi szokások jelentették a pihenést, szórakozást és azt a 

művészeti élményt, melyre minden kultúrának igénye van. A szokásokhoz 

fűződő költői formákat szertartásos költészetnek is szokták nevezni [16, 9–58. 

o.]. 

A hagyomány fogalmának megértésében nagyban hozzájárult Kósa 

László Hagyomány és közösség című műve, melyben megállapítja, hogy 

hierarchikus rendszer az, melynek külső jegyei közé tartoznak a viselkedési és 

magatartási normák, az ünnepi alkalmakat átható szertartásosság [35, 82. o.]. 

A Diószegi Vilmos által szerkesztett Az ősi magyar hitvilág c. 

munkájában azt olvashatjuk, hogy a házasságkötés is továbbá minden 

nemzeteknél bizonyos istenes és példázó szertartásokkal ment végbe [2, 61. o.]. 
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Tárkány Szűcs Ernő Magyar jogi népszokások c. művében nem 

hagyományos úton közelítette meg a lakodalmi szokásokat. A legények és a 

lányok avatása, a nép társadalmi rendjében e köré csoportosuló szokások és 

rítusok azt jelezték, hogy e személyek új társadalmi helyzetbe kerültek. Az 

avatás vagy bármilyen csökevényes formája azt jelezte, hogy a szűke közösség 

alkalmasnak találta a fiút vagy a lányt a házasodásra. A nép a házasságot a 

felnőtt emberi élet normális társadalmi, kapcsolódási, tárulási formájának 

tartotta, és lenézte azt, aki nem ezt tette, tehát idejében nem házasodott [62, 

247–248.o.]. 

Petercsák Tivadar Népszokások Filkeházán c. művében az párválasztási 

hagyományokról, a fonókról, vasárnapi sétákról írt. Megjegyzi, hogy ezek az 

események biztosították a fiatalok számára az ismerkedést és a szórakozást [60, 

89.o.].  

Lázár Katalin Népi játékok c. munkája említi leánykérő játékokat, s 

ezeket László Gyula munkájához hasonlóan honfoglaláskori szertartásokra 

vezeti vissza [41, 43.o.]. 

A Magyar népi kultúra c. munka a lakodalom szertartásmesterének a 

vőfélyt említi. Voltak és vannak hivatalos vőfélyek, akik jó hangú, jó kedélyű, 

fegyelmezni tudó férfiak. A vőfély megkülönböztető jelvényt visel, például a 

felső ruháján kendőt, bokrétát, szalagot, a kezében feldíszített botot. Ahol van 

vőfély, ő vezeti a lakodalmat. Van, ahol még a vendégek hívogatása is az ő 

tiszte a lakodalmat megelőzően. Nyomtatott és kézzel írott vőfélykönyvekből 

sajátították és sajátítják el a megelőző szövegeket, rigmusokat, amelyek szerzői 

ismeretlenek, valószínűleg iskolamesterek, diákok lehettek. A szöveget a 

tehetséges vőfélyek a helyi elvárásoknak megfelelően irányították [11,186–

187.o.]. 

 Nagy segítségemre volt az emberélet fordulóinak vizsgálatakor Dömötör 

Tekla Régi és mai magyar népszokások című műve, melyben kitér az emberi 

élet fő fordulóira. Kifejti, hogy a nők szerepe leginkább a születés és a 
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keresztelő szokásaiban mutatkozott meg. A gyermekágyas asszony első útja 

pedig a templomba vezetett [17, 123–128. o.]. 

Szekeres Ilona Sajókazán végzett kutatást, s a terhességhez kötődő ómen-

jelekkel is foglalkozik. Ilyen tiltások voltak, mint: nem volt szabad 

csodálkoznia, mert a gyermeke állathoz fog hasonlítani; tilos volt halottat nézni, 

mert néma lesz a gyermek. Az általa emlegetett babonák némelyike 

Korláthelmecen is megtalálható. A „megesett” lányokról is ír munkájában. A 

koraszülés okaként a megerőltető munkát tartották. A szülés levezetője a bába 

volt, de a szülőszobában a vajúdó asszony anyja és anyósa is lehetett. A szülés 

után a bába első dolga a gyermek megfürdetése volt. A bába még két hétig járt a 

gyermekhez, amiért fizetést kapott. Ír a szemmelverésről is. Ennek gyógyítására 

alkalmazták a szenes vizet. A névadás is fontos momentuma volt a születésnek. 

A templomi keresztelőt a keresztelési lakoma zárta le. Módosabb keresztszülők 

a kislánynak fülbevalót vettek [58, 5–20. o.]. 

Schablauerné Kertész Katalin szerint Toponáron a „megesett” lányt senki 

nem vette el, gyermekét fattyúnak nevezték. A terhesség kapcsán megemlíti, 

hogy ha az asszony könnyen seper, könnyű a terhe is. A bába az újszülött száját 

szenteltvízzel mosta ki, hogy tiszta szájú legyen, s a nyelvét is felvágta, hogy jól 

peregjen [57, 67–77. o.]. 

Halász Péter A moldvai csángó magyarok hiedelmei című munkájában 

különböző tilalmakra világít rá: 

- ne titkolja terhességét, mert taknyos vagy néma lesz a gyermek; 

- ne lopjon tököt, mert kopasz gyereke születik; 

- de ha hajas törökbúzát lop, akkor hajas lesz a gyermek; 

- ne csodálja meg a halottat, mert meghal a gyermek; 

- sírba sem szabad belenéznie; 

- ha megkívánt valamit, azt meg kellett, hogy kapja. 

Ezeket a hagyományokat szülőfalumban, Korláthelmecen is ismerik az 

idősebb emberek. A beszélgetések alkalmával idősebb adatközlőim felhívták 

a figyelmem ezekre a hiedelmekre, babonákra. 
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A köldökzsinórt és a magzatburkot igyekeztek tiszta földbe elásni. A bába 

munkája végén szappant és törülközőt kapott, hogy a túlvilágon meg tudja 

mosni a kezét. A gyermekágyas asszonyt különböző tilalmak övezték: 

- nem fejhetett tehenet, mert a tej megromlott; 

- nem léphetett templomba addig, míg ki nem avatódott; 

- nem léphetett utcára; 

- nem mehetett vízért, nem nézhetett kútba, mert kukacos lesz a víz; 

- nem mászhatott fára; nem szakíthatott gyümölcsöt, mert a fa kiszáradt. 

A látogatóba érkezőknek meg kellett köpdösni, hogy igézet ne fogja, s a 

kezére vöröset is kötöttek, hogy ne lehessen szemmel verni [26, 294–304. o.]. 

 Tárkány Szücs Ernő Magyar jogi népszokások c. munkájában írta, hogy a 

fogantatás valódi természetéről nagyon keveset tudtak. A szüléstől szinte féltek 

az asszonyok, hiszen a 18. században nagyon magas volt a szülő asszonyok 

között az elhalálozási szám [62, 119–120. o.]. 

 Zakariás Erzsébet „Édesanyám kicsi korban megtanított…” című 

tanulmányában az emberi élet állomásai közül a születést teszi legelső és 

legfontosabb helyre. A szülés megkönnyítését a sok munkával magyarázza. A 

szülést a bábaasszony vezette le, de bent lehettek a szomszédasszonyok és néha 

a férj is. A gyermeket előbb megfürösztötte a bába, majd utána az anyát is ellátta 

[68, 91–114. o.]. A szülés megkönnyítésével kapcsolatban Korláthelmecen is 

úgy tartották és tartják, hogy addig dolgozzon a kismama, amíg csak teheti. 

Minél tovább dolgozik, annál könnyebben fog szülni. 

 Badicsné Szikszai Zsuzsanna maroslelei kutatásából megtudhatjuk, hogy 

a fiú utódot tartották értékesebbnek. Különböző jelekből következtettek a 

gyermek nemére: 

- előugró, hegyes has fiúcskát takart; 

- a kislányra inkább gömbölyű pocak utalt; 

- sok rosszullétből fiúra, májfoltokból lányra következtettek.  

- foggal született gyermekekből táltos lesz [47, 40–42. o.]. 
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Réső Ensel Sándor Magyarországi népszokások c. munkájában a paszitáról 

ír. A paszitába a komák ötven vagy harminc krajcárt tesznek, amin az édesanya 

ingecskének való gyolcsvásznat vesz. Igyekeztek odafigyelni arra is, hogy a 

gyermek ne essen lábbal az ajtó felé, mert az azt jelenti, hogy hamarosan holtan 

fogják kivinni [56, 23–26. o.]. 

Markos Gyöngyi a születés hagyományait kutatta Makón. Általánosan 

elfogadott volt az, hogy házasság után egy évre szülessen meg az első gyerek. 

Amikor az asszony már biztos volt benne, hogy terhes, először a férjével és az 

anyjával tudatta. A terhesség kifejezésére használták a „mán úgy vagyok”, „úgy 

maradtam”, „másállapotba”, „boldog-”, állapotba került kifejezéseket.  

Rosszullétre semmit sem alkalmaztak, mondták „kicsi bántja a nagyot”. 

Különböző tiltások itt is felmerültek: 

- ne igyon bort, mert buta lesz a gyerek; 

- ne hagyjon mosatlan edényt, mert szeplős lesz a gyerek; 

- ne mérgelődjön, mert örökli a gyerek; 

- ne nézzen halottra; 

- ne menjen cirkuszba [46, 105.o.]. 

Madar Ilona Fejezetek Zoboralja néprajzához című munkája szintén 

foglalkozik tiltásokkal. Félidőkor az asszony anyja elkezdi készítgetni a pólyát, 

inget, réklit. A gyermek jellemére az évszakból is következtettek. A tavasz friss, 

az ősz fáradt, a tél pedig nyugodt jellemre utalt. Vizsgálta nemcsak a születés 

periódusát, hanem a gyermek nevelését is. Ha vendég jött a házba, a 

gyerekeknek nem volt szabad megszólalniuk. A rosszalkodó gyermekeket 

sokféle módon megfenyítették. Három-négy éves korukig alig különbözött a 

gyerekek ruhája. Tíz éves kortól a gyerekeket már fosztóba vitték, ahol pénzt 

kereshettek [44, 69–78. o.]. 

Hoppál Mihály által szerkesztett Folklór Archívum a gyermek nemének 

megállapításával foglalkozik: 

- ha fent volt a teher, fiúgyermekre utalt, ha lent, lánygyermekre; 

- ha előrefele áll, akkor fiút vár, ha szélesedik, akkor kislányt; 
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- ha jobboldalon van a terhe, akkor lány lesz, ha baloldalon, akkor fiú; 

- ha újesztendő napján férfivolt az első vendég, akkor fia, ha nővendége, 

akkor lánya lesz; 

- ha szeget talál, akkor fia, ha anyasrófot, akkor lánya születik [23, 84–

98. o.]. 

Balassa István Báránd történetével és néprajzával foglalkozott. A 

bárándiak felfogása szerint a teljes értékű felnőtt ember életéhez a gyermek 

szorosan is hozzátartozik. Foglalkozik a tiltásokkal, kötöttséggel. Az asszonynak 

hat hétig nem volt szabad sehova se menni. A család ellátásában a komaság, 

rokonság is részt vállalt komatál formájában. A komatál hagyományosan 

csigalevesből, pörköltből, rántott húsból, kásából, szilvaciberéből állott [4, 437–

441. o.]. 

Csörgő Zoltán Hagyománytára főként az igézéssel foglalkozik. Az igézés 

úgy zajlott, hogy a rontó szándékú ember jól megnézte a kisgyermeket, s így 

gátolta annak fejlődését. A kisgyermekek főként életük első negyven napjában 

voltak nagyon fogékonyak az igézésre. Védelemre használták a piros szalagot, a 

gyermekágy lepedőjébe kötött sót, fokhagymát, tűt [14, 88–89. o.]. 

Kertész Judit A születés és a kisgyermekkor folklórja a Szuha-völgyben 

című munkája foglalkozik a gyermek étkezésével. Első helyen szerepelt a 

szoptatás. Később az egyszerű ételeket részesítették előnyben. A gyermek ruháit 

az édesanya varrta régebbi szoknyákból, ruhákból [33, 99 o.]. 

Nagy Géza Karcsán végzett munkájában főként a rontás gyógyítását írja le. 

A megrontott gyermek folyton sírt. Ahhoz, hogy megtudják, hogy ki volt a 

gyermek megrontója, megolvasztott ólmot vagy viaszt csurgattak hideg vízbe. 

Az itt kiformálódott alakból következtettek a rontó személyére. A rontás 

elhárítására szenes vizet vagy fürdőt készítettek. Munkájában a ruházkodásról is 

ír. Hatéves korig nyári viseletként piros viganót hordtak a fiúk és a lányok is. 

Télen a fiúk hosszúnadrágot, kabátot, csizmát és sapkát hordtak. A lányok 

egybeszabott ruhát vagy szoknyát blúzzal. A nevelés egyetlen követelménye 

volt, hogy a gyermekből ember legyen [51, 113–134. o.]. 
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Kárpátaljai hagyományokról olvashatunk Füzesi Magda cikkében. Ő is ír 

a születés körülményeiről, a komatál fogalmáról [24, 167–172. o.]. 

Varga Ibolya Babonák és hiedelmek Szalókán című cikkében különböző 

tilalmakat említ. Szól arról, hogy a csecsemőt tilos megnevettetni, mert akkor 

éjszaka sírni fog; a gyermek haját egyéves koráig nem szabad levágni, mert 

akkor nem fog nőni [64, 189–204. o.]. 

Hutterer Éva A születéshez kapcsolódó népszokások Ráton című 

könyvében a gyermekáldást az élet ajándékának tekinti. A termékenységet már a 

lakodalomban biztosítani akarták, hiszen a templomból hazatérő menyasszony 

ölébe egy gyermeket ültettek. Családonként a nagy gyermeklétszám volt a 

jellemző [28, 204–210. o.]. Korláthelmecen is ismeretes ez a hagyomány, mely 

szerint egy gyermeket kell ültetni a menyasszony ölébe, így biztosítva az utód 

mihamarabbi érkezését. 

A temetkezési szokásokkal a XX. században kezdtek el behatóbban 

foglalkozni. Számos etnográfus vizsgálta a halotti szokásokat. 

Bartha Elek  A hitélet néprajzi vizsgálata egy zempléni faluban című 

monográfiájában Komlóska hitéletét mutatja be. A község keresztyén ünnepei 

közt ismerteti a temetőt, és a halállal kapcsolatos hagyományokat. A temetőt 

nem önálló néprajzi jelenségként figyeli meg, hanem mint megszentelt 

földterületet, egyházi és néprajzi kultuszhelyet. Leírásában a település 

halottkultuszát mutatja be [5, 30. o.]. 

 Petercsák Tivadar a lakodalmi hagyományok mellett temetkezési 

szokásokról is ír. Művében egy búcsúverset is feldolgoz [60, 130. o.]. 

Dolgozatomban foglalkozom a harmadik életfordulóval, a temetéssel is. E 

témakör is igen gazdag szakirodalommal rendelkezik, melynek tanulmányozása 

érdekes információkhoz juttatott. Temetési szokásokról ír Faggyas István 

néprajzi leírása, amelyből hiteles képet kaphatunk Kelemér község temetkezési 

szokásairól, a fejfák típusairól [20, 201–224. o.]. 

Fejős Zoltán a chicagói magyarok temetkezési szokásairól tudósít. A 

szakirodalom áttekintése után összefoglalja az amerikai temetőkre vonatkozó 
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legfontosabb ismereteket, majd a chicagói magyarok temetkezési szokásainak 

legjellemzőbb példáit írja le. Műve főként terepmunkából áll, melyet történeti 

forrásokkal bővített. Megállapította, hogy a magyarok temetkezési szokásai 

sokban megegyeznek még több ezer mérföldre is [21, 406–414. o.]. 

Dobosy László Szokások és hiedelmek a Hangony-völgyben c. munkája is 

foglalkozik temetkezési szokásokkal. Művében részletesen ír a fejfákról és azok 

típusairól [15, 117–130. o.]. 

Katona Imre más szempontból közelítette meg a halottas szokások 

kérdéskörét. Ő az énekköltészet műfajai szerint közelítette meg a kérdést. 

Munkájában említést tesz a halottsiratóról, halottvirrasztóról, halottbúcsúztatóról 

és búcsúztató balladákról. Vizsgálata sokkal inkább irodalmi szempontú, mint 

néprajzi [31, 115.o. ]. 

Virt István a Halál és emlékezés című tanulmányában a moldvai csángók 

halottas szokásait mutatja be. A szokásokat mind aktív, mind passzív módszerrel 

is gyűjtötte. Következtetései szerint a fiatalok követik a régi hagyományokat 

[66, 125–134. o.].  

 A temetkezéssel kapcsolatos gyűjtést és adatfeldolgozást nagyban 

segítette Körmöci Erzsébet cikke, aki a jászárokszállási temetkezési szokásokat 

vizsgálja. Található benne anyag a halotti búcsúztatókról s a halotthoz 

kapcsolódó hiedelmekről [38, 195. o.].  

Kárpátalján is számos kutató foglalkozott temetkezési szokások 

gyűjtésével és rendszerezésével. Nagydobrony temetkezési szokásait Móricz 

Kálmán gyűjtötte össze és egy monográfiában adta ki. Bár műve szemléletes, 

mégsem tér ki részletesen a koporsó lezárásához kapcsolódó hagyományokra, 

vagy a halál híréül szolgáló harangszóra [49, 348. o.]. Kárpátalján jelentős 

kutatást végzett a témában Berta Eleonóra, aki Szlatina, Técső, Visk, 

Tekeháza, Péterfalva, Csetfalva, Vári, Badaló, Gyula, Szalóka és Salamon 

temetkezési szokásait vizsgálta. Munkájában ír a harangszó fontos szerepéről is, 

ami a halál hírét adja tudtul egyes településen [9, 118˗121. o.]. A harangszó, 



21 

 

mint a halál jelzése a faluban községemben is ismeretes, hiszen az emberek 

gyakran ebből tudják megállapítani, hogy asszony vagy férfi hunyt el. 

P. Lator Ilona Kimegy a lelke, marad a test című monográfiájában 

elsősorban a haldoklás folyamatát, a halál beállta utáni szokásokat tárja fel [61, 

352 o.]. 

Az ukrán és az orosz kutatók is foglalkoztak a témával. Tokarjev Sz. 

tanulmányában a temetkezési szokások eredetét mutatja be [72]. Bogatirjev P. 

kárpátaljai szokásokat dolgozott fel, így írt a temetkezési szokásokról, gyászról, 

halottról [69]. 

 Összefoglalásként elmondhatom, hogy az általam vizsgált szakirodalom 

mind nagy segítséget adott a kutatás során. A hagyományokkal foglalkozó 

tanulmányok közül kiemelném Halász Péter A moldvai csángó magyarok 

hiedelmei [26, 294–304. o.] című munkáját, valamint Petercsák Tivadar  

Népszokások Filkeházán [60, 130. o.] c. gyűjtését, melyek alapul szolgáltak 

saját kutatásom megvalósításában. 
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2. LAKODALMI SZOKÁSOK KORLÁTHELMECEN 

 

2. 1. Az ismerkedés 

A fiatalkor nagy eseménye a párválasztás, az udvarlás. Ennek előfeltétele 

a felnőtté válás.  Ezt a tényt a falu régi társadalma külső jelzésekkel, 

szokásokkal is elismerte. 

Régen a fiatalok különböző szórakozási alkalmak (vasárnapi séták, bálok, 

lakodalmak) során ismerkedtek meg egymással. Ezek a közös összejövetelek 

teremtettek lehetőséget az első szerelmi kapcsolatok kialakulásához. Nyáron 

többnyire csak vasárnap és ünnepnap találkozhatott a falu fiatalsága. Ma már 

hétköznap is udvarolhatnak. 

Ötven-hatvan évvel ezelőtt többnyire a községekben a fonókban, 

fosztókban, illetve hántókban szövődtek szerelmek a fiatalok között, melyek 

nem egy esetben házassághoz vezettek. Ezek a szokások minden magyarlakta 

településen jelen voltak. Hogyan is zajlott egy ilyen esemény? 

Azok az idősek, akik még vissza tudtak emlékezni, elmondták, hogy még 

leánykorukban ők is részt vettek ilyen eseményeken. Marika néni elmondta, 

hogy amikor még ő volt fiatal, akkor nagyon sok ruhanemű, ágynemű, illetve 

háztartási eszköz szőttesből készült. Ezek szövése nem tartott ugyan sokáig, de 

ha több száz zsákot kellett elkészíteni, akkor az tovább tartott. Mivel az anyag 

még az 1930-es években nem volt divatos, ezért az ilyen ruhák kenderből 

készültek. A kender előállítása szösszé többféle folyamatot vett igénybe. Először 

mosták a kévékbe rendezett kendert, azután pedig szárították. A mosás 

folyamata egy hétig is eltarthatott, mivel az áztatott kendert sárral kenték be a 

folyóban. A kisebb gyerekek ezt nagyon élvezték, mert az augusztusi melegben 

felüdülés volt a vízben járkálni. Egy hét után vitték haza a tiszta kendert, ami a 

mosás után kifehéredett. A kender száradása egy-két napot vett igénybe, ha 

meleg volt. A szárított kendert vágóval vágták apróra és a tilóval pedig még 

jobban felaprózták. Az apró kendert fésülték, hogy szösz legyen belőle. A 

szöszt gomolyaggá csavarták, hogy a guzsallyal végül fonni lehessen. Egy 
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ilyen munkálat őszig is eltartott és a fonók télen kezdték meg csak munkáikat, 

mert akkor az idősek és a fiatalok is időt tudtak szakítani rá. 

A fonókba esténként négy-öt szomszéd is összegyűlt. Az anyukák vagy a 

nagymamák magukkal vitték leányukat vagy fiaikat. Ugyan a fiúknak sok 

hasznuk nem volt, mert inkább kártyáztak, vagy pedig a lányokat szórakoztatták. 

Az idős asszonyok és a lányok pedig fonták a szöszt vászonná. Egy-egy olyan 

hagyomány kapott szárnyra, mint például, ha egy lány orsója leesett, a fiúknak 

az volt a feladatuk, hogy azt az orsót felvegyék. De nem ám akárhogy, hanem ha 

a lány tetszett a fiúnak, akkor meg kellett csókolnia a fiút, hogy visszakapja az 

orsóját. Ugyan, ilyen esetek olykor-olykor szántszándékkal is megtörténtek. 

Azok az idősek, akik még emlékeztek egy ilyen fonóra elmondták, hogy a 

munkafolyamat közben énekeltek is, hogy könnyítsék a munkát. Ezek a dalok 

főként lakodalmi dalok voltak, de a szövegeikre már sajnos nem tudtak 

visszaemlékezni. Az ilyen csóklopások alatt szerettek egymásba a fiatalok és 

lettek egy párrá.  

A korban a legtöbb ágynemű belsejét még házi lúdtollból készítették. A 

fosztók sajátossága az volt, hogy összeterelje az ifjúságot télen egy kis 

mulatságra, valamint egy kis munkára. Általában szomszédonként öt-hat fiatal 

és idős gyűlt össze egy háznál. Amíg a libát megfosztották tollától, addig azzal 

szórakoztatták egymást, hogy énekeltek, kinek mi jutott az eszébe, vagy épp mit 

szeretett volna hallani.  

A hántók a fosztóktól és a fonóktól abban tértek el, hogy főként ősz végén 

zajlottak. A hántóban a kukorica csuháját szedték le, valamint a kukorica 

csövét akasztották föl egy hosszú csőre úgy, hogy egymásba volt kötve kettő. 

Azt a csövet, amiről lejött a csuhé azt egy kasba rakták, hogy száradjon. A 

hántók alkalmával összejött embereket a házigazda cukrozott főtt kukoricával 

kínálta meg. A fonóból átvett éneklés itt is meg volt és a hagyományhoz hűen 

lakodalmas, vidám nótákat daloltak. 

A fosztók és a hántók végeztével az ifjúk hazakísérték a leányzókat. A 

megismerkedést a sűrűbb látogatások és találkozások követték. A lány előadta 
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a szüleinek, hogy tetszik neki ez vagy az a fiú, aki táncoltatja a bálban és 

kísérgeti. Ezután már minden nap járhatott a fiú udvarolni a lányhoz. Több 

évig is eltarthatott az udvarlás, ha túl fiatalok voltak a házassághoz. A korban 

levőknél elegendő volt két-három hónapi udvarlás is. Ha megtetszettek 

egymásnak, a fiú szülei megkérték a leányt annak szüleitől.  

Az 1940–1950-es évekre már divatba jöttek a bálok és a májusfák állítása. 

A korabeli bálok nem hasonlítottak a mai „zenés mulatságokhoz”, ugyanis 

sokkal szebbek és kulturáltabbak voltak. Egy-egy ilyen bálnak is megvolt a 

maga hagyománya ugyan, de ez nem volt olyan érdekes, mint mondjuk a fonóé. 

Mivel Korláthelmecen az uralkodó vallás sokáig a református volt, ezért az itteni 

szokások szerint felnőttnek csak az számított, aki már konfirmált. 

Konfirmandus nagyjából tizennégy és tizenöt év közötti fiatal volt. Gizi néni 

elmondta, hogy ő is szívesen ment volna a bálba, de az idősebb lányok 

kinevették és hazaküldték, mondván, hogy ő még nem konfirmált. A bálba 

vágyó fiatalnak mindig kellett, hogy legyen kísérője, rendszerint egy felnőtt, aki 

elvitte és ott maradt vele, amíg a mulatság véget nem ért. Községenként más-

más volt a szokás a kíséretet illetően, de ebben a faluban a szokás az volt, hogy 

a bálba minden egyes résztvevőt az édesanyja kísért el. Palágykomorócon 

például, ha az édesanya nem ért rá, akkor a menni kívánó megkérhette a 

szomszéd nagymamát is, aki ment az unokájával, hogy legyen a gardedámja. 

Községemben már-már szégyen volt, ha nem az anyuka kísérte el mulatni vágyó 

csemetéjét.  

A bál ugyan nagy látványosságnak nem számított. Az idősek elmondása 

szerint régen a bálokban még keringőt, tangót vagy esetleg foxtrottot is 

táncoltak. A báloknak a feladata az volt, hogy az anyukák megszemléljék, ki-

kinek udvarol, ki-kivel táncol. Egy ilyen mulatság nem tartott sokáig, 

legtöbbször este tízig. Az anyukák körülülték a termet, és onnan vizslatták árgus 

szemekkel a fiatalság mulatozását.  

Szokásban volt a májusfa állítása. A májusfa az életet megtestesítő 

univerzális szimbólum, s így a termékenységre utal, akár mint a párválasztási 
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népszokás kelléke, akár mint a nyárba forduló természet ünnepléséhez tartozó 

növényi jelkép. A frissen kileveledzett „szent fa” rituális bevitelét a faluba 

ismerik Kínában, a tadzsikoknál–ahol e fa a házasság szimbóluma–és a 

burjátoknál is. Utóbbiak szalagokat is kötnek a fára. A májusfa állításáról 

Hoppál József és Szemadám György munkája nyújt bővebb információt [29, 

149.o.]. 

Mivel a második világháború rányomta a bélyegét az emberek 

pénztárcájára, ezért a májusfákon nem volt más, csak szalag. Napjainkra ugyan 

sokat fejlődött és növekedett ez a néphagyomány, de az 1950-es években még 

csak a leegyszerűsödött válfaját ismerték. Korláthelmecen ezt a szokást nemcsak 

párválasztási szokásként tartották számon. A májusfa állítása rendszerint az 

orgona virágzására esett, május első hetétől egészen a hónap közepéig. Reho 

Margit például helybeli fiatal fiúktól kapott májusfát, mivel a párja más 

községből való volt, ahol vagy nem ismerték ezt a szokást vagy nem fordítottak 

rá különösebb figyelmet. Az ő májusfáján is egyszerű színes szalagok voltak és 

a kapu sarkára, illetőleg magára a kapura akasztották.  

Májusban volt szokásban a szerenádok adása is. A szerenádokat a fiatal 

fiúk adták elő a lányoknak este vagy éjfélkor a leány ablaka alatt. Ezt már 

komoly udvarlási szokásnak tekinthetjük, mivel csak az a lány kapott éjjeli 

muzsikát, akinek párja volt. A szerenád nem tartott tovább egy fél óránál, 

főként hegedű vagy tangóharmonika kíséretében adták elő. Palaticz Mária még 

emlékezett, hogy párjától ő is kapott hasonló szerenádot, főként a móka 

kedvéért. 

Napjainkban ezek a párválasztási szokások és hagyományok annyira 

kikoptak, hogy nagyon kevesen ismerik őket. Mivel ma már senki nem hord 

vászonból készült ruhákat, ezért a fonók hagyománya már a közéletből teljesen 

eltűnt. A bálok hagyománya ugyan megmaradt, de valószínűsítem, hogy már 

nem azt a célt szolgálja, mint 1950-ben. Ma már ugyan nem divatos, de még a 

20. század végén a lakodalmak is párválasztási célt szolgáltak nemcsak akkor, 

ha a fiatalok más-más községből érkeztek, hanem akkor is, ha egy faluban 
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laktak. Ugyanis szokás volt, hogy a koszorúslányokat párba állították egy-egy 

fiatal fiúval, hogy jobban menjen a mulatozás. Ez a szokás mára már kikopott és 

helyét nem nagyon váltotta fel semmi. 

Udvarlási szokásként megemlíthető, hogy a bálok helyét a nyolcvanas-

kilencvenes években a diszkók vették át. Községünkben is rengeteg diszkót 

rendeztek, de ide már az anyukák nem kísérték gyermekeiket. Ahogy az ötvenes 

években még szégyen volt szülői felügyelet nélkül mulatni, úgy a század végére 

már szégyen lett a szülői felügyelet. Bár a diszkó is az ismerkedés és szórakozás 

célját szolgálta, mégsem vehető egy kalap alá a bállal. 

A számítógép és az internet világában már a diszkók is elveszítették 

fényüket, ugyanis kinek van kedve kimozdulni a kényelemből, mikor párt 

találhat az interneten is úgy, hogy meg a kisujját sem mozdítja meg. S ahogyan a 

bálokat felváltották a diszkók, úgy a fonókat, fosztókat, hántókat a világháló. 

Korláthelmecre is jellemző napjainkban ez a fajta hozzáállás a fiatalok körében. 

Néhányan még ismerik a májusfa-állítás hagyományát, de nagyon kevesen 

használják is. Jelenleg inkább a májuskosár hódít, ami gyakorlatilag ugyanazt a 

célt szolgálja, mint a májusfa, viszont a kosárba kerülhet mindenféle édesség, 

gyümölcsök, plüssfigura, valamint egy üveg bor is. 

 

   2. 2. Leánykérés 

A lányok először 16–18 éves korban mentek először a bálba, ennél a kornál 

hamarabb nem mehettek férjhez. Többnyire 17–22 éves korukban léptek 

házasságra. Napjainkban ez a hagyomány már nincs különösebben érvényben.  

A 25 év körüli hajadon lányoknak már mondogatták, hogy vénlány marad. 

Azonban csak 30 év eltelte után számítottak vénlányoknak. 

A fiúk a katonaság előtt járhattak a lányokhoz udvarolni. Azonban csak a 

katonaidő letöltése után, nősültek meg, ha szerencséjük volt és a kiválasztott 

lány megvárta őket. Legtöbbször az idősebb lánytestvért próbálták először 

férjhez adni. A fiatalabb lánytestvér is házasságra léphetett nővére előtt, ha 

megfelelő kérője akadt. 
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Az eljegyzés vagy leánykérés községünkben nem számított nagy 

eseménynek. A leánykérés minden esetben a lányos háznál történt. A legény a 

szüleivel, illetve néhányszor a keresztszüleivel ment megkérni a leány kezét. 

Korláthelmecen ezt az eseményt valamilyen ünnephez kötötték, mint a 

karácsony vagy a húsvét. A lakodalmi szokások rendje a gyűrűfelhúzással 

kezdődött. A vőlegény vette meg a két karikagyűrűt és a kísérőgyűrűt. A 

jegygyűrű egyszerű karikagyűrű volt, ritka eset volt, hogy köves gyűrűt 

kapjon a menyasszony. A leány kezét a fiúnak kellett megkérni, csak ha nagyon 

izgult, akkor ezt megtehette az édesapja vagy a keresztapja is. Külön lánykérési 

szöveg nem maradt fenn, valószínűsíthető, hogy a tipikus szöveg a „Hozzám 

jössz-e feleségül?” volt. Fontos volt, hogy a leány szülei beleegyezzenek a 

házasságba, különben nem lett volna szerencsés a házaséletük. Igen válasz 

esetén közösen kitűzték az esküvő napját. Miután mindent elrendeztek, az 

ünnepi vacsorához láttak. A feltálalt étel általában hidegtál, húsleves és sült 

hús laskával vagy knédlivel volt. Természetesen a sütemény sem maradhatott 

el. Pálinkázás, borozgatás mellett, jókedvűen töltötték el az estét.  

Negyven-ötven évvel ezelőtt az eljegyzéseket az ifjú párok otthon 

bonyolították, mert akkor még nem volt szokásban az eljegyzés étteremben való 

tartása. Erre az eseményre illett vinni egy-egy csokor virágot a leendő 

menyasszonynak és anyósnak. 

Az eljegyzés után másnap hagyományként terjedt el a visszavágó vagy a 

kuciknéző. Ilyenkor a menyasszony családja felkerekedett, hogy megnézze, 

milyen kucikkal rendelkezik a jövendőbelijük. A kucik alatt az emberek a 

házban lévő kemenceülőkéjét értették. Egy-egy ilyen alkalomkor szintén egy 

vacsorával töltötte el a két család az estét. Községemben egy tréfa kapott 

szárnyra a kuciknézővel kapcsolatban. Ugyanis, az eljegyzés napján az após 

megkérdezte leendő vejét, hogy milyen jószága van otthon. A legény suszternek 

a gyereke volt, így otthon nagyon sok kaptafát tartottak vasból és fából 

készülteket is. A fiú azt válaszolta, hogy van egy lova, kapta. Az após nagyon 

boldog volt, hogy ilyen öröksége is van jövendőbeli vejének. Amikor sor került 
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a kuciknézőre, az apa egyre kérte a fiút, hogy mutassa meg azt a lovat, nem baj 

az se, hogy kapta. Így a fiú megmutatta leendő apósának a polcon lévő lovat, 

ami kapta. Az apósnak pedig nem volt más választása, oda kellett adnia a lányát 

humoros kedvű vejének. 

A lakoma után a szülők megbeszélték, hol fog lakni majd az ifjú pár.   

Minden lánynak akkoriban gyűjtenie kellett a kelengyésládájába. A láda 

nagyjából egy méter magas és egy méter széles volt, mely belülről két részből 

állt, egy kisebből és egy nagyobból. A nagyobb részébe az ágynemű és a lenből 

készített szőttesek kerültek, míg a kisebb részben a kivarrott kézimunkák és a 

ruhák foglaltak helyet. Ha gazdagabb családból származott a lány, akkor a láda 

kívülről még körbe volt faragva virágokkal. Szegényebb körökben ez nem volt 

divat, így az a láda csak be volt festve barna festékkel, hogy ne kopjon ki hamar.  

Ebben a ládában foglalt helyet a stafírung, vagyis a különböző kézzel 

készített terítők, ruhaneműk, ágyneműk. Kézzel készültek, mert a megvételük 

nem volt divatban, valamint a fiatal lányoknak gyakorlatilag ez volt minden 

vagyonuk. A kézimunkát lehettek hímzettek vagy horgoltak. A hímzés 

mintája eltérő volt, ugyanis egy-egy ilyen kézimunka készülhetett valamilyen 

ünnepre, mint asztali dísz vagy csak a lakás díszítésére. Ha karácsonyra készült, 

akkor kis csengettyűk vagy fenyőágak voltak belehímezve, ha pedig húsvétra, 

akkor egy jelképes húsvéti tojással volt díszítve. A lakás díszítésére az 

egyszerűbb virágmintás darabok szolgáltak. Ezeket addig kellett gyűjtenie a 

lánynak, amíg férjhez nem ment. Esetenként a stafírung összegyűjtésében 

segíthettek a nőrokonok is. A stafírungnak akkor volt nagy jelentősége, ha a 

menyasszony az esküvő után a vőlegényéhez költözött, ugyanis a lakodalom 

hajnalán vagy napján, az egész falun vitték keresztül, hogy mindenki lássa.  

Mára ezek a szokások teljes egészükben fennmaradtak. Bár manapság az 

eljegyzéseket ritka esetben tartják otthon, inkább választják az éttermet. A párok 

szerint sokkal jobban megéri, mivel kevesebb izgalommal jár. Napjainkra ez a 

szokás annyiban változott, hogy mielőtt a fiú megkérte a lány kezét, előbb a 
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szülei hozzájárulását kérte az eljegyzésre, lehetőleg az ara tudta nélkül. Az 

eljegyzésre ma ugyanúgy meghívják mindkét fél keresztszüleit, nagyszüleit. 

A kelengyés láda szokása a jelenben már nem él községünkben, a fiatalok 

nem tulajdonítanak neki nagy jelentőséget. Az ara csak akkor szokta magával 

hozni a hozományát, ha más községből költözik férjéhez. De azt már nem teszi 

közszemlére a falubelieknek. S a fiatal lányok napjainkban nem igazán 

készítenek kézimunkát, így a kelengyés ládára nincs is szükség. 

A visszavágó hagyománya nem veszítette el értékét, de igény csak akkor 

van rá, hogyha a lánykérésre még otthon kerül sor, ha éttermi vacsoráról van 

szó, akkor e hagyomány is jelentéktelenné válik. 

 

2. 3. Lakodalmi előkészületek 

A lánykérés után bizonyos időnek el kell telnie ahhoz, hogy megtörténjen a 

lakodalom. Hagyományok szerint az esküvő az eljegyzés után egy évvel kellett, 

hogy megtörténjen. Ugyanakkor Korláthelmecen ehhez a hagyományhoz az 

idősebb emberek nem ragaszkodtak. Voltak olyanok, akik az eljegyzés után két 

hónap múlva egybekeltek, mások akár fél évet is vártak, míg összekötötték az 

életüket. 

A jelenkori esküvők zöme nyáron köttetik, míg az 1950–1960-as években 

az emberek nagy része már-már szokásszerűen télen házasodott. Miért? Azért, 

mert míg nyáron mindenkinek a gazdaságával kellett foglalkozni, addig télen 

ezek a dolgok kiestek a napi ritmusból és az emberek össze tudtak gyűlni, 

ünnepelni. Persze, akadtak olyanok is, akiknek a nyár kedvezőbb volt a 

házasságra.  

A jegyespár jó előre meghívja a vendégeket, a helybelieket személyesen, 

lehetőség szerint a távolikat is. A lagzi előtti vasárnap hívogatott a 

menyasszony és a vőlegény. A távoli rokonokhoz pedig egy héttel még 

hamarabb mentek el. Nagy lakodalom esetén a szomszédok is beleszámítottak a 

vendégseregbe. Akiknek bizonyos tisztet szánnak, azokat már a hívogatáskor 
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erre a tisztre hívják (násznagy, nászasszony, koszorúslány, vőfély, 

szakácsnő).  

Községemben az emberek az Isten előtt köttetett házasságot részesítették 

előbbre a polgári szertartásnál, így az esküvő előtt két héttel a fiatal pár elment a 

tiszteleteshez, s megkérte, hogy adja őket össze. A templomban istentisztelet 

alkalmával a tiszteletes kihirdette, hogy kinek a gyermeke nősül, s kit vesz el, s 

mikor lesz a házasságkötés. Ez a szokás napjainkban is így van. 

Régebben a nászajándékot már az esküvő hetén elvitték a jegyespárnak. Az 

ajándék valamilyen hozzájárulás volt az esküvői vacsorához. Mivel az ötvenes-

hatvanas években a lakodalmak még otthon zajlottak, sátorban, így az ajándék a 

jegyespárnak egy tyúk, egy kilogramm liszt, cukor, tojás volt. Szinte mindenki 

alapanyagot vitt ajándékként. Ebből főzték a szakácsasszonyok az esküvői 

vacsorát. 

 Az esküvői előkészületekhez tartozott a lakodalmas ház feldíszítése, 

valamint a sátor felállítása.  A sátrat a ház férfiai készítették elő a lakodalom 

hetén. Amint elkészült, áldomásivás van. A sátor feldíszítése a koszorúslányok 

feladata volt. Szombat reggel, az esküvő napján a koszorúslányok színes lufikkal 

és szalagokkal díszítették ki a kaput, valamint egy feliratot akasztottak a 

lakodalmas sátor bejáratához: „Isten hozta kedves vendégeinket! Éljen az ifjú 

pár!”. 

 Rendszerint a hét vége felé kezdték el készíteni a szakácsnők az esküvői 

vacsorát. Szerda vagy csütörtök környékén levágták a malacot, melyet az 

esküvőre szántak. Pénteken pedig a tyúkokat kopasztották a húsleveshez. A 

sütemények készítését is a szakácsnőkre bízták. A hét közepére a száraz 

sütemények már el voltak készítve. A krémes sütemények elkészítéséhez csak 

később láttak hozzá. Szombaton, az esküvő napján hárult a legnagyobb munka a 

szakácsnőkre, ugyanis az addigra előkészített alapanyagokat meg kellett főzni, 

majd feltálalni a násznépnek. 

 Napjainkban ezek a szokások megváltoztak. A hívogatás hagyománya 

még ma is él, viszont kiegészült meghívók készítésével. A meghívókat a fiatal 
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pár gyakran egyedül tervezi meg, s hívogatáskor adják át. A meghívókon 

szerepel a vendégek neve, az esküvő helye és ideje, valamint gyakran egy-egy 

idézet a házasságról.  

 Mivel ma már az esküvők nem sátorban zajlanak, így a lakodalom ehhez 

kapcsolatos része feledésbe merült. A szakácsnők tisztsége is kikopott a 

köztudatból, bár a fiatalok ismerik ezt a részét a hagyománynak. Napjainkban 

esküvői előkészületnek számítanak a legény s leánybúcsúk. Ezek modern 

ceremóniák, melyeket a nyugati kultúrából vettünk át. Egy ilyen estét a 

menyasszony koszorúslányai és a vőlegény tanúi szerveznek meg, s a 

hajadonélet lezárását jelentik. Ilyenkor a menyasszonynak különböző 

feladatokat kell teljesíteni, kérdésekre válaszolni jövendőbelijével kapcsolatban. 

Az este végén a menyasszony barátaitól valamilyen ajándékot kap. A 

vőlegénynek ezt az estét barátaival tölti. 

 

2.4. Lakodalmi tisztségviselők 

 Amikor a jegyespár elindult hívogatni, s néhány személynek valamilyen 

tisztséget szánt, akkor hívogatáskor már erre a tisztre hívta.  Vannak olyan 

szokásos szereplői egy esküvőnek, melyeket nem is tudunk, hogy mi célt 

szolgálnak, csak tudjuk, hogy kell. Ilyen a násznagy, koszorúslány, vőfély, 

szakácsnő. 

Az elsővőfély a lakodalom ceremóniamestere. Az ő feladata, hogy 

levezesse az esküvőt, s tehermentesítse a fiatal párt ezen a napon.  A vőfélynek 

rendelkeznie kellett humorral, jó szónoki és vezetői képességekkel.  Verseivel 

búcsúztatja el a vőlegényt és a menyasszonyt szüleitől, a menyasszonyos háznál 

ő egyezkedik a lánykiadóval, hogy kiadják az igazi arát, ne csak a hamisakat. Az 

ő dolga az ételek beköszöntése az esküvői lakomán. Községemben az ötvenes 

ezt a feladatot Bakos Péter látta el, aki saját számlálása szerint 28 lakodalmat 

vezetett le sikeresen. Péter bácsi verseit összegyűjtötte egy könyvbe, a 

Lakodalmi versek címet viseli. A könyvben számos verse megtalálható, melyet 

az esküvők alkalmával használt, néhány verséből pedig több példány is van. 
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Vőfélyversekről és vőfélykönyvekről Kiss Lajos Lakodalmas dalok című 

munkája is beszámol [34,173.o.]. 

Napjainkban Korláthelmecen hivatásos vőfély nincs. Ez valószínűleg 

azzal magyarázható, hogy a település nagyon elszlávosodott, s az ukrán 

esküvőkön nem a vőfély a ceremóniamester, hanem a „támádá”. Természetesen, 

magyar lakodalmakon a szomszédos falvakból hívnak vőfélyeket, akik bár nem 

Bakos Péter bácsi könyvét használják, de hasonló költeményeket szavalnak az 

esküvők egyes pontjain. 

 A szakácsasszonyok is nagyon fontos szerepet töltenek be egy-egy 

lakodalomnál, hisz az ő feladatuk az esküvői vacsora elkészítése. Az ötvenes-

hatvanas években a szakácsasszonyok körül is ismeretes volt egy érdekes 

hagyomány. Általában a menyegzőre mindkét háznál sütöttek, így amikor 

például a leány házából viszik a vőlegény házába a süteményeket, akkor az itteni 

főszakácsnénak a leány főszakácsnéja egy malacfarkat vagy borjúfarkat 

kellett, hogy fölakasszon, a mulatság kedvéért. Ez a hagyomány napjainkra 

ugyan már elveszett, de a 21. század elején még közkedvelt volt. Mivel ma már 

nem tartanak otthon sátoros esküvőket, így a szakácsnő tisztsége is megszűnt, s 

az étteremben a fent említett hagyomány érvényét veszítette. 

 A koszorúslány rendszerint fiatal, hajadon lány lehetett. Férjnél lévő 

nőket nem hívtak koszorúslánynak. Régen az ő feladatuk volt a sátor feldíszítése 

és a lakodalmas asztal megterítése. Ezen kívül, a koszorúslányok feladata a 

menyasszony öltöztetése is. A koszorúslányok fontos szerepet töltenek be akkor 

is, amikor a vőlegény násznagya egyezkedik a lánykiadóval a menyasszony 

házánál. Ekkor ugyanis, a koszorúslányokat küldik ki a vőlegényhez elsőként a 

mulatság kedvéért. A koszorúslányokat a babona szerint a démonok elijesztésére 

is használták, mikor a vőlegényhez küldték ki őket az igazi menyasszony előtt. 

Mára a koszorúslányok szintén fontos szerepet töltenek be, bár nem a sátor 

díszítése a legfőbb feladatuk. Napjainkban a koszorúslányok és a menyasszony 

tanújával együtt szervezik be az ara lánybúcsúját, amely hagyomány a század 
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közepén még nem volt divatos, de mára már egyre nagyobb jelentősége van. A 

koszorúslányok ma is segítenek a menyasszony esküvői előkészületeiben. 

 

2. 5. Az esküvő napja 

A lakodalom minden esetben a vőlegény házánál kezdődött. A vőfély is itt 

kezdte meg munkáját.  A vőlegény ruhája egy egyszerű fekete öltönyből állt, 

ami alatt fehér inget viselt. A vőfélytől az különböztette meg, hogy míg a 

násznagyon hosszú nyakkendő volt, addig a vőlegényen csokornyakkendő. A 

vőlegény házánál gyűlt össze a násznép, valamint a násznagy is itt kezdte meg 

lakodalmas tevékenységét. A vőlegényt a násznagy egy-egy verssel búcsúztatta 

a szüleitől, anyjától és apjától külön-külön, testvéreitől és barátaitól.  A 

vőfélyről és a vőfélyversekről a Magyar népi kultúrában is olvashatunk [11, 

186–187.o.].A násznagy a következőképp búcsúztatta apjától: 

„Mint hullámzó patak sűrű forrásokkal, 

Terhesek szemeim könnyhullatásokkal. 

Irtózom epesztő nagy változásoktól, 

Jaj, édes Istenem, szabadíts azoktól. 

Édesapám kérlek hallgass meg engemet, 

Míg hozzád intézem mostan beszédemet. 

E világon mindenki tudja, hogy 

A szép nap az égen csak estvélig ragyog. 

Felderült éltemnek eddig volt határa, 

Nem sokára jutok megért emberkorra. 

Mert magános éltem nemsoká felváltom, 

Egy hitvestársamnak szívemet ajánlom. 

Megyek is, mert vár rám szerető hű szíve, 

Hogy szent hittel legyünk mi egymásnak híve. 

Gyermeki hibámért engedelmet kérek, 

Ha megbántottalak édesapám Téged. 

Atyai áldásod mostan reám hintsed, 
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Most az utoljára legyen legfőbb kincsed. 

Gyermeki szívemet itt hagyom Teneked, 

Kedves édesapám, Isten legyen veled. 

Mostan pedig fordítsd könnyes szemeidet, 

Édes jó apádnak add oda kezedet. 

Kedves édesapám, a te hűségedet, 

Isten fizesse meg, csókold meg most őtet.” 

Az atyai búcsú után a nagyvőfély az édesanyjától búcsúztatta a vőlegényt 

verssel: 

„Óh, szerelmes anyám, látom, miként indulsz 

Ájulásnak, talán többé fel sem vidulsz. 

Ismerem te gyenge anyai szívedet, 

Ismerem te gyenge erőtlenségedet. 

Oly nehezen esik kedves fiadnak is, 

Hogy útra bocsátod, hogy el kell menni is. 

Repülő már szárnyamat már kiterjesztettem, 

Azért édesanyám, amiben vétettem. 

Megbocsáss énnékem, amiben vétettem, 

Gyermeki indulatból nem jót cselekedtem. 

Mostan pedig fordítsd könnyes szemeidet, 

Édes jó anyádnak add oda kezedet. 

Kedves édesanyám, a te hűségedet, 

Isten fizesse meg, csókold meg most őtet.” 

Ha a vőlegénynek voltak testvérei, akkor a násznagy a következőképp 

búcsúztatta a vőlegényt azoktól: 

„Kedves testvéreim, kikkel nevelkedtem, 

Kikkel eddig egy sót, egy kenyeret ettem. 

Tudom, hogy veletek sokat veszekedtem, 

Amelyeket sokszor nem jól cselekedtem. 

Kedves testvéreim, el ne feledjetek, 
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Amily tiszta szívből eddig szerettetek. 

Szeressetek mindig bajban és örömben, 

El ne hagyjuk egymást az egész életben.” 

A vőfély utolsóként búcsúztatta el egy rövid verssel a vőlegényt a barátitól: 

„Kedves jó barátim, akik jelen vagytok, 

Az én örömömben szépen vigadoztok. 

Adja az Úristen áldását tirátok, 

Isten oltalmába már most maradjatok.” 

Amikor a vőfély befejezte a mondókáját, a násznép rázendített egy rövid 

nótára, amely így hangzott: 

„Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom, 

Nem seper már többé az én gyenge karom. 

Sepertem eleget, seperjen már más is, 

Öleltem a babám, fogom ezután is.” 

A nóta befejezése után az első koszorúslány kitűzte a vőlegényi bokrétát 

az ifjú bal oldalára. A bokréta egy szál szegfűből állt. Ez jelképezte a 

menyasszony szerelmét és hűségét a vőlegényhez. Azért tűzték a bal oldalára, 

hogy a vőlegény mindig szívében hordozza a menyasszonyt. A koszorúslány az 

a személy volt, aki a menyasszonynak segített öltözni. A hagyomány szerint a 

démonok elijesztésére küldték ki őket a menyasszony előtt, amikor kiadták a 

vőlegénynek. Miután ez is megvolt, a vőlegény a násznéppel és a vőféllyel 

együtt elindult, hogy kikérje a menyasszonyt. Az úton a násznép nótaszóval 

ment, amit cigányzene kísért. A zenészek között kötelező volt egy 

tangóharmonikás, egy hegedűs és egy szaxofonos. A násznép a következő 

nótát énekelte: 

„Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok, 

Ennek a legénynek utat mutassatok. 

Mutassatok utat ennek a legénynek, 

Nem találja házát a szeretőjének.” 



36 

 

Ezt addig énekelték, amíg a menyasszony házához nem értek. A kaput 

legtöbbször zárva találták, s akkor a következő dalra zendítettek rá: 

„Nyisd ki babám, az ajtót, csendesen, mert meghallják a szomszédok. 

Ha meghallják, hadd hallják, úgy is tudja már az egész világ, 

Hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha el nem feledlek.” 

Ahogyan a vőlegénynek is van násznagya, úgy a menyasszonynak is. A 

menyasszonyos ház kapujában a két násznagy a móka kedvéért egyezkedik 

egymással, hogy kiadják a vőlegénynek az aráját. Először csak beöltöztetett 

„menyasszonyokat” majd idősebb asszonyokat küldtek ki a vőlegényhez 

mondván, hogy mindegyiknek hatalmas gazdasága van. A pórul járt vőlegény 

egyre-másra mondja, hogy az nem az ő kedvese, amíg ki nem hozzák neki az 

igazi menyasszonyt. A menyasszony ruhája fehér volt, mely a lány tisztaságát 

és ártatlanságát jelképezte. A csokrot hagyományosan a vőlegény adja át neki, 

ami vagy rózsából, vagy szegfűből készült és a vőlegény szerelmét 

szimbolizálta. A vőlegény násznagya verssel köszönti a lánykiadót, amikor már 

kiadták a valódi arát: 

„Jó napot kívánok, Lánykiadó uram! 

Egy kérésem volna, ha meg nem bántanám. 

Menyasszonyt keresek e vőlegény mellé, 

Azzal kell kiállnom ma az oltár elé, 

Utasítnak engem már nyolc esztendeje 

E kis helységben, melynek Helmec neve. 

Van itt egy szép lány,……… a neve, 

Aki az álmában hűséget esküve. 

Adja ki azt nekem, Lánykiadó uram! 

Mert én bölcsen tudom, hogy keze alatt van. 

Ha nem adja, szóljon, én fegyvert ragadok, 

Mert én Attilának testvéröccse vagyok. 

Hallották e hírét a hős Attilának? 

Kit a világ tartott Isten ostorának. 
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Nincsen én előttem sem ördög, sem pokol, 

Íme, kész a kardom és rögtön ki vonom. 

De bedugom a kardomat vissza hüvelyébe, 

Mert látom Lánykiadó uramat más ész érte. 

Így hát legyen meg a béke, Lánykiadó uram! 

Jobb kezét kezembe tegye, mert a balban bor van. 

Iszunk egy a béke poharából, 

Nem hoztam én ezt úgy sem Franciából, 

Hanem a mi gazdánk tele hordójából. 

Fogd meg pajtás kezét, akiért fáradtál, 

Most már nincsen egyéb hátra a pár szó áldásnál. 

Áldja meg az Isten ezen egy házaspárt, 

Öntse, azt kívánom, rája az áldását!” 

Mielőtt az ifjú pár elindult volna a templomba, a menyasszonyt is 

elbúcsúztatta násznagya a szüleitől, testvéreitől és barátaitól, de csak abban az 

esetben, ha ő elköltözött otthonról. Az édesapjától való búcsú a 

következőképpen hangzott: 

„Elsőben is hozzád nyújtom ki szavamat, 

Kedves édesatyám, én búcsúzásomat. 

Mert te Isten után viselted gondomat, 

Sajnálom is Tőled most elválásomat… 

…Ezért hát kívánom az Úrnak áldását, 

Szállítsa le rád, mint víz áradását. 

Mikoron eléred éltednek fogyását, 

Áldja meg lelkednek örökös szállását.” 

Az édesanyjától a násznagy így búcsúztatta: 

„Kedves édesanyám, hát Neked mit szóljak, 

Kegyes lábaidhoz arccal hogy boruljak. 

Idegen más házhoz, jaj, én már, hogy szokjak, 

Inkább a világból mai nap kimúljak… 
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…Kedves édesanyám, a te hűségedet, 

Isten fizesse meg, csókold meg most őtet.” 

A násznagy a leányt testvérétől egy rövid verssel búcsúztatta: 

„Kedves testvéreim, kikkel nevelkedtem, 

Kikkel eddig egy sót, egy kenyeret ettem. 

Tudom, hogy veletek sokat veszekedtem, 

Amelyeket sokszor nem jól cselekedtem. 

Tőletek elmegyek, de hogyha vétettem, 

Fizesse meg az ég jóval helyettem. 

Jaj, de nincs mit tenni, elválok tőletek, 

Azért ha vétettem, most megengedjetek. 

Nem tudom, egy tálból eszek-e veletek, 

Azért hát engemet el ne feledjetek.” 

Mielőtt elindultak volna a templomba, a násznagy még utoljára 

elbúcsúztatta a menyasszonyt a barátnőitől: 

„ Kedves lány barátim, hozzátok fordulok, 

Ha reátok nézek, szinte megújulok. 

De azért szívemben keményen búsulok, 

Hogy seregetekből más útra indulok. 

Nem lesz már köztetek többé maradásom, 

A helmeci utcán végigsétálásom. 

A férjem házánál lészen lakásom, 

Amint fújni fog, úgy lesz táncolásom. 

Jaj, de hamar elmúlt az én leányságom. 

Az Isten nektek is hitvestársat adjon, 

Kérjétek az Istent, hogy kegyelmet adjon, 

Egy bugyogós tóthot nektek is elhozzon.” 

A menyasszonyi búcsú után a násznéppel együtt elindultak a templomba, 

hogy Isten áldását kérjék életükre. A templomban vezető úton a násznép a 

zenészekkel együtt énekelt. Ez a ceremónia az egyházi szokásoknak 
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megfelelően zajlott. A házasságkötést vezető lelkésznek süteményt vittek, 

valamint a „kíváncsiskodóknak” egy kis kóstolót adtak. A templomi esküvő 

után a násznép elindult a lakodalmas házhoz, hogy ott folytassák a mulatságot, 

mivel Helmecen az volt a szokás, hogy az anyakönyvvezetőnél az esküvő előtt 

két-három nappal jelenjenek meg. A templomból kijövet az ifjú párt búzával és 

cukorkával szórták meg, hogy gazdagok legyenek, s hogy életük édes legyen, 

mint a cukor. 

Amint a lakodalmas sátorba beértek és asztalhoz ültek, a vőfély megkezdte 

komolyabb munkáját, miszerint elsőként köszönti a jelenlévőket: 

„Urak, asszonyságok, foglaljanak helyet, 

Terítve az asztal, mindenki leülhet. 

Ott kinn a konyhában zaklat a szakácsné, 

Hogyha soká várnak, mind elpusztul a lé. 

De a legényeknek is viszket a talpa, 

Hogy az ételt, italt hamar felhordhassa, 

Aztán a lányokat jól megforgathassa, 

Itt állnak körültem szépen szolgálatba. 

Tessék, kérem tehát, ide telepedni, 

Ételből, italból, ami lesz, részt venni. 

És, hogy jó levessel vessék meg az ágyat, 

Kívánok szívemből igazi étvágyat!” 

A vőfély minden kihozott ételt verssel köszönt, elsőnek a húslevest: 

„Érdemes vendégek, nem üresen jöttem, 

Étellel terhelve van ám mind a két kezem. 

De mielőtt hozzányúlnak a kanálnak, 

Buzgó szívvel hálát adjanak az Úrnak. 

De, hogy én most hosszan ne papoljak, 

És a forró táltól sebeket ne kapjak, 

Kezemből vegyék el ezt a forró tálat, 

Amelyet az ujjam tovább már nem állhat. 
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 A hátam megett még vagy húsz legény vagyon, 

Azoknak is kezét süti igen nagyon. 

Ne tántorogjék hát most előttem senki, 

Mert a nyakár hamar leforrázom neki. 

Itt hát a leves, melyet adott jó hús, 

Azért hát senkinek szíve ne legyen bús. 

Nosza, muzsikusok, szóljon hát a víg tus, 

Ezzel dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.” 

A vőfély a vacsora alatt is szórakoztatta a vendégeket egy-egy tréfás 

verssel: 

„Mélyen tisztelt vendégsereg! 

Látják, nem vagyok én mai gyerek. 

A múltkor így szólta az apám az anyámhoz: 

Hozhatna a gyerek menyecskét a házhoz. 

Ott voltam közelben, aztán meghallottam, 

Azért háztűznézőbe mindjárt elindultam. 

Hátizsákom a vállamra vettem, 

De először magam otthon jól teleettem. 

Bejártam tíz várost, harminchárom falut, 

Egyet sem találtam, ki nekem való volt.   

Az egyik csúnya volt, a másik meg szegény, 

Harmadikat láttam, ölelte egy legény. 

De a negyediket szörnyen megszerettem, 

Harminchárom percig a bolondja lettem. 

De azt az egyet nem vehettem el ám, 

Mert száz esztendővel idősebb volt, 

Mint az öreganyám. 

Így hát, tisztelt vendégsereg, 

Ma is legény vagyok. 

Reggeltől napestig lányokra gondolok. 
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Látják, hogy nem vagyok az az utolsó legény. 

Ne vegyék rossz néven, asszonyt keresek én. 

Tehát, ha lelnének egyet, ki hozzám jönne, 

Megtartjuk a lagzit mához esztendőre.” 

Második fogásnak hozták ki a pecsenyét, amit egy rövid vers vezetett föl: 

„Itt hozok sülteket, számtalan sokfélét, 

Azért köszörülje jól meg ki-ki kését,  

Hogy ki ne csorbítsa a tányérja szélét, 

Húzza meg kend, rekedt hegedűjét. 

Nincs párja étkek közt a jó pecsenyének, 

Mert ez vidámságot okoz az elmének. 

Ősatyáink miért voltak olyan vének? 

Azért, mert borral és pecsenyével éltek. 

Tessék hát Uraim, vegyék el kezemből, 

Jó nagy szeleteket metéljenek ebből. 

Bort is igyék ám rá, aki eszik ebből, 

Mert ha bort nem iszik, nagy foga nő ettől.” 

A korláthelmeci lakodalmak egyik hagyományos étele volt a töltött 

káposzta, melyet harmadikként szolgáltak fel. 

„Tekintetes étel a töltött káposzta, 

Kivált, ha asztalra szép menyecske hozta. 

Egy kicsit savanyú. senki nem cukrozta, 

Hanem a szakácsné hússal megfoltozta. 

Káposzta magyarnak híres eledele, 

Kigyelmeteket is megtisztelem vele. 

A káposzta énreám nézve csak átok, 

Hogyha abba húst vagy tepertőt nem látok. 

Én a káposztával csak kímélve bánok, 

Tessék Uramék, jó étvágyat kívánok!” 

A vőfély a bort is felköszönti: 
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„Borban az igaz tűz, nem árpalé sörben, 

Ázhatunk-fázhatunk majd a sírgödörben. 

Bort hoztam uraim, ettől éled a kedv, 

Nem ád annyi virtust más, mint ez a jó nedv. 

De azért rólam is megemlékezzenek, 

Kiszáradt torokkal én sem beszélhetek.” 

Éjfélig a násznép mulatozik, táncol. Azokban a lakodalmakban még nem 

voltak különböző játékok, így a nép a cigányzenére mulatott. Éjfélkor jött el az 

úgynevezett bekötés, vagyis amikor a menyasszony fejéről az édesanyja leveszi 

a fátylat vagy a koszorút és az anyósa a fejét beköti egy piros pöttyös 

fejkendővel. Természetesen, ekkor a menyasszonyi ruha is lekerül róla és 

helyét a menyecskeruha váltja föl, ami általában piros és fehér pöttyökkel volt 

díszítve, s a derekára hímzett kötényt kötöttek. Miután elkészült a fiatalasszony, 

a nagyvőféllyel együtt jöttek ki a násznéphez. Ilyenkor a násznagy kezében 

menyasszonyi bor volt, a menyasszony kezében pedig a torta. Ekkor a 

nagyvőfély a következő verssel indította a menyasszonyi táncot: 

„Itt van az új asszony, behoztam előre, 

Hogy el ne maradja vele majd későbbre. 

Ez az új asszony, akiért fáradtunk, 

Akiért szemünknek még álmot sem adtunk. 

Hanem a kedvéért e háznál maradtunk, 

Eszünk, iszunk, aztán reggelig mulatunk. 

 Immár én fejkendőt tettem a fejére,  

Szűz koszorújának nincs már többé helye. 

Engedje az Isten, hogy most esztendőre, 

Kétszáz rubel kelljen egy cifra bölcsőre. 

Majd látjuk a táncát, ha meg nem bomlott-e, 

Vagy egyik lábára, ha meg nem sántult-e. 

Vagy egyik szemére meg nem vakult-e.” 
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A vers után a menyasszony az első táncot a nagyvőféllyel táncolja, aztán 

folytatja a verset: 

„Nincsen semmi baja, jól gondját viselték, 

Áldja meg az Isten, akik őt nevelték. 

Ma tettük a kendőt először fejére, 

Mindaddig viselje, míg el jő estéje. 

Legfőbb gondja legyen neki a férjére, 

És, hogyha isten ád, jeles gyermekére. 

E gyönyörű szép pár kedve szerint éljen, 

Még unokákat is e háznál szemléljen. 

Hogy pedig koldusnak senki ne nevezzen, 

Szóljon a muzsika, táncoljuk keményen.” 

Ezek után a vőfély a következőket mondja:„Eladó a menyasszony!” A 

vendégek sorjában érkeznek, táncolnak a menyasszonnyal. A násznagy egy tálat 

tart a kezébe, amibe összegyűjti a menyasszonytáncért járó pénzt. Utolsónak 

táncol a férjével, amikor a násznagy kijelenti, hogy a menyasszony kikiáltási 

ára valahány pénz. A vőlegényre megpróbálhatnak rálicitálni, de ő ezt nem 

hagyja. A táncuk után a férj felkapja ifjú feleségét, s a násznagy az összeszedett 

pénzt a menyasszony kötényébe önti. Azt a tányért, amivel a pénzszedő tálat 

lefedte a földhöz csapja, hogy ezer darabra törjön. A mulatság általában reggelig 

folytatódott, az ifjú pár pedig egy külön helyiségben megszámolta az összegyűjtött 

pénzt. 

Napjainkra e szokások többsége még nem merültek feledésbe. A fiatalság 

többsége a lakodalom menetét ismeri és be is tartja. Viszont tagadhatatlan, hogy 

a helyi ukránajkú lakosság lakodalmas szokásai beépültek a magyar 

hagyományok közé.  

Mára egy kicsit az esküvők menete megváltozott, mivel a legtöbb párnál 

már nem egy külön nap zajlik le a polgári esküvő, hanem ugyanazon nap, mint 

az egyházi. Az ilyen lakodalmakon rendszerint a násznép és az ifjú pár együtt 

mennek a községi tanácsházába, ahol hivatalosan megesküdnek, valamint a 
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ceremónia befejezése után a házaspár egy-egy szál szegfűt ad a szüleinek, ezzel 

megköszönve eddigi gondviselésüket. Ezután egy pohár pezsgővel ünnepelnek, 

majd így indulnak el a templomba. A menyasszony és a vőlegény az oltár előtt 

egymás mellé álltak, mögéjük pedig a két tanú. Az esküvői szertartás után a 

fiatal pár már egymás mellet karonfogva a pappal jönnek ki a templomból.   

Amíg a század eleji esküvők többségén nem volt divatos a fényképész, 

addig ma már szinte kihagyhatatlan. Az esküvő ez a része nem kötött, ugyanis a 

fényképészhez a polgári ceremónia vagy pedig az egyházi szertartás után 

szoktak menni. Ilyenkor egy külön képsorozat készül a friss házasokról, majd 

pedig a násznéppel együtt. Ugyanakkor észrevehető, hogy a digitalizáció 

mindenkit elért, így az esküvőt is, mivel azokat a képeket, amelyeket eddig 

nyomtatott változatban kérték, ma már gyakrabban csak egy merevlemezre íratják föl. 

Mivel a legtöbb esküvő ma már étteremben zajlik, így néhány esküvőn 

elterjedt az ültetési rend, de nem mindegyiken. Egy ilyen esküvőn az asztalnál 

kis kártyákra írják föl, hogy kinek hová szól a helye, és így megelőzhető a 

kavarodás. A vendégek meghatározott rend szerint ülnek asztalhoz. A vőlegény 

és a menyasszony ülnek a főhelyen. Mellettük két oldalt pedig a tanúk. Amíg 

régen az ajándékok átadása nagyjából egy héttel az esküvő előtt zajlott, addig 

ma az esküvő ez a része az étteremben történik. Az egyházi szertartás és a 

fényképek készítése után az étterembe indul a násznép. Itt adják át az ifjú párnak 

a nászajándékaikat, ami általában valamilyen összegű pénz, vagy pedig 

valamilyen értéktárgy.  

Elterjedté vált az úgynevezett „tányérverés”, amikor is a fiatal házaspárnak 

meg kell csókolnia egymást a násznép előtt. Ezt násznép elég sokszor eljátssza, 

de tudomásom szerint ez a szokás már az századfordulókor is eléggé divatos 

volt. Éjfélkor ma is ugyanúgy szokás a menyecsketánc, azzal a pálfordulással, 

hogy a hiedelem szerint azt a pénzt, amit a menyasszony a táncért kap, csak 

másnap reggel szabad megszámolni, mert különben balszerencsés lesz a 

házasságuk.  
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 Az ifjúság körében ma már egyre jobban terjed el az a hiedelem, miszerint 

a menyasszonynak az esküvője napján viselnie kell valami régit, újat, 

kölcsönkapottat és kéket. A régi a hajadonéletet szimbolizálja, az új jelenti az 

új életet, melyet kezd a férjével. A kölcsönkapott dolog jelenti a szerelmet, a kék 

színű dolog pedig a hűséget. 

 

2. 6. Lakodalmi játékok 

 A 20. század közepén még nem voltak divatosak lakodalmi játékok, mivel 

a násznépet a cigányzene szórakoztatta. A fiatalok elmondása szerint ma már a 

lakodalmak elképzelhetetlenek ilyen játékok nélkül. Községemben a magyar 

lakodalmakon nagyon sokáig nem voltak játékok, de a helyi ukránajkú lakosság 

révén lassanként beépültek a magyar hagyományokba. Ezeket a násznép 

szórakoztatására találták ki, s levezetőjük a vőfély. A játékok alapja az, hogy a 

menyasszonyt vagy a mennyasszonytól ellopnak valamit, amiért a 

koszorúslányoknak és a vőlegény tanújának fizetni kell azért, hogy a násznép 

visszakapja a menyasszonyt. Ha a menyasszonyt ellopják, akkor az egyik ilyen 

játék az, hogy a tanúknak bocsánatot kell kérniük a násznéptől, de nem ám 

akárhogy. A fenekükkel a násznép felé kell fordulni, s felrajzolni a 

„BOCSÁNAT” szót. A játékot a vőfély teszi még mulatságosabbá 

közbeszólásaival. 

  Az egyik ilyen játék az, amikor „ellopják” a menyasszony fél pár cipőjét. 

A tolvajok addig vissza nem adják, amíg a két tanú- egy fiú és egy lány- egy 

léggömböt fel nem juttat az ágyékától egészen egymás arcáig úgy, hogy közben 

nem érnek hozzá kézzel. Ha a léggömb leesik, akkor a menyasszony nem 

kaphatja vissza a cipőjét. 

Ismeretes még olyan játék is, amely az együttműködésre mutat rá. A 

vőfély párokat, férjet és feleséget hív a színpadra és egymásnak háttal állítja be 

őket. A köztük lévő kis helyre egy lapot tesz. A párok feladata az, hogy úgy 

forduljanak meg egymással szembe, hogy a lap ne essen ki. Fontos, hogy a 

játékosok ne beszéljenek közben. Ebben a játékban a minőség a fontos és nem a 
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gyorsaság. Az a pár nyer, aki úgy tud megfordulni egymással szemben, hogy a 

lap nem esik le és közben nem kommunikálnak. 

Számos esküvőn vált közkedveltté az olyan játék is, melynél a 

vőlegénynek fel kell ismerni ifjú feleségét mozdulatairól. Ebben az esetben a 

vőlegényt egy székre ülteti le a vőfély úgy, hogy feleségének és a 

koszorúslányoknak háttal legyen. A vőlegény előtt felsorakoznak a násznép 

közül a fiatal fiúk, akiknek nagyon fontos feladatuk van. Ugyanis, amikor 

elindul a zene és a vőlegény háta mögötti lány táncolni kezd, a vele szemben 

álló fiúnak pontosan le kell utánozni mozdulatait. A kétségbeesett vőlegénynek 

a fiúk által leutánzott mozdulatok közül kell kiválasztani kedvesének 

mozdulatait, s közben a közönség nem segíthet neki. A násznép talán ezt a 

játékot tartja a legélvezetesebbnek az összes közül. 

Mára a lakodalmi szokások nem változtak meg gyökeresen, csak 

modernizálódtak. Akadnak olyan párválasztási hagyományok, melyet a 

köztudatból teljesen eltűntek. Ilyen a fonó, fosztó, hántó hagyománya. Ilyen 

modernizáció az, hogy a sátoros lakodalmat felváltotta az éttermi esküvő, 

meghívók és ültetési rend készítése a násznép számára, a legény és a leánybúcsú 

meghonosítása, valamint a lakodalmi játékok átvétele. Ezek olyan változások, 

melyek a mai világban szinte elkerülhetetlenek. 

 Ugyanakkor, rohanó világunkban ügyelnünk kell arra, hogy a magyar 

hagyományok megmaradjanak a köztudatban, s utódaink ápolják ezeket a 

szokásokat, mert csak így maradhat meg nemzeti identitásunk. 

Fon [-ni;-ás;] ige. ’hajtogatva teker, és több szálat így egyesít’ 

Et.: Finnugor eredetű. [TESz.I.946.o.] 

Pl.: Fonj nekem szép fonatot. 

Foszt ige. ’zsákmányol’ 

Et.: Finnugor eredetű. [TESz.I.960.o.] 

Pl.: Holnap fosztjuk a libát.  

Guzsaly[-t; -val; -on] fn. ’a kézi fonáshoz használatos eszköz, amelynek 

pálcájára a megfonni való szöszt, gyapjút tekerik’ 
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Et.: Ismeretlen eredetű. [TESz.I.1111.o.] 

Pl.: Fonj guzsallyal. 

Orsó [-t; -val; -nak] fn. ’fonóeszköz, amelyre a fonalat felsodorták <a rokka 

részeként is’ 

Et.: Ótörök eredetű.[TESz.III.1094–1095.o.] 

Pl.: Orsóval fog fonni. 

Lakodalom [-t; ban; -on] fn.’(mulatozással egybekötött) lakoma’ 

Et.:  Származékszó. [TESz.II.711.o.] 

Pl.: Lakodalom van a mi utcánkban. 

Dal [-t; -ban;] fn. ’rendszerint egyszerű, rövid énekelt szöveg’ 

Et.: Hangutánzó eredetű. [TESz.I.590.o.] 

Pl.: Daloljunk együtt. 

Csók [-t; -nak] fn. ’ajakkal történő érintés’ 

Et.: Ugor eredetű. [TESz.I.548.o.] 

Pl.: Babám, csókolj meg! 

Kas [-ban; -on; -val; -t] fn. ’varsaszerű halászeszköz’ 

Et.: Szláv eredetű. [TESz.II.396.o.] 

Pl.: Tele van tengerivel a kas. 

Tánc [-t; -ban; -l] fn. ’rendszerint a zene ütemére végzett ritmusos mozgás’ 

Et.: Német eredetű. [TESz.III.837.o.] 

Pl.: Táncoljunk egyet! 

Bál [-on; -ban; -ba] fn. ’Unterhaltung Ball’ 

Et.: Német eredetű. [TESz.I. 226.o.] 

Pl.:  A lány elment táncolni a bálba. 

Konfirmál [-t;] ige. ’megerősít’ 

Et.: Latin eredetű. [TESz.II. 549.o.] 

Pl.: Holnap fog konfirmálni a lányom. 

Gardedam [-t; nak; -hoz] fn.’rendszerint idősebb nő, aki fiatal lányra 

társaságban felügyel’ 

Et.: Német eredetű. [TESz.II. 1030.o.] 
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Pl.: Legyek a gardedamod? 

Szerenád [-t] fn. ’éjjeli zene ’ 

Et.: Nemzetközi szó. [TESz.III. 736.o.] 

Pl.: Éjszaka mentek a fiúk a szerenádozni. 

Kender [-t; -re]fn.’érdes, szeldelt levelű,magasra növő kétlaki rostnövény’ 

Et.: Ótörök eredetű. [TESz.II. 441.o.]  

Pl.:Kenderből  a csinálják a szöszt. 

Szösz [-t; -nek] ’csepű, kóc, pehelyszerű textilhulladék’ 

Et.: Bizonytalan eredetű. [TESz.III. 798.o.] 

Pl.: Szösszé válik a kender a kezében. 

Mos–ige. ’vízben, tisztító hatású folyadékban ’ 

Et.: Uráli eredetű.  [TESz.II. 961–962.o.] 

Pl.: Édesanyám a patakban mos. 

Tiló [-t; -ra] fn. ’a kender és a len szárának összetörésre és a pozdorjától való 

megtisztítására használt eszköz’ 

Et.: Ótörök eredetű.  [TESz.III. 919.o.] 

Pl: Édesanyám tillóval fon. 

Gyűrű [-t; -vel] fn.  ’ujjon viselt karika alakú ékszer, karikagyűrű, jegygyűrű’ 

Et.: Ótörök eredetű. [TESz.I.1141.o.] 

Pl.: Huzz gyűrűt az ujjára! 

Vőlegény [-t; - vel] fn. ’ Brautigam’ 

Et.: Összetett szó. [TESz.III.1176.o.] 

Pl.: Itt volt a vőlegényed. 

Menyasszony [-t; -hoz; -nak] fn. ’ Braut’ 

Et.: Összetett szó. [TESz.III.893.o.] 

Pl.: Menyasszony lett a lányból. 

Anyós [-nak;- hoz; -t] fn. ’öregasszony’ 

Et.: Származékszó. [TESz.I.161.o.] 

Pl.: Jó az én anyósom. 

Vő[-t; -vel] ’valaki lányának férje’ 



49 

 

Et.: Uráli eredetű. [TESz.III.1175.o.] 

Pl.: Az én vőm kedves. 

Ara[-t; -nak; -ra] ’férfitestvér, meny, menyasszony’ 

Et.: Bizonytalan eredetű. [TESz.I.169.o.] 

Pl.:Dolgos arád van. 

Lagzi[-t; -ra;-ban] fn. ’(mulatozással egybekötött) lakoma’ 

Et.: Származékszó. [TESz.II.706.o.] 

Pl.: Holnap lesz a lagzi. 

Násznagy[-t; -nak ] fn. ’a házasuló felek valamelyikének férfi rokona, aki 

kérőként, a házasságkötéskor tanúként, a lakodalmi ceremónia egyik 

rendezőjeként szerepel’ 

Et.: Összetett szó.[TESz.III.1001.o.] 

Pl.: Legyen Péter a násznagyom. 

Vőfély [-t; -nek] fn. ’a lakodalmat megszervező férfi’ 

Et.: Összetett szó.  [TESz.III.1176.o.] 

Pl.: A vőfély dolga a mulattatás. 

Tanú [-t; -nak; -val] fn. ’tanúskodás, tanúvallomás’ 

Et.: Ótörök eredetű. [TESz.III.841.o.] 

Pl.: Legyen nekem két tanúm. 

Sátor [-ban; -hoz] fn. ’szétszedhető vázra feszített, bőrből, ponyvából 

összeállított építmény’ 

Et.: Ótörök eredetű. [TESz.III.500.o.] 

Pl.: Gyere be a sátorba. 

Vacsora [-t; -ra] fn. ’esti étkeztetés’ 

Et.: Szláv eredetű. [TESz.III.1062.o.] 

Pl.: Gyere már vacsorázni. 

Malac [-t; -nak; -hoz] fn. ’a disznó kicsinye, fiatal disznó’ 

Et.: Szlovén eredetű.  [TESz.III.827.o.] 

Pl.: Etesd meg azt a malacot. 
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Pörkölt [-t;] fn. ’szárazon hevítve a felületén gyengén megégett’ 

Et.: Hangutánzó eredetű. [TESz.III.275.o.] 

Pl.: Igen finom ez a pörkölt. 

Káposzta [-t; -ban ] fn. ’a keresztesvirágúak családjába tartozó konyhakerti és 

takarmánynövény’ 

Et.: Szlovén eredetű. [TESz.II.363.o.] 

Pl.: Csak a nyúl eszik káposztát, én nem. 

Torta[-t; -ra] fn. ’Torte ’ 

Et.: Olasz eredetű. [TESz.III.949.o.] 

Pl.: A fiam hozott egy tortát. 

Fehér [-en; -nek ] mn. ’hószínű’ 

Et.: Bizonytalan eredetű. [TESz.I.241.o.] 

Pl.: Olyan fehér, mint a fal. 

Ing [-t; -re] fn. ’Hemd’ 

Et.: Ismeretlen eredetű. [TESz.I.241.o.] 

Pl.: Vasald ki az inged. 

Nóta [-t; -nak] fn. ’dallam ’ 

Et.: Latin eredetű. [TESz.III.1023.o.] 

Pl.: Rázendítek egy nótára. 

Bokréta[-t; -val; -ra] fn. ’koszorú’ 

Et.: Származékszó. [TESz.I.329.o.] 

Pl.: Kérek egy bokrétát. 

Démon [-t; -nal] fn. ’ihlet ’ 

Et.:  Latin eredetű. [TESz.I.612.o.] 

Pl.: A koszorúslány elűzte a démonokat. 

Cigány [-t; -val; -nak ] fn. ’cigányember’ 
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Et.: Szláv eredetű. [TESz.I.429.o.] 

Pl.: Ni, ott egy cigány! 

Zene [-t; -re; -vel] fn. ’melódia, dallam’ 

Et.: Nyelvújítási alkotás. [TESz.III.1191.o.] 

Pl.: Szép zene szól az ablakodban. 

Tiszta[-t; -ra] mn. ’szennytől, piszoktól mentes’ 

Et.: Szláv eredetű. [TESz.III.925.o.] 

Pl.: Mosd ki a ruhád, hogy tiszta legyen.  

Ártatlan [-t; -ul] mn. ’schaden ’ 

Et.: Finnugor eredetű. [TESz.I.85.o.] 

Pl.: A gyerekek sem mindig ártatlanok. 

Egyház [-ban; -ba] fn. ’templom’ 

Et.:  Összetett szó. [TESz.I.724.o.] 

Pl.: Voltam tegnap a katólikus egyházban. 

Anyakönyv [-t; -hez; -vel] fn. ’Matrikel ’ 

Et.: Nyelvújítási eredetű. [TESz.I.55.o.] 

Pl.:  A misén láttam az egyházi anyakönyvet. 

Búza [-t; -val] fn. ’ Weizen ’ 

Et.:  Ótörök eredetű. [TESz.I.398.o.] 

Pl.: Szépen termett az éven a búza. 

Pecsenye [-t;] fn. ’sült hús, sült’ 

Et.: Szláv eredetű. [TESz.III.141.o.] 

Pl.: Hozz nékem egy tál pecsenyét! 

Fátyol [-t; -ra] fn. ’áttetsző, könnyű, finom kelme’ 

Et.:  Vitatott eredetű. [TESz.I.852.o.] 

Pl.: Fátylat visel a menyasszony a lagziján. 
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Ruha[-t; -ra] fn. ’kelme, amelyből az öltözet készül vagy különféle más célokra 

használják fel’ 

Et.: Szláv eredetű. [TESz.III.462.o.] 

Pl.: Szép ruhád van. 

Kötény [-t; -vel] fn. ’ lepel ’ 

Et.: Származékszó. [TESz.II.627.o.] 

Pl.:Az asszony kötényben főzte a vacsorát. 

Feleség [-t; -vel] fn. ’ Gattin ’ 

Et.: Származékszó. [TESz.I.873.o.] 

Pl.: Az én feleségem a legszebb. 

Hiedelem [-t;] fn. ’felüdülés’ 

Et.: Ismeretlen eredetű. [TESz.II.110.o.] 

Pl.: Sok magyar hiedelem ma már nem ismert. 

Oltár [-t; -on; -ra] fn. ’Altar’ 

Et.:  Vándorszó. [TESz.II.1078.o.] 

Pl.: Tedd rá az oltárra! 

Pap [-t; -val; -ra ] fn. ’az a személy, amely valamely vallási közösségen vallási 

szertartásokat végezhet’ 

Et.:  Szláv eredetű. [TESz.III. 89.o.] 

Pl.: Szép misét kerekített a pap.  

Ceremónia [-t; -ra] fn. ’vallási szertartás ’ 

Et.: Latin eredetű. [TESz.I. 422.o.] 

Pl.:  Kerek és egész volt a ceremónia. 

Kártyák  [-t; -ra] fn. ’ játékkártya ’ 

Et.: Vándorszó. [TESz.II. 394.o.] 

Pl.: Kártyáznak a fiúk a sarokban. 
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Ajándék [-t; -ban] fn. ’kedveskedésből adott tárgy’ 

Et.: Származékszó. [TESz.I. 110.o.] 

Pl.: Szép ajándékot kapott. 

Pénz [-t; -vel] fn. ’általános értékmérő és csereeszköz a gazdasági életben’ 

Et.: Szláv eredetű. [TESz.III. 156.o.] 

Pl.: Adj egy kis pénzt! 

Kék  [-t; -en] mn. ’olyan színű, mint a derült ég’ 

Et.: Ótörök eredetű.  [TESz.II. 426.o.] 

Pl.: Olyan szép kék az ég. 

Hajadon [-t; -val] fn. ’ fedetlen ’ 

Et.:  Magyar eredetű.  [TESz.II. 21.o.] 

Pl.:  Az a lány még hajadon. 
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3. A LAKODALMI SZOKÁSOKKAL KAPCSOLATOS 

KIFEJEZÉSEK CSOPORTOSÍTÁSA 

A lakodalmi szokások kutatása során megfigyeltem, hogy az e 

hagyományokkal kapcsolatos szavak csoportokba rendeződnek. Célszerűnek 

tartottam megvizsgálni ezeket a szavakat eredetük és szerkezetük szerint is. 

 

3. 1. A kifejezések kategorizálása eredetük szerint 

A magyarok vándorlásaik során több néppel, nemzettel is érintkeztek. Ez a 

kapcsolat számos fejlődést eredményezett elődeink gazdálkodásában, 

kultúrájában, s nem utolsó sorban rányomta bélyegét nyelvezetükre is. 

Megfigyelhetjük, hogy nyelvünk számos átvételeket tartalmaz, melyeket más 

népektől kölcsönzött. Ezek a szavak annyira beleolvadtak már a szókincsünkbe, 

hogy nem érezzük az idegen ízt. 

A szavak eredet szerinti csoportosításánál A magyar nyelv történeti-

etimológiai szótárában található adatokra támaszkodtam. [74,75,76] Az alábbi 

csoportokat alakítottam ki:  

 

Ősi örökségek (12,5%) 

a) Ősi, finnugor kori szó: ár, ártatlan, éj, fon, foszt, ház, kéz, új. (6%) 

b) Ősi örökség az ugor korból: csók, szül, tál. (2%) 

c) Ősi örökség az uráli korból: fa, hánt, lát, mos, vő. (4%) 
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Ha megfigyeljük az első kategóriát, megállapíthatjuk, hogy az ősi 

örökségek nagytöbbségét az ősi, finnugor kori szavak alkotják, 6%. Az ugor 

és az uráli korból származó szavak esetében a százalékos megoszlás 2%, 

valamint 4%. 

 

3. 1. 2. Belső fejlemények (31%) 

a) Származékszó: ajándék, anyós, bokréta, édes, feleség, kísér, kíváncsi, 

kopasz, kötény, lakodalom, lagzi, mulat, talál, vezet.(11%) 

b)    Hangutánzó eredetű: dal, kap, kiált, pörkölt. (3%) 

c) Magyar fejlemények: ágynemű, hajadon, orgona, régi, só.(4%) 

d) Nyelvújítási alkotás: anyakönyv, kellék, növény, zene. (3%) 

e) Összetett szó: baromfi, egyház, éjfél, ifjú, jelkép, lány, menyasszony, 

násznagy, szegfű, ünnep, vőfély, vőlegény. (9%) 

 

 

 

A második nagy csoportot a belső fejlemények alkotják. Itt öt altípust 

különítettem el. A legnagyobb arányban a származékszók (119%) vannak, 

melyek a magyar nyelv sajátosságainak megfelelően alakultak ki. Jelentős 
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arányban fordultak elő összetett szavak (9%). Elenyésző számban találhatók 

hangutánzó eredetű (3%) és magyar fejleményű (4%) szavak.  

 

3. 1. 3. Jövevényszavak (40%) 

a) Szláv jövevényszó: cigány, cső, csuha, kas, laska, len, pap, pénz, 

pecsenye, rend, ruha, szent, tiszta, udvar, vacsora. (12%) 

b) Ótörök eredetű szó: bor, borjú, búza, gyűrű, kender, kék, kölcsön, orsó, 

sátor, tanú, tiló. (8,5%) 

c) Német eredetű szavak: bál, cukor, friss, gardedám, kóstol, láda, pár, 

polgár, tánc. (7%) 

d) Latin eredetű szavak: ceremónia, démon, konfirmál, licitál, nóta, 

rózsa, szimbólum. (5%) 

e) Olasz jövevényszó: tányér, torta. (1,5%) 

f) Szlovák eredetű szó: pálinka.(1%) 

g) Szlovén jövevényszó:káposzta, malac.(1,5%) 

h) Nemzetközi eredetű szavak: foxtrott, szaxofon, szerenád, tangó.  (3%) 

i) Vándorszó: kártyák, kukorica, oltár. (2%) 
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A harmadik nagy csoportot a jövevényszavak alkotják, melyek a különféle 

népekkel való közvetlen, vagy közvetett érintkezés során kerültek be a nyelvbe. 

Itt a szavak 12%-át a szláv eredetű kifejezések alkotják, ami a történelmet 

ismerve nem is elképzelhetetlen. Kevesebb arányban vannak jelen szavaink 

között ótörök (8,5%), német (7%), latin (5%) eredetű szavak. Elenyésző 

számot tesznek ki olasz (1,5%), szlovák (1%), szlovén (1,5%) jövevényszavak. 

 

3. 1. 4. Ismeretlen vagy vitatott eredetű szavak (16,5%) 

a) Bizonytalan eredetű szavak: ara, fehér, kemence, szösz, tanács. (4%) 

b) Ismeretleneredetű szavak: eszköz, guzsaly, hegedű, hiedelem, hús, ing, 

lop, muzsika, vászon, ver.(8%) 

d) Vitatott eredetű szó: csuhé, fátyol, hív.(2%) 

 

 

A kifejezések között vannak ismeretlen és vitatott eredetű szavak. E 

kifejezések nagytöbbségét az vitatott eredetű szavak (8%), 4%-át a 

bizonytalan eredetű szavak alkotják. Ismeretlen eredetű szavak 

nyelvünkben 2%-ban vannak jelen.  

Összességében megállapíthatjuk, hogy a lakodalomhoz kapcsolódó 

kifejezések közül eredetüket tekintve a jövevényszavak a leggyakoribbak 

(40%), utána következnek a belső fejlemények (31%) és az ismeretlen és 
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vitatott eredetű szavak (16,5%), a legkisebb az ősi örökségek (12,5%) 

százalékos aránya.   

 

 

 

3. 2. A kifejezések csoportosítása szerkezetük szerint 

A nyelv gazdagításának leggyakoribb módja a szóképzés és a szóösszetétel. 

Ezzel a két szóalkotási móddal tudunk új szavakat létrehozni, melyekkel az 

alkotott új találmányokat, fogalmakat meg tudjuk nevezni. A lakodalmi 

szokásokkal kapcsolatos szakszavak szerkezet szempontjából is változatos képet 

mutatnak. Célszerűnek tartottam megvizsgálni ily szempont szerint is az általam 

összegyűjtött terminusokat.  

Tőszavak: ajándék, ara, ár, bál, bokréta, bor, borjú, búza, ceremónia, 

cigány, cukor, csók, cső, csuha, dal, démon, eszköz, édes,éj, fa, fehér, feleség, 

fon, foszt, foxtrott, friss, gardedám, guzsaly,gyűrű, hajadon, hánt, ház, hegedű, 

hús, ing, kas, kap,kártya, kísér, káposzta, kender, kék, kéz, kopasz, kóstol, 

kölcsön, kukorica, ifjú, lány,laska, láda, lát, len, lop, malac, mos, nóta, oltár, 

orgona, orsó, pap, pálinka, pár, pecsenye,pénz, polgár,ruha, rend, rózsa, sátor, 

só, szaxofon, szegfű, szimbólum, szent, szerenád, szösz, szül, talál, tál, tanács, 

tangó, tánc, tanú, tányér, tiló, tiszta, torta, udvar, új, ünnep,vacsora, vezet,vő, zene. 

(53%) 
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Képzett szavak: anyós, ártatlan, kellék, kíváncsi, konfirmál, kötény, 

lakodalom, licitál, lagzi, mulat, növény, régi, pörkölt. (8%) 

Szóösszetételek: ágynemű, anyakönyv, baromfi, egyház, jelkép, 

menyasszony, násznagy, vőlegény. (6%) 

Szószerkezetek: ágynemű belseje, démonok elijesztése,egyházi szokás,  

előállítása szösszé, esküvői vacsora, édes sütemény,éjjeli muzsika, fehér ing,  

fiatalság mulatozása,fosztók sajátossága, gomolyaggá csavarták, guzsallyal 

fonni, hagyományos tyúkhúsleves, házassági szimbólum, háztartási eszköz,ifjú 

feleségét, ifjúk hazakísérték,kendert fésül, kévékbe rendezett, kézzel készített 

terítők, kikiáltási ár, korabeli bál,koszorúslányokat párba,  kukorica csöve, 

kukorica csuhája,lakodalmi dalok, lány orsója, lányos ház,lúdtollból készítették, 

májusfák állítása, megfosztották tollától, menyasszonyi bor, hosszú nyakkendő, 

növényi jelkép, párválasztási népszokás, polgári esküvő, pöttyös fejkendő, ruhák 

kenderből, sült hús, sűrűbb látogatások, szöszt vászonná, szülői felügyelet, 

táncoltatja a bálban, tilóval felaprózták, udvarolni lányhoz, udvarlási szokás, 

univerzális szimbólum, ültetési rend, vőfély mondókája, vőlegény háza.(32%) 

 

A szerkezet szerinti felosztásban a legnagyobb csoportot a tőszavak 

képviselik (53%). Ugyancsak nagy csoportot alkotnak a szószerkezetek, 

melyek az összérték 32%-át alkotják. Kevés számban vannak a képzett 

szavak–8%, valamint a szóösszetételek–6%. 
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4. SZÜLETÉSI SZOKÁSOK KORLÁTHELMECEN 

 

4. 1. A terhesség, a terhes nő életmódja 

Az emberi élet fordulópontjának második állomása a babavárás, vagyis a 

születés. A babaváráshoz is számos hagyomány és babona tartozik, melyek 

nagyban befolyásolták a régi emberek életét, mindennapjait. 

Egy nő életében a terhesség a legmeghatározóbb időszak, ugyanis ekkor 

válik nőből édesanyává. Ez ajándék, hiszen új életet hozhat a világra. Régen 

még a lakodalom idején is gondoskodtak arról, hogy a fiatal párnak legyen 

gyermeke. Egy olyan hagyomány volt ismeretes, miszerint, amikor a fiatal pár 

kijön a templomból, a násznép búzával és cukorral dobálja meg őket, hogy 

házasságuk termékeny legyen. Az esküvő alatt pedig egy kisfiút ültettek a 

fiatalasszony ölébe, hogy az első gyermek fiú legyen, hisz az ötvenes-hatvanas 

években a fiú utódot tartották hasznosabbnak.  

A század elején gyakoriak voltak a sokgyermekes családok. Egy családban 

akár nyolc-tíz gyermek is született, s ezt a magas gyermekhalálozással 

magyarázhatjuk, hiszen akadt olyan család is, ahol tizenegy gyermekből kettő 

érte meg a felnőttkort. 

 Marika néni elmondta, hogy miután egy pár egybekelt, a közösségben alig 

várták, hogy mikor fog az asszony teherbe esni. Ha sokáig nem született 

gyerekük, akkor azt pletykálták róla, hogy valami baj van vele. A férfit akkor 

hibáztatta a közösség, ha a kisbaba hamarabb érkezett, mint a lakodalom volt. 

Olyankor az öregek azt mondogatták, „ha kitakarta, be is takarja”. A megesett 

lányt kirekesztették, nem hívták meg a fonóra vagy a fosztóra. Gyermekét a 

születés után megbélyegezték, a többi gyerek közé nem mehetett. Ugyancsak 

egyik adatközlőm azt mesélte a megesett lányról, akinek még a lakodalom előtt 

született gyermeke, de a férfi feleségül vette, hogy „késett a jegyző.” Szekeres 

Ilona Sajókazán végzett munkája is említ ilyen hagyományokat [58, 5–20. o.]. 

 A huszadik század közepén a fiatal nők a nemi élet terén csak nagyon 

kevés információval rendelkeztek. Az idős asszonyok úgy tartották, hogy majd 
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úgyis megtudja, ha odakerül. Ennek eredményeképp a fiatalasszony nem mindig 

tudta megállapítani, hogy várandós-e. Az örömhírt először férjével és 

édesanyjával, esetleg anyósával osztotta meg. A terhesség első jelének számított, 

ha a házaspár otthona fölött megjelent a gólya. A falubeliek úgy tartották, ha a 

gólya rászállt a ház kéményére, akkor abban a házban nemsokára gyermekáldás 

lesz. Az is árulkodó jelnek számított, ha a házaspár gyermeke, gólya láttán a 

következőt kiáltotta: „Gólya bácsi, vaslapát, hozzál nekem kisbabát!” A 

közösség számára a fiatal édesanya terhessége csak akkor vált nyilvánvalóvá, ha 

a pocakja gömbölyödni kezdett. A terhességre használták a terhes, várandós, 

másállapotban van, áldott állapotban van kifejezéseket. A várandós anyának 

nem járt különleges bánásmód a családban, bár állapotát figyelembe vették, nem 

tulajdonítottak neki nagy jelentőséget. Azt is mondogatták az idősek, hogy minél 

többet dolgozik a kismama, annál könnyebb lesz a szülés. 

 Amikor már nyilvánvaló volt az asszony másállapota, akkor a faluban 

megpróbálták megjósolni, milyen nemű gyermeke lesz. Különféle módszereket 

ismertek a gyermek nemének megállapítására. A hiedelem szerint, ha a várandós 

asszony savanyút kívánt, akkor fia születik, ha édeset, akkor lányt szül majd. Ha 

az anyuka figyelmes volt és megjegyezte, melyik oldalon mozdult meg a 

kisbabája, akkor meg tudta állapítani, hogy milyen nemű lesz. Ha a gyermek a 

baloldalon mozdult meg először, akkor a kismamának fia, ha pedig a jobb 

oldalon, akkor kislánya lesz. Különböző külső jelek is utaltak arra, hogy fiút 

vagy lányt szül majd. Az egyik ilyen jel volt a hasa formája. Az idősebb 

asszonyok, mint Erzsike néni és Borika néni azt tartották, ha egy kismamának 

kerek, gömbölyű pocakja volt, akkor lánya születik, ha pedig hosszúkás a 

pocakja, akkor fia. Szintén külső jel volt az anya arcának kisebb elváltozása. 

Azoknak a kismamáknak, akik leányt várnak az arcuk megváltozik, mondván „a 

lányok ellopják az anyjuk szépségét.”  

 „Félidőkor”, vagyis a négy és feledik hónapban a fiatal anyuka elkezdte 

gyűjteni a kelengyét. A kelengyébe azok a dolgok tartoztak, melyekre a 

keresztelőkor szükség volt. Ezeket az asszonyok egyedül készítették, mivel a 
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boltban nem lehetett kapni. A kelengyébe tartozott a pólyapárna, kissapka, 

ingecske, pelenka. A pólyapárnát mindenki igyekezett feldíszíteni, hogy még 

szebb, még egyedibb legyen. Egy-egy hímzést, vagy mintát varrtak rá. A 

kelengyébe készített dolgok vászonból készültek, mivel akkoriban más anyagot 

nem használtak, s igyekeztek az elkészített vásznat minél fehérebbre főzni. 

A babavárás ideje alatt a szülők elgondolkodtak azon, kit hívjanak 

keresztszülőknek, vagyis komáknak. A komát és a kománét a testvérek közül 

választották ki. A keresztszülők feladata volt, hogy a gyermeket a szülés után 

elkészítsék a keresztelőre, mivel az anyának addig nem volt szabad kimennie a 

házból, míg „meg nem tisztult.” A komák feladata volt az is, hogy a 

gyermekágyas asszonynak és családjának ételt vigyenek, azaz a komatálat.  

Ebben az időben a szülők elgondolkodtak azon, hogy milyen nevet adjanak 

a születendő gyermeknek. A korabeli házaspárok rendszerint hagyományos 

nevet adtak a kisbabájuknak: vagy az édesanyjuk vagy pedig az édesapjuk nevét 

örökölték. Előfordult olyan is, hogy a nagyszülők nevét kapták a gyermekek. 

Kettős neveket nem adtak a szülők, törekedtek a bibliai nevek használatára.  

Napjainkban a terhesség megállapítására már ultrahangot alkalmaznak, 

vagy terhességi tesztet, amely nagyon hamar kimutatja az anya áldott állapotát. 

Jelenleg községemben a legtöbb fiatal pár nem vállal egy-két gyermeknél 

többet. Ennek az oka valószínűleg a rossz társadalmi és anyagi helyzet. Baj 

esetén az orvos szaktudására bízzák magukat.   

A komák kiválasztása is megváltozott, hiszen nemcsak a testvérek közül 

választanak keresztszülőket, hanem a baráti körből is. S amíg a század elején 

csak egy pár keresztszülője volt a gyermeknek, addig napjainkban akár kettő és 

három is. A kelengyét a szülők általában készen veszik, s nem saját kezükkel 

varrják. A kelengye egyedivé tételéhez tartozik az is, hogy a kisfiúknak 

igyekeznek kék színű pólyapárnát, a kislányoknak pedig rózsaszínű pólyát 

venni. Ha már a szülők eldöntötték a gyermek nevét, akkor a kezdőbetűjét rá 

szokták hímezni a pólyapárnára, hogy még szebb és egyedibb legyen.  
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4. 2. A szülés menete, az anya körüli teendők 

Régen a fiatal asszonyok első terhességük idején nem tudták, mikor jön el 

pontosan a szülés ideje. A szülés biológiai lefolyásáról nagyon keveset tudtak, 

hiszen a téma tabunak számított. Az 1950-es években az asszonyok többsége 

még otthon szült, nem pedig kórházban. Ha megereszkedett a terhes nő hasa, ez 

azt jelentette, hogy eljött a szülés ideje. A szülés előtt kitakarították a házat, 

kimosták az ágyneműt. Amikor már a magzatvíz is elment, akkor elhívták a 

bábát. A bába rendszerint egy idős asszony volt, aki a szülést vezette le. A bába 

feladata nem ért véget a szülés befejeztével. Amíg a fiatal anya a betegágyat 

vagy gyermekágyat feküdte, addig gondozta az anyát és gyermekét is. A bába 

megérkeztéig egy fazékba vizet tettek melegedni, hogy legyen mivel megmosni 

a gyermeket. Amíg a fiatalasszony bírt, addig járkálnia kellett, hogy 

megkönnyítse a szülést. A szüléskor minden férfi elhagyta a házat, hogy ne 

zavarjanak. Az első szobába, ahol a vajúdó asszony feküdt, egy paravánt tettek, 

ami eltakarta őt a ház többi részétől. A szülés után a bába vászonrongyba 

tekerte az újszülöttet és ellátta az anyát. Dobosy László Szokások és hiedelmek 

a Hangony-völgyben c. gyűjtésében is foglalkozik a bába munkájával [15, 77–

80. o.]. 

A hagyomány ezen része teljesen elhalványodott. Napjainkban a fiatal 

anyukák már nem otthon szülnek, hanem a kórházban, s a bába szerepe is 

módosult, hiszen a kórházi orvosok látják el a feladatát. A kórházban az 

édesapák is bent lehetnek a szülésnél, sőt a legtöbb kórházban már elvárás, 

hogy a szülő asszony mellett legyen valaki. A gyermeket a szülést követően az 

édesanyának adják egy rövid időre, utána pedig átviszik a többi újszülötthöz. 

 

4. 3. Az újszülött és gondozása 

Az újszülött jövőjére már a megszületése pillanatában különböző jelekből 

próbáltak következtetni. Ritkán, de megtörtént, hogy a gyermek foggal született. 

Az ilyen kisbabákról azt tartották, hogy okos, bölcs felnőttek lesznek.  
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Az anya ellátása után a bába megfürdette a gyermeket langyos vízben, a víz 

hőfokának olyannak kellett lennie, hogy a gyermek teste „állja a vizet”. A meleg 

vízbe néha még szárított bogáncsot, vagy frissen szedett szárított fenyőt is tettek, 

hogy a gyermek nyugodtabban tudjon aludni. Amikor a bába végzett a 

fürdetéssel, a gyermeket jó erősen becsavarta egy vászonból készült pelenkába, 

és betették a pólyapárnába. A bepólyált csecsemőt szorosan átkötötte, mert úgy 

tartották, „gyenge még a csontja” a gyermeknek, el ne törjön, el ne görbüljön. 

Az anya a betegágyat általában egy-két hétig feküdte, addig a bába járt el 

hozzájuk, s gondoskodott az újszülöttről és az édesanyáról. A gyermeket is a 

bába fürdette. Szülés után kb. a harmadik napon „áll be” a tej, de az előtejre is 

szüksége van a gyermeknek, hogy mindent kipucoljon belőle. Akinek volt teje, 

igyekezett minél tovább szoptatni. Volt, aki csak néhány hónapig, volt, aki több 

évig is. Ismeretes olyan édesanya, aki hétéves koráig szoptatta a gyermekét. 

Nagyon fontos volt az is, hogy az édesanya tisztán tartsa a mellét, hiszen 

bármilyen fertőzést elkaphatott így a gyermek szoptatáskor. Minden szoptatás 

előtt langyos kamillás vízzel és egy frissen vasalt zsebkendővel kellett lemosni a 

mellét. A gyermek száját is kamillás vízzel pucolták, hogy ne legyen 

szájpenésze. Az anya bármit ehetett, amit megkívánt, de igyekeztek olyat főzni, 

hogy az tápláló és erősítő legyen. A sok zsíros ételt az anyának nem volt 

ajánlatos fogyasztani, nehogy a teje is zsíros legyen, s ezzel elrontsa a gyermek 

gyomrát. 

A betegágy ideje alatt a család többi tagjáról a komák gondoskodtak 

komatál formájában. A komák általában addig vitték az ételt, amíg az anya meg 

nem erősödött, hogy képes legyen ellátni a családját. A komatálba főtt ételt 

tettek, ami tartalmazott egy fazék húslevest, pörköltet, töltött káposztát és egy 

tortát vagy süteményt, s egy üveg bort. Az anyukának is vittek tápláló ételt, 

madártejet, csirkehúslevest, főtt burgonyát. A komatálban néha nemcsak a 

kötelező húsleves és a sütemény volt, hanem esetleg más is, amit az édesanya 

megkívánt. Ismeretes olyan édesanya is, aki már nagyon megunta a húslevest és 

a tortát, s helyette inkább krumpli haluskát kért. Az étel azt a célt szolgálta, hogy 
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megerősödjön, és sok teje legyen. Nemcsak a komák vihettek komatálat, hanem 

a szomszédok, barátok is. S ha olyan család vitt komatálat, ahol egy idő múlva 

gyermek született, az asszonynak illett visszavinni azt. 

Ma a gyermeket a szülést követően az édesanyának adják a gyermeket, s a 

kórházban ő gondoskodik róla. Ha a gyermek gyenge, akkor az édesanyja csak 

szoptatás alkalmával láthatja, hogy ne adjon át neki valamilyen fertőzést. 

Gyakori napjainkban az a szokás, hogy a gyermek születését követően a szülők 

egy képeslapot küldenek a keresztszülőknek, amire rá van írva a gyermek súlya 

és hossza, esetleg születésének pontos ideje is. Egy fiatal adatközlőm mesélte, 

hogy ő nem képeslapot küldött, hanem a facebook-on osztotta meg, hogy 

megszületett a kislánya, délután három óra ötvenöt perckor 52 cm-rel és három 

kiló húsz dekával. 

 A rontástól kevésbé félnek, mint korábban, csak kevesen ismerik a rontás 

ellenszerét is. A komatál jelentősége is feledőbe veszett, hiszen otthon nagyon 

kevesen látogatják meg az édesanyát, a kórházba pedig csak közeli 

családtagokat engednek be, akik bár ételt visznek az anyának, mégsem 

nevezhetjük komatálnak. A gyermekágyas asszony általában maga gondoskodik 

a gyermekről, miután a kórházból hazaengedik. Ebben segítségére van a férje 

vagy néhány esetben az édesanyja, anyósa. Az asszonyt igyekszenek kímélni a 

nehéz munkától addig, míg meg nem erősödik. Fő feladata a szülést követően a 

gyermek ellátása, gondozása. Ahhoz hogy sok teje legyen, sok folyadékot kell 

inni, és meleg vízzel kell mosni a melleket, hogy a tejcsatornák megnyíljanak. 

Néhányan terhességük alatt sok sört isznak, mondván, a sör tejcsináló, így 

elegendő lesz majd a kisbaba etetésére. 

 

4.4. Gyermekbetegségek 

A gyermekeknél, akár csak a felnőtteknél szinte lehetetlen, hogy ne 

kapjanak el valamilyen betegséget. Az ötvenes-hatvanas években bár ismertek 

természetes gyógymódokat az emberek, mégis gyakori volt a kisgyermekek 

elhalálozása. Elég gyakran fordult elő az is, hogy hét-nyolc gyermekből csak 
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kettő-három érte meg a felnőttkort. Ezt magyarázhatjuk az orvostudomány 

fejletlenségével is akár, de az emberek bizalmatlanságával is az orvos iránt. 

Idősebb adatközlőim a beszélgetések alkalmával számos természetes 

gyógymódot soroltak fel, melyeket ők is használtak gyermekeik betegségeinek 

gyógyítására. 

Az édesanyák odafigyeltek, hogy a gyermekek bőrét tisztán tartsák, 

nehogy gyulladást kapjon a bőre. Ezért igyekeztek minden másnap megfürdetni 

a kicsiket, a hajlatokat olajjal bekenni. Ha kipirosodott a gyermek feneke a 

gyakori székeléstől, akkor disznózsírral kenték meg, ami egy éjszaka alatt levitte 

a pirosságot a gyermek bőréről.  

Borika néni mesélte, hogy amikor a gyermek bőre kipirosodott, akkor ő 

tavasszal szedett fenyőágakat szárított ki, s azt vízben felfőzve öntötte bele a 

gyermek fürdővízébe. Ez a módszer nemcsak a bőr pirosságát vette le, hanem 

nyugtató hatása is volt, így kellemesebbek voltak az éjszakák. 

Előfordult olyan is, hogy a melegtől a gyermeken kisebb kiütések jelentek 

meg. Ezeket úgy lehetett elmulasztani, ha a fürdővízbe subás farkasfog-teát (a 

köznyelvben ezt cseredának ismerik) öntöttek. A „csereda-teát” addig 

használták fürdetéskor, amíg a kiütések el nem tűntek. 

Az egyik leggyakoribb gyermekbetegség a szájpenész volt. Ezt főleg 

anyatejes babák kapták el. A szájpenész gyógyítására szódát alkalmaztak. 

Ilyenkor egy darab tiszta fáslit szódába forgattak meg és azzal pucolták ki a 

gyermekek száját. A szájpenész megelőzésére az anyukák használták a kamillás 

főzetet, azaz minden szoptatás előtt kamillás vízzel mosták meg a melleket, 

hogy a kicsi nehogy elkapjon valamit. 

Három-hat hónapos gyermekeknél gyakori a haspuffadás, hasfájás. A 

hasfájásnak két oka lehet: az anya nem megfelelő táplálkozása, valamint a 

gyermek emésztőrendszerének éretlensége. Az idősebb adatközlőim szerint 

hasfájásra és puffadásra is édeskömény teát kell inni, mert az kipucolja a 

felesleges anyagokat a gyermek szervezetéből. Másik gyógymódszer, ha a 

gyermeket a hasára fordítják néhány percre. Szintén hasznos módnak tartották 
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az anyukák, ha meleg rongyot tettek a kisgyermek hasára, így melegítve fel 

annak beleit. 

Kisgyermekkorban a babák hamar lehetnek lázasak. A lázat okozhatja 

például a fogak kibújása. Régebben a láz leverésére az édesanyák langyos ecetes 

vagy csak vizes kendőt használtak, melyet a gyermekek lábára és homlokára 

tettek éjszakára, de akár nappalra is. Ez a módszer gyorsan levitte a gyermek 

lázát, s gyakran felnőttkorban is alkalmazták. 

Gyerekeknél nem ritka eset a hasmenés és a székrekedés. Ezt okozhatja a 

gyermek emésztőrendszerének helytelen működése, de akár az anya étrendje is. 

Szülőfalumban, ha a gyermeknek hasmenése volt, akkor vízbe főtt kását 

készítettek, melyet apróra törtek, hogy jobban le tudja nyelni a kisbaba. Ezt 

naponta egyszer-kétszer adták a gyermeknek egészen addig, amíg „be nem állt a 

hasa”. A székrekedés is a kisgyermekkor jellemző betegsége. Ilyen esetekben a 

kisbabának kamillateát főznek, hogy megmozgassa a beleket. A kamillateát 

napjában kétszer-háromszor adták a gyermeknek. 

A gyermekeknél nem ritka megbetegedés a nátha is. Néha a megfázáshoz 

elég annyi is, hogy egy kis szél megfújja. Ilyenkor felléphet fülfájás is. 

Községemben a fülfájásra aloé-kivonatot használtak. Az aloé egy kis ágát 

letörték és azt megnyomva a fülbe cseppentettek. A fülbe vattát is tettek, hogy 

melegítse az aloé olaját. Az aloé használatára elég volt két-három alkalom.  

A gyermekek hamar elkaphatnak torokfájást, mandulagyulladást. Idősebb 

adatközlőim torokfájásra és köhögésre gyakran alkalmaztak egyszerű mézet. Ha 

a méz nem segített, akkor forralt tejet készítettek, s egy tojás sárgáját oldották 

szét egy-két kanál cukorral. A torokfájós gyermeknek ezt kellett meginni, 

napjában kétszer-háromszor. Ha a gyermek nem volt válogatós, akkor pici 

fokhagymát is tettek a tejbe. Marika néni is alkalmazta a fokhagymát 

gyermekén, de ő két-három gerezdet nyomott szét és fásli közé tette. A 

fokhagymás fáslit a gyerek mellkasára helyezte egy órára. Véleménye szerint ez 

volt a leghatásosabb módszer az összes közül. 
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Mandulagyulladás esetén az anyukák sós-szódás vizet készítettek 

gyermeküknek. Ezzel a vízzel minden evés előtt gargalizálni kellett a gyereknek, 

hogy a manduláján összegyűlt gennyet levigye. Ilyenkor mézes teát is adtak a 

betegnek, hisz sok folyadékot is kellett fogyasztani. 

Napjainkban az édesanyák elsősorban az orvos szaktudására bízzák 

gyermekük egészségét, s csak azután fordulnak a népi gyógymódokhoz. A 

legelső orvosság, amelyet a gyermek már a szülészeten pár napos korában 

megkap az oltás tüdőbaj és sárgaság ellen. A későbbiekben is fontos, hogy 

oltásokat kapjon a gyermek, mert ezek megelőzik a súlyosabb 

gyermekbetegségeket, mint a kanyarót, szamárköhögést. Az orvosok ma már 

szinte mindenki számára elérhetőek, s az orvosságok is egyre szebb számban 

kaphatók. Természetesen, adatközlőim között akadtak olyanok is, akik ismerték 

ezeket a gyógyítási módszereket, s nem egyszer használták is, amikor 

gyermekük beteg volt.  

 

 

4.5. Az újszülötthöz fűződő babonák és hiedelmek 

A terhesség alatt, de a szülést követően is figyelnünk kell gyermekünkre. 

Az idősebb asszonyok még számos babonában hittek, melyek befolyásolták 

életüket s születendő gyermekük életét. A babonák egy része a terhességhez 

kapcsolódik, a gyermek nemének megállapításához fűződik. 

A kismamának számos dologra kellett odafigyelni terhessége alatt. Ezek 

főként tiltások voltak. A várandós asszonynak ügyelnie kellett különféle 

tilalmakra, mint például: 

– nem volt szabad semmire rácsodálkoznia, mert akkor jel lesz a gyereken; 

– nem volt szabad csúnya emberekre, állatokra, dolgokra néznie, mert 

akkor anyajegyes lesz a gyermeke; 

– ha már rácsodálkozott valamire, akkor gyorsan a körmére kellett néznie, 

vagy pedig a saját fenekére kellett csapnia, hogy ott keletkezzen a jel; 
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– ügyelnie kellett arra, nehogy rontás érje, viselnie kellett valami pirosat, 

még ha csak egy darab piros cérnát is; 

– nem volt szabad a terhessége alatt esküt tennie; 

– nem mehetett temetésre, vagy ha el is ment, akkor nem volt szabad 

megnéznie a halottat, mert úgy tartották, hogy akkor a gyermeke is meghal; 

– nem volt szabad belenézni a sírba, mert akkor sápadt lesz a gyermeke; 

– ha a kismama valamit megkívánt, azonnal meg kellett kapnia, nehogy 

elvetéljen; 

–nem volt szabad páros dolgot enni, mert akkor ikrei születnek; 

–nem mehetett át kötél alatt, mert akkor a köldökzsinór megfojtotta a 

születendő gyermekét. 

Hasonló tiltásokat említ Halász Péter A moldvai csángó magyarok 

hiedelmei c. munkájában [26, 294–304. o.]. 

Szülés után a gyermek kezére egy piros madzagot kötöttek, amely védte a 

gyermeket az ártó démonoktól és a rossz szemű emberektől. A gyermekkel 

egészen a keresztelőig nem volt szabad az anyának kimenni, mivel úgy tartották, 

hogy az ártó szándék így könnyebben megtalálja őket.  

Az újszülött haját egyéves koráig nem vágták le, mivel úgy gondolták, 

hogy nem fog nőni. Szokásban volt az is, hogy az első levágott hajat elteszik, 

eldugják az édesanyák, hogy a „boszorkák”, ahogyan községemben nevezik az 

ártó szándékú asszonyokat ne tudjanak vele varázsolni. Hasonló tiltás 

vonatkozik a kismamára is, ugyanis egy olyan babona ismeretes, hogy addig 

nem szabad levágatni a jövendőbeli anyuka haját, amíg meg ne érzi gyermekét, 

mert akkor elveszíti, „elvágja” az élettől. 

A régi emberek nagyon féltek a rontástól, főleg kereszteletlen gyermekek 

esetében. Ez azt jelentette, hogy nem volt szabad megjajgatni, megkiabálni az 

újszülött gyermeket. A keresztelőig nem hagyták egyedül a gyermeket, mindig 

az anyjával aludt. Ha látogatók érkeztek és véletlenül megjajgatták, akkor azt 

mondták „seggibe a szemed”. A rontás ellen legtöbbször szenes vizet 

készítettek. Egy faparazsat három darabra törtek és egy csészébe dobtak, amiben 
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a víz volt. Ha elégett és a kormos rész leszállt a csésze aljára, akkor a gyermeket 

valóban megigézték. Ilyenkor, ha kislánynak készítették a vizet, azt 

mondogatták, hogy se nem egy, se nem kettő, egészen hétig, kisfiúnak pedig 

ugyanezt kilencig. Azután a gyermek arcát a ruha kifordítottjával mosta meg a 

nagymama vagy az anyuka. A vizet ezután annak az ajtónak a sarkára öntötték, 

amelyik az udvarra nyílt. Néha egy piros madzagot vagy cérnát kötöttek a 

gyermek csuklójára, hogy az megvédje az igézéstől, rontástól. Csörgő Zoltán 

Hagyománytára is foglalkozik az igézéssel és annak gyógyításával [14, 88. o.]. 

Egyéves koráig a gyermek ruháját sötétedésig be kellett szedni a 

szárítóról, mert úgy tartották, ha kint marad, akkor a gyermek rosszul fog aludni.  

Napjainkban kevesen hisznek a babonákban és a tiltásokban s nem 

tulajdonítanak nekik jelentőséget. A rontás ellenszerét kevesen ismerik, s a fiatal 

adatközlőim nem is használták még sosem. Akadtak természetesen olyan 

adatközlőim, akik bár fiatalok, mégis meghallgatták az idősebb rokonok 

tanácsait a babonákat illetően, de voltak olyanok is, akik csak legyintettek. 

Egyik adatközlőm például azt mondta, hogy ő nem tudta, mikor mozdult meg a 

gyermeke először, így a hajvágással kapcsolatos babonával sem volt tisztában. 

Szerencsére, a gyermeknek és neki sem lett semmi baja. A piros madzag 

hagyománya ma is divatos, sőt akár nagyobb gyermeknél is szokás egy piros 

madzagot erősíteni a kezére.  

 

4.6. Gyermekfolklór és gyermekjátékok régen és ma 

Minden házban ismeretesek gyermekjátékok, mesék, mondókák, melyeket 

a gyermek szórakoztatására, elaltatására énekeltek vagy mondtak el. Faragó 

József szerint a gyermekfolklór szerves része anyanyelvi kultúránknak, így 

fontos, hogy használjuk és továbbadjuk [79].  

A gyermekfolklórnak három nagy csoportja van: gyermekdalok, 

gyermekjátékok és gyerekmesék. A felnőttek által alkotott folklór termékei a 

gyermekdalok (bölcsődalok), melyekhez nagyon közel állnak a mondókák, 

találós kérdések és a gyermekijesztők. A gyermekirodalom egy része is ebből a 
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körből származik. A gyermekfolklór kultúránként rendkívül változó [45, 548. 

o.]. 

Idősebb adatközlőim a beszélgetések alkalmával szívesen elevenítették fel 

a gyermekeiknek dúdolt bölcsődalokat. A bölcsőt vagy kiságyat ringatva az 

anyák és nagymamák altatódalokat énekeltek a kisbabáknak. A legelterjedtebb 

altatók a következők voltak: 

Csicsijja, babujja, 

Nincs itthon anyuka. 

Elment a városba, 

Hoz neked cucukát, 

Ropogós, friss papát. 

*** 

Tente baba tente 

Itt van már az este 

Köszöngetnek szépen 

Csillagok az égen. 

*** 

A bölcső ringatásakor gyakran énekelték a Hinta- palinta kezdetű dalocskát, 

melyet a későbbiekben egyszerű hintázáskor is daloltak: 

Hinta-palinta, 

hintázik a kisbaba. 

Hajtsad baba a hintát, 

Elérjük a pacsirtát. 

Napjainkban szintén dúdolnak az édesanyák gyermeküknek altatódalokat. 

A régi bölcsődalok, melyeket nagyanyáink énekeltek ma is élnek és az 

édesanyák szívesen dúdolják gyermeküknek. 

A bölcsődalok után a gyermek beszédét fejlesztik a szülők mondókákkal. 

A mondókák közben csiklandozzák vagy simogatják a babákat. A mondókák 

ismételgetésével nő a gyermek szókincse, s fejlődnek a motoros képességei. 

Községemben régen s ma is élnek ilyen mondókák, melyeket nemcsak a szülők 
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mondogatnak, de nagyobb testvérek is szívesen használnak. A legismertebb 

mondóka Korláthelmecen a Ciróka, maróka… kezdetű: 

Ciróka, maróka, 

mit főztél, babóka? 

Kását, kását, 

Hová tetted? 

A póckára. 

Megette a pap cicája, 

Kácc ki, kácc ki! 

Szintén kedvelt mondóka a Kerekecske, gombocska, mely alatt a baba 

tenyerét simogatják, s ha a nyulacskához érnek, akkor megcsiklandozzák a 

gyermeket: 

Kerekecske, gombocska,  

erre szalad a nyulacska.  

Itt szalad, itt megáll, 

itt egy körutat csinál. 

Sok nagymama mondogatta unokájának a Tapi, tapi kezdetű mondókát, 

hogy a gyermek kedvet kapjon az evéshez. Ha a gyermek már tudott ülni, akkor 

akár a két kis kezét össze is tapsoltatták, hogy a későbbiekben, amikor meghallja 

a tapi-tapit, akkor már önállóan csinálja. 

Tapi, tapi anyának, 

Cicit adjon a babának. 

Nagyobb gyermekeknél, akik már elkezdenek állni és járni tanulni, a 

szülők ezt mondogatják: 

Áll a baba áll, 

 mint egy kismadár, 

ágról ágra száll,  

Jár a baba, jár. 

A kisgyermekek kedvelt játéka a turi-bika, azaz amikor egy felnőtt a 

kisbabával összedörgöli a homlokát vagy az orrát. Ilyenkor a szülő ezt mondja: 
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Én is pisze, te is pisze, 

Gyere pisze, vesszünk össze. 

A nagyobb gyermekek egyik kedvenc mondókája a Csip-csip csóka, 

melyben a gyermekek egymás kezét csipkedték: 

Csip-csip csóka, 

Vak varjúcska, 

Jó volt-e a kisbabóka,  

Ha jó volt a kisbabóka,  

Ne csípd meg őt vak varjúcska! 

Höss! Höss! Höss! 

Három-négy éves gyermekekkel az anyukák gyakran játsszák az Elment 

vadászni ujjas játékot, amely a gyermek kézügyességét javítja: 

Ez elment vadászni. 

Ez meglőtte. 

Ez hazavitte. 

 Ez megsütötte.  

Ez a picike pedig mind megette! 

S nemcsak az anyukák szeretnek gyermekükkel játszani, de az apukák s 

nagyapák is. Kedvelt kisfiús játékuk a Hőc, hőc katona, melyet főként a kisfiú 

unokákkal játszották, de a kislányok is előszeretettel lovagoltak, hőcögtek 

nagyapjuk vagy apjuk térdén: 

Hőc, hőc katona, 

ketten ülünk egy lóra. 

Szénát, zabot a lónak, 

abrakot a csikónak. 

A csintalan gyermekeket a szülők a Jön a cigány! Elvisz a csontfülű! 

kifejezésekkel ijesztgették. Ezek a kifejezések régen és ma is divatosak a 

szülők körében, de gyakran ijesztgetik a gyermekeket a Jön a mumus! 

kifejezéssel is. 
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A nagyobb gyerekek már egyedül is eljátszottak, s ha egy csigaházat 

találtak, akkor a csigát megpróbálták kicsalogatni a házából a következő 

dalocskával: 

 

Csigabiga gyere ki, 

Ég a házad ideki, 

Kapsz tejet, vajat,  

Holnapra is marad. 

Szintén érvényben volt az a mondóka, ha a gyermek gólyát látott, hogy: 

Gólya-gólya, gilice,  

Mitől véres a lábad? 

Török gyerek megvágta, 

 Magyar gyerek gyógyítja. 

Síppal, dobbal, nádi hegedűvel 

Selyemkeszkenővel. 

Ha a gyermek csintalan volt, s mindenhová felmászott, akkor a szülők a 

Mókuska, mókuska kezdetű mondókával ijesztették meg: 

Mókuska, mókuska,  

felmászott a fára. 

Leesett, leesett,  

eltörött a lába. 

Doktor bácsi, mi van a kosárba’? 

Orvosság, orvosság 

Mókuska lábára. 

 Az anyukák szívesen énekelték nagyobb gyermeküknek a Süss fel nap 

kezdetű gyerekdalt is: 

Süss fel nap, fényes nap,  

Kertek alatt a kislibák megfagynak. 

Idősebb gyermekek körében már társasjátékok voltak a divatosak. 

Korláthelmecen ismerték a fogócskát, bújócskát, Bújj, bújj zöld ágat. A 
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fiatalabb generáció ezekhez hozzáadta a fogócska tovább fejlesztett 

változatát, a fagyasztót, valamint az Adj király katonát, a Tüzet viszek, ne 

lássátokat, a gumizást. 

Napjainkban a szülők, amikor csak tehetik, énekelnek, dúdolgatnak 

gyermeküknek, hogy az minél hamarabb megtanuljon beszélni. A 

hagyományos gyermekdalokat a fiatalok is ismerik, sőt elő is adják 

gyermeküknek. De a technika fejlődése sajnos községemben is teret hódított, 

így a mai gyerekek hamar megkedvelik a meséket, rajzfilmeket, melyet a 

televízióban vagy a számítógépen nézhetnek. Ezek akár órára is le tudják 

kötni a gyermek figyelmét, így a szülőknek több idejük marad a háztartásra.  

Hagyományos gyermekjátékokkal, mint a Nyuszi ül a fűben vagy a Bújj, 

bújj zöld ág a gyermekek csak az óvodában találkoznak, így csak ebben a 

rövid időben játsszák is ezeket a játékokat. Otthon ezek a gyermekek inkább a 

számítógépen vagy az telefonokon játsszanak. Ugyanakkor fontos az, hogy a 

szülők tisztában legyenek ezen játékok veszélyeivel, hisz a TV nem pótolhatja 

azt az élményt gyermekünknek, amit vele töltünk. 

 

pólyapárna [-ʹk; -ʹt; -ʹba; -ʹja] fn  

Et.: Szláv jövevényszó, de a közvetlenül átvett alak bizonytalan. [EtSzt.582.o.] 

Pl.: A kelengyéhez tartozik a pólyapárna. 

Vö: KMNySz. II. 180. o. 

kissapka [-ʹk;-ʹt; -ʹba;-ʹja] fn 

Et.: Szláv jövevényszó. A szó több alakban is használatos a magyarban, a sapka 

forma horvát-szerb átvétel, a nyelvjárási csapka szlovák és lengyel eredetű lehet. 

[EtSzt. 639.o.] 

Pl.: Ráadták a kissapkát a gyermekre. 

ingecske [-ʹk;-ʹt;-ʹben] fn 

Et.: Bizonytalan eredetű, esetleg jövevényszó egy iráni nyelvből. Az iráni 

szavak tisztázatlan eredetűek. [EtSzt. 310.o.] 

Pl.: A gyermek ingecskében van. 



76 

 

pelenka [-ʹk;ʹ-t; -ʹja] fn 

Et.: Északi szláv, közelebbről kárpátukrán, vagy talán cseh jövevényszó. 

Amennyiben a szó inkább népi átvételként, mint ipari termék, ruhaféle neveként 

honosodott meg nyelvünkben, úgy valószínűbb, hogy az ukránból 

származik.[EtSzt. 562.o.] 

Pl.: Koszos a pelenka. 

Vö: KMNySz. II. 165. o. 

babavárás [-a] fn  

Et.:Hangutánzó szó, hangalakja a csecsemő első artikulált hangjait ismétli. 

Hasonló alakú szavak számos nyelvben vannak, de ezek között etimológiai 

összefüggés nem feltétlenül áll fenn.[EtSzt. 62.o.] 

Pl.: A babavárás alatt a szülők meghívták a keresztszülőket. 

koma [-ʹk; -ʹt; -ʹnak; -ʹja] fn 

Et.:Szláv jövevényszó. A szláv szavak eredete tisztázatlan. A magyar koma 

hangalak vagy a szláv hímnemű alakhoz tapadt birtokos személyjellel, esetleg a 

szláv nőnemű alakból keletkezett. A koma elsőként ’keresztkoma’ jelentésben 

adatolható. [EtSzt. 382.o.] 

Pl.: Kit hívjunk komának? 

Vö: KMNySz. I. 499.o. 

keresztszülő [-k; -t; -nek; -je] fn  

Et.: ’кума’ ’keresztszülő’. Szláv eredetű [TESz.II.558.o.] 

Pl.: Meghívták keresztszülőnek. 

terhesség [-nek; -e] fn  

Et.: ’áldott állapot’, származékszó [EtSzt.20. o.] 

Pl.: A terhességet nem volt szabad titkolni. 

Vö: KMNySz. II. 332. o. 

szülés [-ek; -t; -nek; -e] fn  

Et.: Valószínűleg ősi, ugor kori szó. [EtSzt. 717.o.] 

Pl.:Nehéz a szülés, mert keskeny a csípője. 

Vö: KMNySz. II. 305. o. 
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bába [-ʹk; -ʹt; -ʹnak; -ʹhoz] fn  

Et.: ’szülésznő’,szláv jövevényszó. A szláv nyelvekben hangutánzó-hangfestő 

eredetű. [EtSzt 62.o.] 

Pl.: Elszaladt a bába után. 

Vö: KMNySz. I.52. o.; SzamSz. 57. o. 

betegágy  [-ak,-at; -a] fn  

Et.: ’fekvő beteg’, ismeretlen eredetű [TESz.I.87.o.] 

Pl.: Az asszony két hétig feküdte a betegágyat. 

gyermekágy [-ak,-at; -a]  fn  

Et.: ‛szülés utáni időszak‛, összetett szó [EtSzt. 270.o.] 

Pl.: A gyermekágyat fekszi. 

Vö: SzamSz. 343. o.; KMNySz. I. 350. o. 

mos [-ott; -ás] ige  

Et.: Ősi, uráli kori szó. [EtSzt. 492.o.] 

Pl.: A bába megmossa a gyermeket. 

vajúdik [-ott; -ás]ige  

Et.: Származékszó, melynek alapszava a már nem élő, ismeretlen eredetű vajik 

’kínlódik valamivel’ [1554] ige. [EtSzt. 785.o.] 

Pl.: Vajúdó asszonyhoz hívták a bábát. 

újszülött [-t; -hez] fn  

Et.: ’csecsemő, kisbaba’,ismeretlen eredetű [TESz.II.459.o.] 

Pl.: Megszületett az újszülött. 

anya [-ʹk; -ʹt; -ʹhoz] fn  

Et.: Valószínűleg egy ősi, uráli kori szótőre vezethető vissza. Hasonló 

hangalakú és jelentésű egyéb rokon, illetve nem rokon nyelvi példák is 

hozhatók, ezek azonban hangtörténeti szempontból nem kapcsolódnak anya 

szavunkhoz. [EtSzt. 47.o.] 

Pl.: Az anya két hétig a gyermekágyat feküdte. 

Vö: KMNySz. I. 37. o. 

cérna [-ʹk; -ʹt] fn  
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Et.: Német, közelebbről felnémet jövevényszó. A magyar szó hangalakja a szó 

eleji mássalhangzó-torlódás feloldásával alakult. [EtSzt. 106.o.] 

Pl.: Cérnát vagy madzagot kötöttek a kezére. 

édesapa [-ʹk; -ʹt] fn  

Et.: Összetett szó, előtagja az édes melléknév, utótagja az apa főnév. [EtSzt. 

163.o.] 

Pl.: Az édesapák is jelen vannak a szülésnél. 

Vö: KMNySz. I.193. o.; SzamSz. 188. o. 

szoptat [-ás; -ott] ige  

Et.: Hangutánzó eredetű szó, mely összetartozik a szív igével, illetőleg annak 

szip alakváltozatával. Igei származékai a műveltető képzővel alakult szoptat 

[1493 k.], a gyakorító képzős szopogat [1626–1627], névszói származékai a 

szopós [1360 tn.] és a szopóka [1580]. [EtSzt. 709.o.] 

Pl.: Szoptatja az anya a gyermeket. 

Vö: KMNySz. II. 198. o. 

szül [-és; -t] ige 

Et.: Valószínűleg ősi, ugor kori szó. Korai származéka a szülő ~ szüle [1138 tn., 

1372 u.], mely a melléknévi igenévi alak főnevesülése. Hasonló, főnevesült 

melléknévi igenév a szülött is [13. század eleje], mely főképpen az egyszülött, 

elsőszülött (gyermek) típusú kifejezésekben szerepel. További származékaira 

vö. születik [13. század eleje], szülés [1372 u.], születés [1405 k.], szülemény 

[1519], szülész [1817].  [EtSzt. 717.o.] 

Pl.:  Szülésnél csak a nőrokonok vannak jelen. 

Vö: KMNySz. II. 305. o. 

avat [-ás; -ott] ige  

Et.: ‛valamivététel‛, származékszó [EtSzt., 45.o.] 

Pl.: Az anya avatása fontos pillanat. 

előtej [-re; -et] fn  

Et.: Jövevényszó egy iráni nyelvből. Az iráni szavak indoeurópai eredetűek. A 

magyar szó magas hangrendje alapján arra következtethetünk, hogy az átadó 
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nyelv egy középiráni, az alánhoz közeli nyelv lehetett, vö. tehén, üveg. [EtSzt. 

734. o.]. 

Pl.: Az előtejre is szükség van. 

kamilla [-ʹs; -ʹt] fn  

Et.: Német jövevényszó. A német szó a középkori latin camomilla ’kamilla’ 

főnévre vezethető vissza. A magyar szóvégi a hangzócserével került a német e 

helyére, miként cérna szavunkban is. [EtSzt. 340.o.] 

Pl.: Kamillás vízzel mosták a mellet. 

víz [-s; -t; ben] fn  

Et.: Ősi, uráli kori szó. [EtSzt 807.o.] 

Pl.: Meleg vízben fürdik a gyermek. 

szájpenész [-es; -t; -ben] fn  

Et.: Szláv jövevényszó. A szó végső soron indoeurópai eredetű. A szláv szó már 

a 10. század vége előtt bekerült a magyarba. Ebből fejlődött a szó eleji 

mássalhangzó-torlódás feloldásával és korai hangátvetéssel a mai penész 

hangalak. [EtSzt. 563.o.] 

Pl.: Szájpenész ellen kamillás vizet használtak. 

keresztel [-és; -ő; -t]  ige  

Et.: Szláv jövevényszó. [EtSzt. 365.o.] 

Pl.: Szülés után egy-két héttel tartják a keresztelőt. 

Vö: KMNySz. I. 459. o. 

tiszta [-ʹn; -ʹt; -ʹra]  mn   

Et.: Szláv jövevényszó. A szláv szavak indoeurópai eredetűek. A magyarba 

valamely szláv melléknév semlegesnemű vagy nőnemű alakja került. [EtSzt. 

746.o.] 

Pl.: Az avatásra az anya már megtisztult. 

bölcső [-t; -ben] fn  

Et.: Jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből a honfoglalás előtti időből. 

A török szóvégi mássalhangzó spirantizálódott, majd zöngés mássalhangzó 

lépett a helyébe, végül magánhangzóvá alakult. [EtSzt. 93.o.] 
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Pl.: A gyermek a bölcsőben alszik. 

Vö: KMNySz. I. 115. o.; SzamSz. 111. o. 

tehéntej [-et; -ben] fn  

Et.: Vitatott eredetű. 1. Jövevényszó egy iráni nyelvből. Mindezen szavakkal tej 

szavunk előzménye is összefügg. 2. Ősi, uráli kori szótő magyar képzéssel. 

[EtSzt. 734.o.] 

Pl.: Anyatej helyett tehéntejet iszik. 

táplálkozás [-t; -ra] fn  

Et.: Belső fejlemény, valószínűleg egy önálló alakban nem adatolt szótő 

származéka. [EtSzt. 727.o.] 

Pl.: A gyermek rosszul táplálkozik. 

gumibugyi [-k; -t; -ban] fn  

Et.: Szórövidüléssel és játékos szóalkotással keletkezett az azonos jelentésű, 

mára elavult bugyogó [1657] alapján, végződése az -i kicsinyítő képző. A 

bugyogó a bugyog ige főnevesült -ó melléknéviigenév-képzős alakja. [EtSzt. 

97.o.] 

Pl: A kislány gumibugyiban alszik. 

kiságy [-at; -ban] fn  

Et.: Ősi, finnugor kori szó. Mai használatától eltérően az ágy főnév eredetileg 

mindenféle fekhely megnevezésére szolgált. [EtSzt 29.o.] 

Pl.: A gyermek a kiságyban alszik. 

Vö: SzamSz. 28.; KMNySz. I. 20. o. 

lepedő [-k; -t; -ben] fn  

Et.: Szófajváltással keletkezett. A lepedő elsődleges jelentése ’takaró’, ennek 

igen régi jelentésváltozata a szó mai köznyelvi jelentése. Legújabban a bizalmas 

’terjedelmes papírlap, kitöltendő űrlap’ jelentésben is használatos [1961]. [EtSzt. 

436.o.] 

Pl.: Lepedő van az ágyban. 

paplan [-ok; -t; -ban] fn  
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Et.: Bizánci görög jövevényszó. A magyar hangalak a birtokos személyjelnek 

érzett szóvégi a elhagyásával jött létre, vö. beszéd, kolbász. A magyarba a szó az 

Árpád-kori magyar-görög dinasztikus kapcsolatok révén került. [EtSzt. 550.o.] 

Pl.:A gyermek paplan alatt alszik. 

dunna [-ʹk; -ʹt; -ʹban] fn  

Et.: Déli vagy nyugati szláv jövevényszó. A magyar szó hangalakja 

hangátvetéssel fejlődött. [EtSzt. 159.o.] 

Pl.: Kisdunna van az ágyban. 

Vö: SzamSz. 183. o. 

lakoma [-t; -ban] fn  

Et.: Belső fejlemény. Az igéből nyelvújítás kori elvonás eredményeként 

keletkezett a lakoma főnév [1815]. [EtSzt. 425. o.] 

Pl.: Sokan voltak a keresztelési lakomán. 
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5. A SZÜLETÉSSEL KAPCSOLATOS SZAVAK ÉS KIFEJEZÉSEK 

ELEMZÉSE 

A születéssel kapcsolatos szokások kutatása során megfigyeltem, hogy az e 

hagyományokhoz fűződő kifejezések csoportokba rendeződnek. Célszerűnek 

tartottam megvizsgálni ezeket a szavakat eredetük és szerkezetük szerint is. 

 

5.1. A szavak és kifejezések kategorizálása eredetük szerint 

A magyarok vándorlásaik során több néppel, nemzettel is érintkeztek. Ez a 

kapcsolat számos fejlődést eredményezett elődeink gazdálkodásában, 

kultúrájában, s nem utolsó sorban rányomta bélyegét nyelvezetükre is. 

Megfigyelhetjük, hogy nyelvünk számos átvételeket tartalmaz, melyeket más 

népektől kölcsönzött. Ezek a szavak annyira beleolvadtak már a szókincsünkbe, 

hogy nem érezzük az idegen ízt. 

Eredetük szerint 112 szót vizsgáltam. A szavak eredet szerinti 

csoportosításánál a Zaicz Gábor [78] által szerkesztett Etimológiai szótárra 

támaszkodtam. 

A következő csoportokat alakítottam ki: 

3. 1. 1. Ősi örökségek (14%) 

a) Ősi, finnugor kori szó: anyatej, fájás, jel, kifej, kiságy, néz, vérzés. (50 

%) 

b) Ősi örökség az ugor korból: szalag, szül, szülő, vár. (29 %) 

c) Ősi örökség az uráli korból: anya, megesett, mos, szem, víz. (36 %) 
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50%

29%

36%

Ősi örökségek 

Ősi, finnugor kori szó

Ősi örökség az ugor korból

Ősi örökség az uráli korból

 

 

Ha megfigyeljük az első kategóriát, megállapíthatjuk, hogy az ősi 

örökségek nagytöbbségét az ősi, finnugor kori szavak alkotják, 50%. Az ugor 

és az uráli korból származó szavak esetében a százalékos megoszlás 29%, 

valamint 36%. 

 

3. 1. 2. Belső fejlemények (45 %) 

a) Származékszó:ajándék, állapotos, avat, avatás, burok, édes, elsőszülött 

émelygés, füröszt, gondoz, hegyes,hiedelem, igéz, ijed, ingecske, 

kerek, kíván, látogat, lepedő, megfürdet, piros, szokás, szoptat, 

szülés, táplálkozás, terhesség,tilt, tiltás, titkol, ujjas, utód, vajúdó, 

várandós, vászonkendő, vászonrongy. (69%) 

b) Hangutánzó eredetű: babavárás, gólya, gumibugyi, sír, szoptat. (9%) 

c) Szófajváltó: kendő, langyos.(4%) 

d) Összetett szó: ellát, édesapa, gyermekágy, keresztszülő, keresztvíz, 

kismama, kórház, másállapot, méhlepény. (17%) 
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A második nagy csoportot a belső fejlemények alkotják. Itt négy altípust 

különítettem el. A legnagyobb arányban a származékszók (69%) vannak, 

melyek a magyar nyelv sajátosságainak megfelelően alakultak ki. Jelentős 

arányban fordultak elő összetett szavak (17%). Elenyésző számban találhatók 

hangutánzó eredetű és rövidüléssel keletkezett kifejezések 

 

3. 1. 3. Jövevényszavak (32%) 

a) Szláv jövevényszó: bába, család, csodál, dunna,kabát, kád, kereszt, 

keresztel,kissapka, koma, kosár, pap, parázs, párna, pelenka, pólya, 

pólyapárna, pokróc, ruha,sapka, szájpenész, szentelt, tiszta. (69%) 

b) Török eredetű szó: bölcső, szeplő. (5%) 

c) Görög jövevényszó: paplan. (2%) 

d) Németeredetű szavak: cérna, kamilla, kórház. (8%) 

e) Iráni eredetű szavak: előtej, tehéntej. (5%) 

f) Olaszjövevényszó: madzag. (2%) 

g) Ukrán jövevényszó: keresztszülő, pelenka.(5%) 
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A harmadik nagy csoportot a jövevényszavak alkotják, melyek a különféle 

népekkel való közvetlen, vagy közvetett érintkezés során kerültek be a nyelvbe. 

Itt a szavak 69%-át a szláv eredetű kifejezések alkotják, ami a történelmet 

ismerve nem is elképzelhetetlen. Az ukrán, a török és az iráni jövevényszók 

csupán a szavak 5%-át alkotják.  

 

3. 1. 4. Ismeretlen vagy vitatott eredetű szavak (8%) 

a) Ismeretleneredetű szavak: betegágy, gyermek, has, hímzett,  mozdul, 

nem, újszülött, verés.(88%) 

b) Vitatott eredetű szó: kelengye.(11%) 
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A kifejezések között vannak ismeretlen és vitatott eredetű szavak. E 

kifejezések nagytöbbségét az ismeretlen eredetű szavak, 11%-át a vitatott 

eredetű szavak alkotják.  

Összességében megállapíthatjuk, hogy a születéshez kapcsolódó 

kifejezések közül eredetüket tekintve a belső fejlemények a leggyakoribbak 

(45%), utána következnek a jövevényszavak (32%) és az ősi örökségek (14%), 

a legkisebb az ismeretlen és vitatott eredetű szavak százalékos aránya (8%).   

 

 

5. 2. Szavak és kifejezések csoportosítása szerkezetük szerint 

A nyelv gazdagításának leggyakoribb módja a szóképzés és a szóösszetétel. 

Ezzel a két szóalkotási móddal tudunk új szavakat létrehozni, melyekkel az 

alkotott új találmányokat, fogalmakat meg tudjuk nevezni. A lakodalmi 

szokásokkal kapcsolatos szakszavak szerkezet szempontjából is változatos képet 

mutatnak. Célszerűnek tartottam megvizsgálni ily szempont szerint is az általam 

összegyűjtött terminusokat.  

Tőszavak: bába, kabát, kelengye, koma, paplan, pelenka, pokróc, vászon, 

viganó. (17,4%) 

Képzett szavak: avatás, ingecske, keresztelő, pólyázták, táplálkozás, 

terhesség, rontás, szoptatás, szülés, vajúdó. (14,2%) 

Szóösszetételek: babavárás, betegágy, előtej, édesapa, gumibugyi, 

gumilepedő, gyermekágy, félidőkor, kiságy, kisdunna, kissapka, kománé, 

komatál, keresztszülők, kórház, magzatvíz, megjajgat, megkiabál, megmos, 
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megtisztul, pólyapárna, szájpenész, szemmelverés, tejcsatorna, tehéntej, 

újszülött, vászonrongy. (42,8%) 

Szószerkezetek: anya avatása, anya megtisztul, bölcsőben aludt, elment a 

magzatvíz, egyházi keresztelő, gyermekágy időszaka, kamillás víz, keresztelési 

lakoma, kórházi orvos, megmosni a gyermeket, piros madzag, piros cérna, 

szoptatta gyermekét, tartják a keresztelőt. (25,3%) 

 

 

A szerkezet szerinti felosztásban a legnagyobb csoportot a szóösszetételek 

képviselik, mint például babavárás, betegágy, kománé, komatál, pólyapárna, 

újszülött (42,8 %). Ugyancsak nagy csoportot alkotnak a szószerkezetek, melyek 

az összérték 25, 3%-át alkotják. Ilyenek például az anya avatása, gyermekágy 

időszaka, megmosni a gyermeket, szoptatta gyermekét, tartják a keresztelőt. 

A képzett szavak aránya alacsony, csupán 14,20%, valamint a tőszavak is 

elenyésző számban fordulnak elő, mindössze 17,40%-ban. Az alábbi képzett 

szavakat különítettem el avatás, ingecske, keresztelő, pólyázták, táplálkozás, 

terhesség, rontás, szoptatás, szülés, vajúdó. A következő tőszavak tartoznak ide: 

bába, kabát, kelengye, koma, paplan, pelenka, pokróc, vászon, viganó. 
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6.  TEMETKEZÉSI SZOKÁSOK KORLÁTHELMECEN 

 

6. 1.  A halotthoz közvetve kapcsolódó teendők 

6. 1. 1.  Halálra utaló előjelek, jóslatok 

Az emberi élet utolsó állomása a halál, s a temetkezés szokásköre. 

Minden kultúrában, így a magyar népi kultúrában is vannak babonák, 

hiedelmek, melyek előre jelzik a halált. Korláthelmecen kevés ilyen hagyomány 

ismeretes. Szülőfalumban régen és ma is csak néhány ilyen babonát tartanak 

számon: 

– ha valaki halni készült, a kutyák vonítani kezdtek. Ez a hiedelem 

nemcsak arra a házra volt igaz, ahol a halált váró beteg tartózkodott, 

hanem a szomszéd házban lévő kutya is jelezhette a halál eljövetelét. 

Borika néni mesélte, hogy amikor a férje volt beteg, akkor a család 

kutyája minden este szinte sírt, úgy vonított. Ez egészen addig volt így, 

amíg a férje meg nem halt, akkor aztán a kutya, mely előre jelezte a 

halált, megnyugodott. 

– Szintén a halál eljövetelére utalt az, ha a család kutyája egy hatalmas 

gödröt ásott. Egyik adatközlőm, Marika néni szerint, amikor férjének 

már közeledtek az utolsó napjai, a kutyája az udvaron egy nagy gödröt 

ásott. A férje nemsokára meg is halt. 

– Hasonló jóslat a bagoly huhogása, amit községemben halálmadárnak 

is tartanak. Úgy tartják, hogy minél közelebb huhog a házhoz a bagoly, 

annál közelebb van a halál ideje is. 

Ugyanakkor nemcsak külső jelek utalhatnak az elmúlásra, mint a jószágok 

furcsa viselkedése, de belső dolgok is. Ilyen például, ha egy elhunyttal 

álmodunk. Szeretteink gyakran visszatérnek hozzánk valamilyen formában. 

Községemben úgy tartják, ha egy közeli elhunyt hozzátartozónk álmunkban 

megjelenik, s magához hív, akkor az álmot látónak is közel van a vég. 

Természetesen, az idősebb emberek szerint a halált is el lehet odaázni, mégpedig 
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úgy, ha álmunkban magához is hív minket az elhunyt, nemet kell neki mondani, 

mintha a halálnak mondanánk nemet. 

A halálra utaló jelek napjainkban sem változtak meg, a fiatalok is ismerik 

és tartják ezeket a babonákat. 

 

6. 1. 2.  Felkészülés a halálra 

A halálra felkészülni természetesen nem lehet, mivel senki sem tudja előre, 

mikor jön el az ő órája. Idős és beteg embereknél a család általában felkészül a 

szomorú pillanat eljövetelére. 

Az idősebb emberek és a fiatalok is úgy tartják, hogy ilyenkor ki kell 

takarítani a házat, el kell készíteni az első szobát, ahol a ravatal lesz. Abba a 

szobába, melybe az elhunytat helyezték, igyekeztek a legnagyobb rendet tartani. 

Ez a legtöbb esetben az első szoba volt. Amikor már tudták, hogy közel a vég, 

akkor elkészítették a halott legjobb ruháját, hogy abban helyezzék végső 

nyugalomra. Ilyenkor a közeli rokonok mind igyekeztek meglátogatni a beteget, 

még utoljára. Gizi néni elmondása szerint, amikor az édesanyja egy nap nagyon 

rosszul lett, az egész család eljött látogatóban, hogy találkozzanak szerettükkel. 

Nemsokára, Gizi néni édesanyja meghalt. A halál eljövetelét jelezte a szomszéd 

kutyája is, amelyik egy héttel korábban minden este fájdalmasan vonított. 

 Ezeket a szokásokat és babonákat a fiatalok is ismerik, s nagy jelentőséget 

tulajdonítanak nekik.  

 

6. 2.  Közvetlenül a halotthoz kapcsolódó tennivalók 

 

6. 2. 1.  Halálkor 

Amikor valaki meghalt a házban, az első dolog volt, hogy lezárták a 

szemét. Az idősebbek elmondása szerint azért kellett lezárni az elhunyt szemét, 

mert így olyan, mint ha aludna. A második fontos dolog, ami közvetlenül a 

halotthoz kapcsolódott, hogy egy kendővel felkötötték az állát. Ez azért volt 

fontos, mert a halott szája kinyílhatott, így a hullamerevség beállta után a kötés 
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meggátolta a kellemetlen helyzetet. A halott állának felkötésére használt kendőt 

a koporsóba tették a halott mellé, mert úgy tartották, hogy balszerencsés még 

utána is használni. 

A házban halálkor minden tükröt és ablakot letakarnak, hogy a halott 

meg ne lássa magát benne, mert akkor nem tud továbblépni a lelke. 

Napjainkban a halotthoz közvetlenül kapcsolódó hagyományok egy kicsit 

módosultak. Ha valaki otthon hal meg, az első dolog nem az állának felkötése, 

hanem a rendőrség és az orvos kihívása. Ez azért fontos, mert ők állapítják meg, 

hogy a halálban nincs idegenkezűség. Amikor az illetékes hatóságok kiérkeznek, 

ők megengedik, hogy lezárják a halott szemét s felkössék az állát. Ha valaki 

kórházban hal meg, akkor a tükröket csak akkor szokták letakarni, ha már 

hazafelé hozzák a testét. Addig csak a házat készítik elő az elhunyt érkezésére. 

 

6. 2. 2. Mosdatás és felöltöztetés. Koporsóbatétel 

A halottat régen minden esetben megmosták, mielőtt felöltöztették. Erre 

külön emberek nem voltak, így a legtöbb esetben a hozzátartozók, esetleg a 

szomszédok végezték. A mosdatásra egy tálba vizet melegítettek és egy 

kendővel megtörölgették a halottat. A tálból a vizet igyekeztek a kapufa alá 

önteni, mivel úgy hitték, hogy halottlemosó vizet nem szabad az udvarra 

kiönteni. A tálat alapos tisztítás után tovább használták. A férfiakat igyekeztek 

meg is borotválni, mielőtt a koporsóba helyezték. A mosdatást ritkán végezték 

férfiak, ez a nők feladata volt. A férfiak csak az emelgetésben segítettek. 

A mosdatás után a halottat szép ruhába öltöztették.  Ezt a ruhát általában 

kimosták, mielőtt ráadták volna az elhunytra. Az öltöztetést igyekezték minél 

hamarabb elvégezni, mivel a hullamerevség beállta után a halott mozgatása 

szinte lehetetlen. Az öltöztetést is, ahogyan a mosdatást a közeli hozzátartozók 

vagy a szomszédok végzik. 

 A halott ruhája egyszerű. A nős férfiakat fekete vagy sötétbarna öltönybe 

öltöztették, ha módosabb volt, nyakkendőt is kötöttek a nyakába, s egy kalapot 

tettek mellé. Férjezett asszonyra is fekete vagy sötét színű ruhát adtak. Az ilyen 
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asszonyok fejét kendővel kötötték át. Előfordult olyan is, hogy nőtlen férfit 

temettek. Ebben az esetben vőlegénynek öltözették föl, mondván, hogy a halál a 

jegyese. A nőtlen férfi ruhája is fekete volt, de mostanában már fehér öltönyt is 

szoktak adni az ilyen elhunytra. Egy virágot is tűznek az öltöny hajtókájába. 

Hajadon lányt menyasszonynak öltöztettek fel, mondván, hogy ő a halál 

menyasszonya lett. Ilyenkor a fiatal lányt fehér ruhába, esetleg menyasszonyi 

ruhába öltöztették, s koszorút vagy fátylat tettek a fejére. A halott öltöztetése a 

legtöbb vidéken megegyezik szülőfalum hagyományával [66, 26. o.]. 

Miután felöltöztették, a koporsóba helyezték. A koporsót mindig az első 

szobában helyezték el, itt volt a ravatal. A ravatal egy asztalból állt, melyre 

fehér lepedőt vagy terítőt helyeztek. A koporsón különleges díszítés nem volt, 

katolikus ember koporsóján egy kereszt van, reformátusén pedig kehely.  A 

koporsóba kerül még a szemfödél, amely egy egyszerű fehér lepel, selymes 

anyagból. Ez takarja le az elhunytat. A virrasztó éjszakáján a szemfödél fel van 

emelve, hogy látsszon a halott arca. A halott kezében Biblia, zsebkendő és egy 

vaspénz van, melyet az emberek hite szerint a mennyországba való 

bebocsátásakor kell átnyújtania Szent Péternek. A halott mellé teszik személyes 

tárgyait is, például a borotváját vagy a fésűjét. Ezen kívül egy szál virágot is 

tettek a halott mellé. 

Napjainkban kevés esetben szokták mosdatni a halottakat. A szokást 

természetesen ismerik, de a közeli hozzátartozók sem nagyon vállalkoznak erre 

a feladatra. Ha valaki kórházban hal meg, akkor a hullaház személyzete 

megkéri a hozzátartozókat, hogy hozzanak szappant és borotvát, amivel ők majd 

megmossák az elhunytat. 

Az öltöztetés hagyománya még ma is él községemben, s ebben az idősebb 

emberek szoktak segíteni a családnak. Természetesen, igyekeznek minél 

hamarabb felöltöztetni az elhunytat, még a hullamerevség beállta előtt. A 

halottat ma is tisztelet övezi, így a legszebb ruháját adják rá. Ha kórházban halt 

meg az illető, akkor a kórházi személyzet erre szakosodott részlege öltözteti a 
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halottat, de ők inkább csak rávágják a ruhát, mivel két óra elteltével a test 

mozgatása már elég nehéz. 

A koporsóba a halottat a virrasztó előtti estén helyezik a halottat. Ezek a 

hagyományok ma is így vannak, az emberek ismerik s meg is tartják őket. 

 

6. 2. 3.  A haláleset jelzése 

Ha valaki meghalt a faluban, a hír gyorsan terjedt. Ilyenkor a hozzátartozók 

elmennek a paphoz, s megbeszélték temetés időpontját. Nemcsak a paphoz kell 

ilyenkor elmenni, hanem a harangozóhoz, hogy harangozzon a templomban. Ha 

valaki nappal halt meg, akkor annak már este öt-hat órakor is harangoztak. Ha 

este halt meg, akkor másnap harangoztak halottnak reggel hétkor, délben 

tizenegy órakor, s este is.  

Mivel Korláthelmecen három vallás (református, római katolikus és 

pravoszláv) van jelen, így régebben mindhárom templomban szóltak a harangok 

a halottnak. Ma már csak a római katolikus és a református templomban húzzák 

meg a harangokat. 

 Korláthelmecen másképp harangoznak férfinek és nőnek. Ha férfi halt 

meg, akkor egyszerre négyszer 35-öt húztak egy haranggal, ha asszony hunyt el, 

akkor egyszerre háromszor 35-öt. A virrasztó napján reggel, délben, s este is 65-

ször kondítják meg a harangot. Temetési napon csak kétszer harangoztak, 

reggel, s délben, összesen 65-öt. A temetésre gyülekezőnek, asszonynak és 

férfinak is háromszor 25-öt húznak. A harangokat akkor is meghúzza a 

harangozó, ha a temetési menet elindul az udvarról a temetőkertbe. 

Abban az esetben is meghúzzák a harangokat, ha korláthelmeci ember halt 

meg, de nem itthon történt az eset. Ekkor csak a temetés napján harangoznak 

az elhunytnak a fent említett minta szerint.  Ha pedig kórházban hunyt el, s a 

testét hazaszállítják, akkor amint a falu határába érnek a halottal, a harangozó 

elkezdi munkáját.  

Ha Nagypénteken hal meg valaki, akkor nem szokás egyik templomban 

sem harangozni, mondván, hogy a harangok ilyenkor Rómába mennek.  
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Ha szombaton estére hal meg valaki, akkor vasárnap reggel nem 

harangoznak, csak majd az istentisztelet utáni déli s esti harangszó jelzi a halált. 

A harangozónak munkájáért fizetséget szoktak adni.  

Napjainkban a halál jelzésére szolgáló szokások nem változtak, ugyanígy 

jelzik, ha halott van a faluban. 

 

6. 2. 4.  Virrasztás 

A halált követő este (hamar bomlásnak induló holttest esetén még a halál 

napján) megtartják a virrasztót. A virrasztó minden esetben a háznál zajlik. Azt 

a célt szolgálja, hogy ezen az estén összegyűlnek a rokonok, ismerősök és 

megemlékeznek, valamint támaszt nyújtanak a gyászoló családnak. Ilyenkor 

délután kinyitják a ház nagykapuit és a virrasztóra érkezők azon jönnek fel a 

házhoz. Korláthelmecen a virrasztóra nem hívogatnak.  

A virrasztó évszaktól függően este öt-hat óra között kezdődik, s tíz-tizenegy 

óráig tart. Akik a virrasztóba mennek, csokrot vagy koszorút visznek a 

halottnak. A ravatal az első szobában van elhelyezve. Ebben a szobában a 

villanynak a temetés végéig égnie kell, hogy a léleknek fényt és utat mutasson. 

A halottról csak akkor veszik le a szemfödelet, amikor már megérkeznek az első 

halottnézők. A ravatal mellett a család egész este ott van. Természetesen, 

gyakran váltják egymást a családtagok, de sohasem hagyják magára a halottat. 

Aki belép a szobába, először a halottat nézi meg, majd utána megy oda a 

gyászoló családhoz, és részvétet nyilvánít. 

A virrasztóban szokás énekelni is. Ezek az éneket az egyházi könyvekben 

találhatóak, s rendjük általában kötött. Az éneklést a háznál akkor kezdik el, ha 

az adott vallásból a jobb hangú asszonyok és férfiak már megérkeztek. Az 

általam gyűjtött énekeket az Ungi Egyházmegye Himnológiai Bizottsága 

állította össze Temetési és virrasztói énekeskönyvvé. Az első ének Az Úr 

énnékem őriző pásztorom… kezdetű: 
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Az Úr énnékem őriző pásztorom, 

Azért semmiben meg nem fogyatkozom. 

Gyönyörű szép mezőn engemet éltet, 

És szép kies folyóvízre legeltet; 

Lelkemet megnyugtatja szent nevében, 

És vezérl engem igaz ösvényében. 

Ha a halál árnyékában járnék is, 

De nem félnék még ő sötét völgyén is, 

Mert mindenütt te jelen vagy énvelem, 

Vessződ és botod megvigasztal engem, 

És nekem az én ellenségim ellen 

Asztalt készítesz, eledelt adsz bőven. 

Az én fejemet megkened olajjal, 

És engemet itatsz teljes pohárral; 

Jóvoltod, kegyességed körülvészen 

És követ engem egész életemben. 

Az Úr énnékem megengedi nyilván, 

Hogy mind éltiglen lakjam ő házában. 

Az első ének után szinte rögtön elénekelik a másodikat, mely az Istenbe 

vetett bizalomról szól: 

Tebenned bíztunk eleitől fogva,  

Uram, téged tartottunk hajlékunknak!  

Mikor még semmi hegyek nem voltanak,  

Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva,  

te voltál, és te vagy, erős Isten, 

 És te megmaradsz minden időben. 

Az embereket te meg hagyod halni, 

 És ezt mondod az emberi nemzetnek:  

Légyetek porrá, kik porból lettetek, 

 Mert ezer esztendő előtted annyi, 
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 Mint a tegnapnak ő elmúlása  

És egy éjnek rövid vigyázása. 

Szolgáidon láttassad dolgaidat,  

Dicsőségedet ezeknek fiain! 

 Add értenünk felséges hatalmadat,  

Mi kegyes Urunk, ó, irgalmas Isten,  

Minden dolgunkat bírjad, forgassad,  

Kezeink munkáit igazgassad! 

Az énekeket általában nem sorban éneklik. A legtöbb virrasztón egy 

asszony szokta elkezdeni énekelni az éneklést, s a többiek folytatják. Minden 

virrasztón elhangzik az alábbi ének:  

Az áldott orvos közeleg,  

A drága főpap: Jézus;  

Szava szívünk enyhíti meg,  

Egyetlen üdvünk: Jézus.  

Halld, mint zeng az égi kar  

Édes visszhangjaival!  

Szívemben is zeng e dal: Jézus, Jézus, Jézus! 

Rendszerint 12–13 éneket énekelnek el. Református virrasztóban a 

református himnusszal zárják az éneklést. Mivel Korláthelmecen nincs parókia, 

így a pap csak közeli barát, ismerős virrasztójába szokott elmenni. 

Az éneklés végén a vendégeket süteménnyel, borral és pálinkával kínálják 

meg. 

Napjainkban is tartják a virrasztó menetét az emberek.  Az emberek a 

virrasztó hagyományán nem változtattak, mivel úgy gondolják, azzal megsértik 

az elhunytat. Gyakran előfordul községemben az a hagyomány, miszerint nem 

koszorút vagy virágot visznek a virrasztóba, hanem valamennyi pénzt.  Ez a 
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hagyomány viszonylag új, s a helyi szláv lakosság körében elterjedt szokás, s a 

magyarok körében eléggé divatossá vált. 

 

6. 3. Temetési szertartás 

 

6.3. 1.  Szertartás a halottas háznál 

A temetés a virrasztó utáni napon zajlik. A temetésre illik elmenni 

mindenkinek, aki ismerte az elhunytat, de előfordult olyan eset is, hogy csak a 

gyászoló családra való tekintettel ment valaki el a temetésre. A halottas háznál 

való szertartás általában a déli órákban van, már-már szokásszerűen. 

Korláthelmecen akkor teszik délelőttre a szertartást, ha az elhunyt teste már 

nagyon rossz állapotban van. Ilyen esetben a ravatal alá egy tálban kálisót 

tesznek, hogy elvegye a rossz szagokat. A koporsó lezárása előtt ezt a sót a 

halotthoz teszik, mondván, hogy az is az övé, s ne maradjon az itt maradtakkal. 

Aki a temetésre megy, annak sötét ruhába illik öltözni, ezzel is kifejezve 

együttérzését a gyászoló család iránt. Ha a virrasztóba már vitt virágot vagy 

koszorút, akkor a temetésre már nem kötelező. Aki a temetésre érkezik, elsőként 

a házba megy be, ahol a halott van felravatalozva, s még egyszer búcsút vesz 

tőle. Ekkor a szemfödél, a halotti lepel még ki van nyitva, s majd csak a 

koporsó lezárásakor takarják be vele a halottat. Korláthelmecen nem volt 

szokás kivágni a halott arcának a halotti leplet. 

A pap megérkezése előtt szokták lezárni a koporsót. Régebben még 

leszögezték a koporsók fedelét hat hosszú szeggel, de mára a koporsókat 

csavarokkal adják el, így nem szükséges a leszögezés. A koporsó bezárását erős 

férfiakra bízzák, a gyászoló család nem zárhatja le elhunyt szerette koporsóját. 

A lezárt koporsóra egy csokor virágot erősítenek, melyet a legközelebbi 

hozzátartozója hozott az elhunytnak.  Katolikus szertartásnál csak akkor zárják 

le a koporsót, ha a plébános felszentelte a halottat. Református szertartásnál ez 

nem szokás. 
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Az ötvenes-hatvanas években még szokás volt fényképet készíteni a 

halottról a koporsóban, mikor még nyitva van a szemfödél, valamint a temetési 

menetről. Napjainkban a fiatalok ezt a szokást nem tartják, gyakran a 

hozzátartozók nem is engedik, hogy bárki is fényképet készítsen az elhunytról. 

Amint lezárták a koporsót, kiviszik az udvarra, hogy ott folytatódjon a 

búcsúztatás. A koporsót a család nem viheti, rendszerint négy férfi viszi ki az 

ismerősök köréből a halottat lábbal előre az udvarra. Pravoszláv vallású 

elhunyt esetében ahány ajtó van az udvarig, annyiszor kell megállni a 

koporsóval, s leguggolni háromszor. Más vallású temetéseken ilyen hagyomány 

nincs, így csak egyszerűen kiviszik a koporsót az udvarra. A koszorúkat az 

ismerősök a szőlőlugasra akasztják föl, s a szertartás végéig ott is hagyják. A 

virágok a koporsó végéhez kerülnek. 

A koporsó elején, ott, ahol a halott feje van, áll a pap. A pap elé egy asztalt 

helyeznek egy csokor virággal, s az asztal mellett néhány széket helyeznek el az 

énekkar számára. Az asztalt csipketerítővel vagy egyszerű fehér abrosszal 

takarják le. Amikor kiviszik a halottat, a pap elé teszik le a nagy asztalra, lábbal 

az utca felé. A koporsó köré áll a család és a nagyon közeli rokonok. Akik a 

temetésre érkeznek, azoknak lócákat készítenek el, melyen háziszőttes pokrócok 

vannak leterítve. A lócákra csak az idősebbek szoktak leülni, a fiatalabbak a 

koporsótól valamivel távolabb állnak.  

A temetési szertartás kezdetét a gyűlő harangszó jelzi. Ilyenkor a két 

templomban a harangozók egyszerre kondítják meg a harangot asszonynak és 

férfinak is háromszor 25-öt húznak. Amint a harang elhallgat, a tiszteletes az 

énekkarral együtt egy temetési éneket énekel. Ilyenkor a tiszteletes mondja be, 

hogy melyik éneket fogják énekelni. Az egyik ilyen ének a Jer, temessük el a 

testet kezdetű: 

Jer, temessük el a testet, 

Melyről kétségünk nem lehet, 

Hogy az ítéletnek napján 

Fel fog támadni igazán. 
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 A lelkész igeolvasás és prédikáció után felolvassa a búcsúztatót, melyet 

általában a család előre megír. A búcsúztatóban az elhunyt búcsúzik szeretteitől, 

barátaitól, ismerőseitől. A sorrend fontos a búcsúztatóban, hisz elsőként a 

családtól (feleség, férj, gyerekek, szülők), utána a közeli barátoktól, 

ismerősöktől és kollégáktól, falubeliektől búcsúzik. A búcsúztatóban meg van 

fogalmazva az elhunyt életének néhány fő állomása: születése, házassága, 

gyermekek születése, s a végén nevezi meg a lelkész a halál idejét, esetleg 

halálának okát. A szertartást azzal fejezi a lelkész, hogy a családdal az alábbi 

búcsút mondatja: „Isten áldjon, Isten veled, legyen csöndes pihenésed!” 

A búcsúztatás után a halottat férfiak leemelték az asztalról, s a halottas 

kocsira rakták. Régen a halottat a temetőkertig rúdon vitték, de mára már 

annyira elfogytak községemben az erős férfiak, hogy csak a temetőkertben a 

sírhoz viszik rúdon a koporsót. A kocsira teszik a koszorúkat és a virágokat, s 

elindulnak a temetőbe. 

 

6. 3. 2.  A temetési menet 

A búcsúztató után elindult a temetési menet a halottaskocsi után a 

temetőkertbe. A menetet a pap vezeti, utána az énekesek mennek. Őket követi a 

család, a közeli rokonok, s ismerősök. A temetési menetet a falubeliek zárják. 

Amint elindul a halottaskocsi, a harangozó elkezdi a harangokat. 

Huszonötször kondítja meg. Amikor a kocsi a bolthoz ér, a tiszteletes az 

énekkarral megáll, s elénekelnek egy temetési éneket. Az énekek sorrendje itt 

változó. Rendszerint egy versszakot énekelnek el az adott énekből: 

Istenemhez száll az ének 

És őbenne vigadok; 

Mert szerelme bármit nézzek,  

Mindenünnen rám ragyog; 

Véget ér majd mindenem, 

Csak az ő szerelme nem! 

Mely szívemet égbe vonja, 
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Onnan néz rám áldó gondja. 

A harangozó itt is megkondítja a harangot. Az úton fölfelé található a 

katolikus templom, s szokás Korláthelmecen, hogy a templom mellett 

megállnak, s ismét énekelnek. A harangozó itt is megkondítja a harangot. Utolsó 

előtti állomás a református templom, amely a temető lábánál található. A 

harangozó szintén harangozik, s az énekkar énekel még egyet a lelkésszel. 

Mivel Korláthelmecen a református templomtól feljebb, egy dombon van a 

temető, így az autó csak a temető aljáig megy. Onnan a halottat rúdon viszik a 

sírhoz vagy pedig a koporsó fülét fogják meg.  

A sírt a sírásók igyekeznek még a temetés előtti napon elkészíteni, de 

mivel a hegyoldal sziklás, így munkájuk nagyon nehéz. Korláthelmecen a 

temető parcellák nagyon egyszerűen vannak felosztva: családonként 

temetkeznek. Nem tesznek különbséget magyar, ukrán, református és katolikus 

halott között. Mindenkit igyekeznek a családtagjai mellé helyezni. Ez a 

hagyomány. A „halálbrigád”, ahogyan községemben nevezik a sírásókat, 

munkájáért pénzt kap, s a torba is meg szokták őket hívni. Számukra egy külön 

asztalt készítenek. 

 

6. 3. 3.  Szertartás a sírnál 

A sírhoz kiérve a pap megy elől, s a sír fölött áll meg. Ide hozzák a férfiak 

a koporsót. A koporsót két rúdra teszik rá. A pap ekkor egy rövid 

gyászbeszédet mond a sír fölött, valamint imádkozik a halott lelki üdvéért. A 

koporsó aljára köteleket helyeznek, s azon engedik le az elhunytat a sírba. A 

koporsó leeresztésekor az énekkar még egy utolsót énekel az elhunytnak, mielőtt 

rálapátolnák a földet a sírra. Ilyenkor kétféle éneket szoktak énekelni. Az 

egyik a Hadd menjek Istenem, a másik pedig a Feljebb emeljetek kezdetű: 

Hadd menjek, Istenem, 

Mindig feléd, 

Fájdalmak útjain 

Mindig feléd. 
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Ó, sok keresztje van, 

De ez az én utam, 

Mert hozzád visz, Uram, 

Mindig feléd. 

*** 

Feljebb emeljetek, feljebb 

A bűn gyászos éjiből! 

Ott a helyem Jézus mellett, 

Éltét értem adta föl. 

Szálljon, szálljon angyalszárnya, 

Elragadva vigyen el, 

Vigyen fel a Golgotára, 

Hol megváltott vérivel! 

Korláthelmecen a sír mellett első sorban a családtagok állnak, utánuk az 

ismerősök és falubeliek. Az énekkar a pap mellett áll. Szokás, hogy egy marék 

földet dobjon mindenki a koporsóra, mielőtt a sírások betakarnák. Ez azért 

fontos, hogy a halott senkit ne kísértsen. A fejfát, melyet előre megírtak, a 

sírások állítják be a sírba a koporsó leeresztésekor. Miután mindenki elhelyezte 

a marék földjét, a sírásók feladata, hogy betakarják földdel az elhunytat, 

valamint ráhelyezzék a koszorúkat. A fejfa mellé kerülnek a családtól kapott 

koszorúk, virágok. Az egész sírra helyezik a többi koszorút, s virágot. A 

szertartás végén a család a közeli rokonokat, szomszédokat visszahívja a torba. 

Községemben olyan szokás van, amely a háznál lévő tort előzi meg, hogy 

azokat a jelenlévőket, akiket nem hívnak meg a háznál lévő torba, egy kis 

süteménnyel, szendviccsel, borral vagy pálinkával kínálják meg a református 

templom mellett fölállított asztalon. Ekkor, mielőtt az asztalhoz érnének, kezet 

mosnak egy felállított vizes tartályból, majd egy fehér kendővel megtörlik a 

kezüket. Itt általában az erre megkért személyek kínálgatják az embereket a 

halott jóemlékére. Közben a család és a rokonok lemennek a házhoz, ahol már 

előre el van készítve a halotti tor. 
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6. 3. 4.  A halotti tor 

A halotti tort minden esetben a halottas háznál ülik a temetés után. Ide 

meghívják a papot és a sírásokat is. Amíg a temetőben zajlott a szertartás, addig 

az otthoni tort az erre felkért barátok vagy szomszédok készítették elő.  

A temetőből érkezőket a kapuban egy tálba előre odakészítenek 

mosdóvizet, szappant és egy tiszta fehér törölközőt, amibe kezet lehet mosni. A 

tor arra szolgál, hogy még utoljára megemlékezzenek az elhunytról, 

imádkozzanak lelki üdvéért. 

A toron Korláthelmecen hagyományos ételek vannak. Egyik torról sem 

maradhat el a húsleves, töltött káposzta, pörkölt tésztával és a sütemények. Ezek 

elkészítésében a szomszédok vannak a gyászoló család segítségére. A tor végén 

az ételből a távolabbi rokonoknak és szomszédoknak csomagolni is szoktak egy 

keveset. A megmaradt ételeket a család fogyassza el. 

A vendégek utáni eltakarításban a szomszédok és barátok szoktak segíteni, 

ezzel is osztozva a család gyászában. 

 

6. 3. 5.  A gyász 

Még a temetés estéjén abba a szobába, ahol a halotti ravatal volt egy éjjeli 

lámpát gyújtanak meg, amelynek egész éjszaka égni kell, valamint egy pohár 

vizet és egy fehér kendőt terítenek. Ez azt a célt szolgálja, hogy az elhunyt lelke 

tudjon megmosakodni, mielőtt továbblépne. Ezt a rítust csak ezen a napon kell 

elvégezni. 

A családtagok egy évig gyászolják nyilvánosan elhunyt szerettüket. A 

gyász ideje alatt különböző szabályok vonatkoznak rájuk. A gyász ideje attól 

függ, hogy milyen rokonságban áll valaki az elhunyttal. Közeli rokonok (férj, 

feleség, gyermekek, szülők) általában egy évig gyászolnak. Nagyszülő 

elhunytakor esetén az unokák hat hónapig gyászolnak. Távolabbi 

hozzátartozókat egy-két hónapig gyászolnak. A gyász ideje más településeken is 

ismeretes [15, 129.o.]. 
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 Ha valaki gyászol, az meglátszik ruházatán, viselkedésén. A gyászoló 

nem mehet zenés mulatságba, nem viselkedhet illetlenül, kihívóan.  Ruházata 

fekete vagy sötét lehetett, színes ruhát nem viselhetett az, aki gyászolt. Ha már 

tervben volt a családnál valamilyen családi esemény, akkor azt a gyász idejére 

lemondják, csak egy év után tartják meg. Gyakran mondogatták az idősek 

ilyenkor, hogy balszerencsés lesz például a házasságuk, ha gyász ideje alatt 

házasodnak. Ha valakit a gyász ideje alatt mulatságon kaptak, azt a falu 

megbélyegezte. 

 Összegezve elmondhatjuk, hogy a halottat nagy tisztelet övezi 

napjainkban is. Az emberek igyekszenek tartani magukat a régi 

hagyományokhoz, nagyon keveset felejtettek el az ősi szokásokból. Az 

elhunytat ma is otthon ravatalozzák fel. A ravatal elkészítésére a fiatalok is 

ügyelnek, ha pedig valamit nem tudnak, a szomszéd idősek szívesen megosszák 

velük tudásukat. Községemben a régi halotthoz fűződő hagyományok ma is 

érvényben vannak.  

 A virrasztás hagyománya a mai napig semmit sem változott. Bár átvettek 

egy apró szokást a helyi szláv lakosság hagyományaiból, mégis az ősi 

magyarságra jellemző cselekedetek megmaradtak a köztudatban. A temetkezés 

elengedhetetlen kelléke a virrasztó és a harangszó, melyet az emberek sohasem 

hagynak figyelmen kívül. A halotti tor is része a mai temetkezési szokásoknak, 

egyik temetés után sem marad el. A hagyományos ételek mellett felvágottakat, 

rántott húst és fasírtot is felszolgálnak. Ezzel is bemutatva, hogy az elhunyt 

fontos szerepet töltött be a család életében.  

 Következtetésként elmondható, hogy Korláthelmecen nem módosultak a 

temetkezési hagyományok, az emberek mindennek a sorrendjét ismerik és be is 

tartják. 

gyász [-t; -ban; -l] fn 

Et.: Jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből a honfoglalás előtti időből.  

Igei származéka a gyászol. [EtSzt. 252. o.] 

Pl.: Az egész család gyászban van. 
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fejfa [-k; -t;] fn 

Et.: Összetett szó, előtagja a fej, utótagja pedig a fa főnév. Az elnevezés alapja 

egyrészt az a tény, hogy a fejfát a koporsó fej felőli végéhez helyezik el, 

másrészt pedig az, hogy a sírfejfák egyik típusa stilizált emberfejet ábrázolt. 

Egyéb elnevezései: főtől való kő [1799], fejkő [1844]. [EtSzt. 197. o.] 

Pl.: A fejfát most készítik. 

kötél [-k; -t;] fn 

Et.: Származékszó, mely a köt szóból származik. [EtSzt. 405. o.] 

Pl.: Kötélen engedik le a halottat a sírba. 

imádkozik ige 

Et.: Az imád származékszava. [EtSzt. 307. o.] 

Pl.: A pap imádkozik a koporsó fölött. 

koporsó [-k; -t; -ban;] fn 

Et.: Jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből a honfoglalás előtti 

időből. A koporsó elsőként ’sír’ jelentésben adatolható, ez érintkezésen 

alapuló névátvitellel jött létre az eredeti ’láda’ jelentésből. [EtSzt. 391. o.] 

Pl.: Már a koporsóban fekszik. 

sír [-k; -t; -ban;] fn 

Et.: ’sírgödör, sírhalom’ Bizonytalan eredetű, esetleg ősi, finnugor kori szó. 

[EtSzt. 651. o.] 

Pl.: Mély sírt ástak. 

tor [-t; -ban; -ba] fn 

Et.: ’lakoma, vendégség’ Vitatott eredetű. 1. Belső fejlemény, a torok 

alapszavául is szolgáló torból keletkezett jelentéselkülönülés útján. A torok és 

a lakmározás jelentéstani összefüggése a torok testrésznek az evés-ivásban 

játszott szerepén alapulhat, vö. torok: torkos. 2. Jövevényszó egy török 

nyelvből a honfoglalás előtti időből, vö. csagatáj tor ’lakoma, vendégség’. 

[EtSzt. 750. o.] 

Pl.: Nem ment el a torba. 

tiszteletes [-t; -hez; -nél] fn 
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Et.: Vitatott eredetű. 1. Belső fejlemény, a tiszt főnév -l képzős igei 

származéka. Ily módon a szó a tiszt eredeti, ’tisztelet’ jelentésén alapulva 

’tisztelettel lát el, tiszteletet tanúsít’ értelmű volt. 2. Szláv jövevényszó. A 

szláv szavak a tiszt szláv megfelelőinek igei származékai. A tiszteletes [1433–

1435], amelynek ’protestáns pap’ jelentése későbbi [1836]. [EtSzt. 746. o.] 

Pl.: Szépen prédikált a tiszteletes. 

temető [-t; -ben; -höz; -nél] fn 

Et.: Származékszó. A töm ige tem változatából alakult -t műveltető 

igeképzővel, valamint –ő melléknévi igenév képzővel. [EtSzt. 736. o.] 

Pl.: Csendes hely a temető. 

szemfödél [-t;] fn 

Et.: ’halotti lepel’ Összetett szó, melynek előtagja a szem, utótagja pedig a 

fedél főnév. A szó jelentése a fedél ’takaró’ jelentése alapján keletkezett. 

[EtSzt. 692. o.] 

Pl.: A szemfödél fel van hajtva. 

ének [-t; -ben; -l] fn 

Et.: Ősi, finnugor kori szó magyar képzéssel. [EtSzt. 176. o.] 

Pl.: Ez az ének szomorú. 

lélek [-t; -ben;] fn 

Et.: Ősi, finnugor kori szó magyar képzéssel. [EtSzt. 434. o.] 

Pl.: Eltávozott belőle a lélek. 

koszorú [-k; -t;] fn 

Et.: Szófajváltás eredménye, egy önállóan nem adatolható toldalékolt szótő -ú 

melléknévi igenév-képzős alakjából főnevesült. [EtSzt. 397. o.] 

Pl.: Mindenki hozott koszorút. 

virrasztó [-ban;] fn 

Et.: Származékszó, melynek finnugor eredetű szótöve azonos a világ, villog 

szavak alapszavával, és amelytől voltaképpen szóhasadással különült el még 

az ősmagyar korban. A nyelvjárási virrogat ’virraszt’ [1636] későbbi, 
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gyakorító képzős származék. Az igék további származékaira vö. virradat 

[1808], virrasztó. [EtSzt. 804. o.] 

Pl.: Este tartják a virrasztót. 

harang [-k; -t;] fn 

Et.: Jövevényszó, valószínűleg egy török nyelvből a honfoglalás előtti időből, 

a megfelelései azonban vitatottak. [EtSzt. 268. o.] 

Pl.: Meghúzzák a harangokat. 

kórház [-t; -ban; -nál] fn 

Et.: Német mintára keletkezett összetétel (kór + ház). [EtSzt. 392. o.] 

Pl.: Sok a beteg a kórházban. 

mennyország [-t; -ban;] fn 

Et.: Ősi, finnugor kori szó. Legkorábbi jelentése nyelvünkben is ’égbolt’ 

[1416 u.] lehetett. Gyakran a mennyország összetétel [1372 u.] előtagjaként 

használatos. [EtSzt. 476. o.] 

Pl.: Hiszek a mennyországban. 

Biblia [-t; -ban;] fn 

Et.: Latin jövevényszó, vö. egyházi latin, hazai latin biblia (többes szám) ’a 

kereszténység szent iratai’. [EtSzt. 79. o.] 

Pl.: A halottnak Bibliát tesznek a kezébe. 

kereszt [-t; -nél;] fn 

Et.: Déli szláv vagy orosz jövevényszó. [EtSzt. 365. o.] 

Pl.: Kereszt van a templom tetején. 

kehely [-t; -ben;] fn 

Et.: Német jövevényszó. [EtSzt. 358. o.] 

Pl.: Adok egy kelyhet neked. 

ravatal [-on] fn 

Et.: Származékszó, a ró ’fából összeállít’ ige rav- ~ rava- tőváltozatának -tal 

névszóképzővel ellátott alakja. [EtSzt. 607. o.] 

Pl.: Fekszik a ravatalon. 

halál [-t; -kor;] fn 
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Et.: a hal szóból származik, jelentése ’életét veszti’ Ősi, uráli kori szó. [EtSzt. 

262. o.] 

jel [-k; -t;] fn 

Et.: Ősi, finnugor kori szó. [EtSzt. 326. o.] 

Pl.: Különböző jelek utalnak a halálra. 

prédikáció [-t; -ban;] fn 

Et.: ’egyházi beszéd’ Latin jövevényszó. [EtSzt. 589. o.] 

Pl.: Rövid volt a prédikáció. 
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7. A TEMETKEZÉSI SZOKÁSOKKAL KAPCSOLATOS 

KIFEJEZÉSEK CSOPORTOSÍTÁSA  

A temetkezési szokások kutatása során megfigyeltem, hogy az e 

hagyományokkal kapcsolatos szavak csoportokba rendeződnek. Célszerűnek 

tartottam megvizsgálni ezeket a szavakat eredetük és szerkezetük szerint is. 

 

7.1.A szavak és kifejezések kategorizálása eredetük szerint 

A magyarok vándorlásaik során több néppel, nemzettel is érintkeztek. Ez a 

kapcsolat számos fejlődést eredményezett elődeink gazdálkodásában, 

kultúrájában, s nem utolsó sorban rányomta bélyegét nyelvezetükre is. 

Megfigyelhetjük, hogy nyelvünk számos átvételeket tartalmaz, melyeket más 

népektől kölcsönzött. Ezek a szavak annyira beleolvadtak már a szókincsünkbe, 

hogy nem érezzük az idegen ízt. 

A szavak eredet szerinti csoportosításánál Zaicz Gábor által szerkesztett 

Etimológiai szótárban található adatokra támaszkodtam [78]. Az alábbi 

csoportokat alakítottam ki:  

Ősi örökségek (18,1%) 

a) Ősi, finnugor kori szó:ének, jel, lélek. (6,8%) 

c) Ősi örökség az uráli korból: halál, haldoklás, haldokló, halott, mos, víz. 

(13,6%) 

 

Ha megfigyeljük az első kategóriát, megállapíthatjuk, hogy az ősi 

örökségek nagytöbbségét az ősi, uráli kori szavak alkotják, 13,6%. A 

finnugorkorból származó szavak esetében a százalékos megoszlás 6,8%. 
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3. 1. 2. Belső fejlemények (34%) 

a) Származékszó: imádkozás, mosdatás, mosdató, ravatal, temet, temetés, 

temető, tiszteletes, tükörborító, virrasztó. (22,7%) 

b) Szófajváltó: koszorú.(2,2%) 

c) Összetett szó: fejfa, halottlemosó, harangszó, szemfödél. (9%) 

 

A második nagy csoportot a belső fejlemények alkotják. Itt három altípust 

különítettem el. A legnagyobb arányban a származékszók (22,7%) vannak, 

melyek a magyar nyelv sajátosságainak megfelelően alakultak ki. Jelentős 

arányban fordultak elő összetett szavak (9%). Szinte alig figyelhetők meg 

szófajváltó szavak (2,2%).  

 

3. 1. 3. Jövevényszavak (41%) 

a) Szláv jövevényszó: pap, parázs, párna, pokróc, ruha. (11,4%) 

b) Török eredetű szó: búcsú, búcsúztató, gyász, gyászolás, harang, 

koporsó, tükör. (16%) 

d) Német eredetű szavak: gyászruha, kórház, részvét, rítus. (9%) 

e) Latin jövevényszó: prédikáció, kántor.(4,5%) 
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A harmadik nagy csoportot a jövevényszavak alkotják, melyek a különféle 

népekkel való közvetlen, vagy közvetett érintkezés során kerültek be a nyelvbe. 

Itt a szavak 16%-át a török eredetű kifejezések alkotják, ami a történelmet 

ismerve nem is elképzelhetetlen. Kis számban vannak jelen szláv eredetű 

(11,4%), valamint német mintára keletkezett szavak (9%). 

 

3. 1. 4. Ismeretlen vagy vitatott eredetű szavak (6,8%) 

a)Bizonytalan eredetű: rongy.(2,2%) 

b) Ismeretleneredetű szavak: halottnéző.(2,2%) 

c) Vitatott eredetű szó: tor.(2,2%) 

 

A kifejezések között vannak ismeretlen, vitatott és bizonytalan eredetű 

szavak. E kifejezések egyenlően oszlanak meg, 2,2%-ban vannak jelen 

nyelvünkben.  

Összességében megállapíthatjuk, hogy a temetkezéshez kapcsolódó 

kifejezések közül eredetüket tekintve a jövevényszók a leggyakoribbak (41%), 
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utána következnek a belső fejlemények (34%) és az ősi örökségek (18,1%), a 

legkisebb az ismeretlen és vitatott eredetű szavak százalékos aránya (6,8%).  

 

 

7.2. Szavak és kifejezések csoportosítása szerkezetük szerint 

A nyelv gazdagításának leggyakoribb módja a szóképzés és a szóösszetétel. 

Ezzel a két szóalkotási móddal tudunk új szavakat létrehozni, melyekkel az 

alkotott új találmányokat, fogalmakat meg tudjuk nevezni. A temetkezési 

szokásokkal kapcsolatos szakszavak szerkezet szempontjából is változatos képet 

mutatnak. Célszerűnek tartottam megvizsgálni ily szempont szerint is az általam 

összegyűjtött terminusokat. 

1. Tőszó:ablak, biblia, csokor,gyász, halál, halott, ének, jel, kehely, 

kereszt,koporsó,koszorú,kötél, lélek, pap, ravatal,részvét, rúd, sír, 

szertartás,temet, tor, tükör, virág. (24%) 

2. Képzett szó: búcsúztató, énekel, gyászol, gyászolás, gyülekező, 

harangozó, imádkozik, mosdatás, öltözetés, prédikáció, temetés, temető, 

temetkezés, tiszteletes, virrasztó. (13%) 

3. Szóösszetétel: búcsúének, együttérzés, elbúcsúzik, elbúcsúztatás, 

elhunyt, énekkar,fejfa, felravatalozva, felöltöztet, halottaskocsi,gyászmenet, 

gyászruha, halottnéző, harangszó, hullaház, hullamerevség,koporsóvivő, kórház, 

megmosták, mennyország, mosdóvíz, sírásó,szemfödél, temetőkert, vaspénz, 

zsebkendő. (24%) 
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4. Szószerkezet: állát felkötik, álmot látó, bagoly huhogása, betakarják 

földdel, búcsút vesz, elhunyt szerettük, első szoba, egyházi könyvek, fehér kendő, 

fehér lepedő, gödröt ás, gyász ideje, gyászoló család, gyűlő harangszó, 

halottlemosó víz, halottas ház, halott lábbal előre, halotti lepel, halotti tor, 

halottnak harangoztak, kezet mosnak, koporsó lezárása, koporsó leeresztése, 

kutya vonyítása,  lámpát gyújt, lecsukták a szemét,legjobb ruha, lelki üdv, marék 

föld, megemlékeznek az elhunytról, megkondítják a harangot, pohár víz, temetési 

ének, temetés időpontja, temetési menet, temetés napja, tort ülnek, tükröt 

letakarták, rálapátolni a földet, részvétet nyilvánít, rúdon viszik, végső 

nyugalom.(40%) 
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BEFEJEZÉS 

A hagyományok segítik az egyént abban, hogy el tudjon tájékozódni a 

világban, hogy legyen egy mérce, amihez igazodni tud. A néphagyományok egy 

átmenetet jelentenek a spontán hétköznapok és az ünnepek között [16, 9–58. o.]. 

A felnövekvő generáció sok régi szokást már nem ismer, helyébe újakat 

alkalmaz, így ha nem gyűjtjük össze időben ezen néprajzi kincseket az 

utókornak már fogalma sem lesz létezésükről.   

Munkám célja az volt, hogy összegyűjtsem Korláthelmecen az emberi élet 

fordulóival kapcsolatos szokásokat, babonákat. A gyűjtéssel kapcsolatban úgy 

vélem, hogy sikerrel jártam, ugyanis olyan szokásokat, hagyományokat is 

felderítettem, amikről nem volt tudomásom. Érdekes volt megfigyelni, hogy az 

idősebb adatközlők lelkesedéssel beszéltek a témáról, a fiatal adatközlők pedig 

nagyon sok hagyományt és babonát nem ismernek. 

A témával kapcsolatban nagy segítségemre voltak a különböző 

szakirodalmak, melyekből nemcsak településemről szereztem bővebb 

információkat, de az anyaggyűjtés során is új tudást szereztem. Számos 

szakirodalmat tekintettem át s ezek közül a legnagyobb segítséget Petercsák 

Tivadar Népszokások Filkeházán [60]című műve nyújtotta, mely foglalkozik 

nemcsak az emberi élet állomásainak főbb szokásaival, de kitér különböző 

kisebb ünnepekre is. Szintén számos alkalommal vettem elő Halász Péter A 

moldvai csángó magyarok hiedelmei [26] című könyvet, melyben a születéssel 

kapcsolatos hiedelmeket tárgyalja, így a községemben fellelhető babonákat is 

rendszerezni tudtam. 

Munkám során azt tapasztaltam, hogy napjaink fiataljai egyáltalán nem 

ismerik a fosztóval, vagy a fonóval kapcsolatos hagyományokat. Ahogyan 

ötven-hatvan évvel ezelőtt ezek a szokások még aktívan részt vettek a közösség 

formálásában, ma már nincs jelentőségük. Vegyük például a bálokat. Régebben 

a ezen alkalmak során ismerkedtek a fiatalok, megadott kereteken belül. Bár a 

szerepüket a diszkók vették át, mégis nem ugyanarról a táncmulatságról 

beszélünk. Sajátos stílusa volt az ismerkedésnek, s a párválasztásnak, ami 
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napjainkra megsemmisült. Szerencsésnek tartom azonban ama változást 

miszerint napjainkban már a fiatal lány, illetve fiú dönti el, hogy kivel 

házasodik, ezzel szemben régen, a szülők, a vagyon befolyásolta, alakította azt.   

Az eljegyzési hagyományokat figyelembevéve elmondhatom, hogy jelentős 

változás nem történt, napjainkban is a hagyományok szerint bonyolítják, 

azonban a helye és a meghívottak száma változott. Hiszen, míg régen ez otthon, 

szűk családi körben történt, napjainkban étteremben, baráti, rokoni társasággal 

zajlik.  

Érdekesség továbbá, hogy a régiekkel ellentétben napjainkban nagy 

népszerűségnek örvend a legény- illetve a leánybúcsú. Ez modern ceremóniának 

számít, s egyre bővül rendje, s jelentősége. A lakodalmak lebonyolításának 

hagyománya nem sokat változott, az emberek többsége követi a régi esküvők 

menetrendjét. Ugyanakkor szólnunk kell arról, hogy a helyi ukránajkú lakosság 

szokásai átvevődtek, beépültek a magyaros hagyományok közé. Ilyen például a 

ceremóniamester, a „támádá” elnevezése, valamint az esküvőn lévő játékok. A 

fiatal lakosság véleménye szerint a lakodalom elképzelhetetlen ezen játékok 

nélkül.  

Kutatásom során azt tapasztaltam, hogy napjainkban a terhesség 

megállapítását ultrahang vagy terhességi teszt segítségével végzik, amely 

nagyon hamar kimutatja az anya áldott állapotát. Jelenleg községemben a 

legtöbb fiatal pár nem vállal egy-két gyermeknél többet. Ennek az oka 

valószínűleg a rossz társadalmi és anyagi helyzet. A babonákban és a tiltásokban 

már nem hisznek, s nem tulajdonítanak nekik jelentőséget. Baj esetén az orvos 

szaktudására bízzák magukat. A komák kiválasztásának hagyománya is 

megváltozott, hiszen nemcsak a testvérek közül választanak keresztszülőket, 

hanem a barátok, ismerősök közül is. Amíg a század elején csak egy pár 

keresztszülője volt a gyermeknek, addig napjainkban akár kettő és három is 

lehet. A kelengyét a szülők általában készen veszik, s nem saját kezükkel 

varrják. A kisfiúknak igyekeznek kék színű pólyapárnát, a kislányoknak pedig 

rózsaszínű pólyát venni. Ha már a szülők eldöntötték a gyermek nevét, akkor a 
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kezdőbetűjét rá szokták hímezni a pólyapárnára, hogy még szebb és egyedibb 

legyen. 

A szüléssel kapcsolatos hagyományok is megváltoztak. Napjainkban a 

fiatal anyukák már nem otthon szülnek, hanem a kórházban, s a bába szerepe is 

módosult, hiszen a kórházi orvosok látják el a feladatát. Napjainkban az 

édesapák is bent lehetnek a szülésnél, sőt a legtöbb kórházban már elvárás, hogy 

a szülő asszony mellett legyen valaki. A gyermeket a szülést követően az 

édesanyának adják egy rövid időre, utána pedig átviszik a többi újszülötthöz. Az 

édesanyáról a kórházi orvosok gondoskodnak, a gyermekét csak szoptatás 

alkalmával látja. A komák általában képeslapot kapnak a szülőktől, amelyre a 

gyermek adatai vannak írva, mint például a neme, a súlya, a hossza. Gyakori a 

közösségi oldalon való megosztás is, ahová ugyanezek az adatok kerülnek fel. A 

mai szülők a rontás ellenszerét nem ismerik, nem is félnek különösebben tőle. A 

komatál is feledésbe merült, hisz a rokonok a kórházban látogatják meg az 

édesanyát, otthon már kevésbé. A betegágyat fekvő asszony gyermekéről 

egyedül gondoskodik, de néha segít neki az édesanyja, a férje, az anyósa. A 

szülést követően a fő feladata a gyermek ellátása lesz, a családja igyekszik 

kímélni a fizikai munkától. 

A keresztelés körülményei is megváltoztak, hisz a legtöbb szülő félti 

gyermekét, ezért templomi keresztelő helyett otthon keresztelnek. Egyházi 

keresztelő esetén nemcsak a keresztszülők vannak ott, hanem a szülők is, hiszen 

a tiszteletes hozzájuk is intéz kérdéseket. A keresztelési lakomát napjainkban 

már nem otthon tartják, hanem étteremben, hisz sokkal kényelmesebb megoldás, 

így a gyermek felvevését illető hagyományok is elhalványodtak. A szülők 

igyekeznek minél divatosabb, színesebb ruhákat vásárolni, hisz a legjobbat 

akarják gyermeküknek. Nevelés terén pedig nagyon sok édesanya a bölcsödére 

bízza kicsi gyermekét, és korán visszamegy dolgozni, hogy segítsen a család 

pénzügyeinek rendezésében. 

Az emberi élet utolsó állomása a temetkezés szokásköre. A gyűjtés alatt 

azt tapasztaltam, hogy ezek a hagyományok szinte alig változtak. Ezt azzal 
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magyarázom, hogy az emberek félnek a haláltól, így halottaikat is tisztelet övezi. 

Amiben változás van, az a mosdatás hagyománya, hisz a legtöbben inkább 

kikerülik ezt a részét a temetkezésnek.  

A halálesetet községemben ugyanúgy jelzik, mint ötven évvel ezelőtt, a 

falubeliek ezen sem változtattak. Községemben a virrasztó hagyományába 

beépült az az új szokás, hogy pénzt adnak az elhunyt családjának koszorú és 

virágok helyett. Ez viszonylag modern átvétel, melyet a helyi ukrán lakosságtól 

vettünk át. 

Az emberi élet fordulópontjaihoz kapcsolódó hagyományokat vizsgálva 

megfigyeltem, hogy a témához kapcsolódó szakkifejezések csoportokba 

rendeződnek. Két szempont szerint tartottam célszerűnek a kifejezések 

vizsgálatát: eredetük és szerkezetük szerint.  

Az eredet szerinti csoportosítás azt mutatja, hogy mindhárom 

periódusban a legnagyobb csoportot a belső fejlemények és a jövevényszavak 

alkotják. Mivel nyelvünket számos más nyelv hatása érte a történelem 

folyamán, így ez az eredmény nem meglepő. Olyan belső fejleményű 

kifejezéseket vizsgáltam, mint ajándék, anyós, bokréta, édes, feleség, 

anyakönyv, ágynemű, hajadon, megfürdet, piros, szokás, szoptat, szülés, 

táplálkozás, terhesség, babavárás, gólya, kismama, kórház, másállapot, 

gyermekágy, keresztszülő, keresztvíz, imádkozás, mosdatás, mosdató, ravatal, 

temet, temetés, fejfa, halottlemosó, harangszó, szemfödél. Az általam vizsgált 

jövevényszavak között akadtak: 

 szláv (cső, csuha, kas, laska, tiszta, udvar, vacsora, bába, 

család, csodál, dunna, kabát, kád, kereszt, keresztel, kissapka, 

koma, kosár, pap);  

 török (bor, borjú, búza, gyűrű, kender, kék, bölcső, búcsú, 

búcsúztató, gyász, gyászolás);  

 német (bál, cukor, friss, gardedám, cérna, kamilla, kórház, 

gyászruha, részvét, rítus); 
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  latin (ceremónia, démon, konfirmál, licitál, nóta, prédikáció, 

kántor); 

 olasz (tányér, torta, madzag) jövevényszavak is. 

Kis számban vannak nyelvünkben ősi örökségek (éj, fon, foszt, ház, kéz, 

szalag, szül, szülő, ének, jel, lélek, halál, haldoklás, haldokló, halott) és 

ismeretlen eredetű szavak (guzsaly, hegedű, hiedelem, hús, betegágy, 

gyermek, has, újszülött, rongy, halottnéző, tor). 

 A kifejezéseket szerkezetük szerint is vizsgálta. Az általam gyűjtött 

szavakat négy csoportba soroltam: tőszavak, képzett szavak, szószerkezetek, 

szóösszetételek. Az így csoportokba sorolt szavak változatos képet mutatnak. 

A legnagyobb arányban:  

– tőszavak: bál, bokréta, démon, guzsaly, gyűrű, hajadon, szül, 

szimbólum, bába, kabát, kelengye, koma, paplan, gyász, halál, halott, 

ének, jel, kehely, kereszt, koporsó, koszorú; 

– szószerkezetek: ágynemű belseje, démonok elijesztése, egyházi szokás, 

előállítása szösszé, esküvői vacsora, házassági szimbólum, udvarlási 

szokás, anya avatása, anya megtisztul, bölcsőben aludt, elment a 

magzatvíz, egyházi keresztelő, állát felkötik, álmot látó, búcsút vesz, 

elhunyt szerettük, koporsó lezárása, koporsó leeresztése, lelki üdv; 

– szóösszetételek (ágynemű, anyakönyv, menyasszony, násznagy, 

vőlegény, babavárás, betegágy, félidőkor, magzatvíz, keresztszülők, 

pólyapárna, búcsúének, halottaskocsi, gyászmenet, hullamerevség, 

mennyország) vannak jelen nyelvünkben.  

Kevés számbon fordulnak elő az általam vizsgált kifejezések között 

képzett szavak: anyós, ártatlan, lakodalom, avatás, keresztelő, terhesség, 

búcsúztató, gyászol, gyászolás, gyülekező. 

Következtetésként elmondható, hogy a magyar szokások Korláthelmecen 

túlnyomó többségben feledésbe merültek, hisz a modern világban ezek a 

hagyományok nem életképesek. Az emberi élettel kapcsolatos hagyományok 

közül kizárólag csak a temetkezés szokáskörében akadt kevés változás, mely 
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azzal magyarázható, hogy az emberek tisztelik halottaikat, s félnek a haláltól, 

mert ez az élet egyetlen olyan állomása, mely után nem tudják, hogy mi fog 

történni.  Ugyanakkor, hogy ezek a hiedelmek a köztudatból ne vesszenek ki, 

kutatni és gyűjteni kell őket, hogy az utókor is ismerhesse őket. 
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