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BEVEZETÉS 

 

A dolgozat témája: A nagydobronyi lakodalom néprajzi és szókincstani 

leírása.  

Célom, hogy összegyűjtsem szülőfalumban, Nagydobronyban a lakodalmi 

szokásokat, hagyományokat a múlt század elejétől napjainkig, rendszerezzem a 

gyűjtött anyagot. Elemezem az ismerkedéssel, udvarlással, eljegyzéssel, a 

lakodalommal kapcsolatos megnevezéseket eredetük szerint. Rámutatok nyelvtani 

sajátosságaikra, mely szokások és kifejezések maradtak meg napjainkig. 

A téma aktualitása. A téma időszerűségét abban látom, hogy fontos ismerni, 

átfogóbban tanulmányozni, lejegyezni a régi szokásokat, hagyományokat az utókor 

számára, hiszen annak ellenére, hogy Nagydobrony köztudottan hagyományőrző 

falu, folyamatosan változnak ezek a szokások. A felnövekvő nemzedékben erősíteni, 

mélyíteni kell a még meglévő hagyományokat, hogy tovább fennmaradjon az utókor 

számára.  

Nagydobronyban a lakodalommal kapcsolatos hagyományok, szokások 

gazdag múlttal rendelkeznek. Sok hiedelem, kifejezés él a témával kapcsolatban, így 

összegyűjtésük és lejegyzésük nemcsak időszerű, hanem fontos feladat is. 

Az anyaggyűjtés módszere, a kutatópont története. Az anyagot az ungvári 

járási Nagydobronyban gyűjtöttem aktív és passzív módszerrel. A kutatópont 

szülőfalum, így ismerem az újabb szokásokat, a nyelvjárást. Kérdőívet állítottam 

össze a régebbi adatok megismeréséhez. Gyűjtésem során helyi adatközlők voltak a 

segítségemre. A vőfélyverseket Szanyi- Szabó Sándortól jegyeztem fel. 

Nagydobrony történetét, történelmének főbb mozzanatit Móricz Kálmán 

Nagydobrony könyvének a 10-től 73-g terjedő oldalain olvashatjuk. 

A szájhagyomány nem őrzött meg a falu keletkezésére utaló mondát. A 

helyiek annyit hallottak őseiktől, hogy az első lakók a Kucsárka nevű részen 

telepedtek le, melyet a Hatrác-patak félkörívben védett a támadóktól. Hogy ez mikor 

történt, és kik voltak az első telepesek, nem lehet tudni. 

Első korabeli írásos említése 1248-ból való, a leleszi konvent levéltárában található 
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egyik okiratban szerepel Dobron néven, azonban Györffy György megkérdőjelezi 

ennek eredetét. Majd egy 1270-ben kelt határleírásban található utalás a falura: „ 

Chepanteluk... inter Dobron... et Ogteluk” (vagyis Kisdobrony már akkor is 

Nagydobrony és Tiszaágtelek között feküdt), ezt az iratot jelenleg a Magyar 

Országos Levéltár őrzi. A település még számos későbbi leírásban felbukkan 

Dobrun (1270), Dubron (1299), Dubrum (1321) alakban.  

Kárpátalja legnagyobb magyarlakta települése. Jellegzetes helyi népszokásokkal, 

népviselettel, népköltészettel. [42, 10,11. o.]. 

Létezik olyan elmélet, miszerint a nagydobronyiak a tatárok elől ide menekült 

palócok leszármazottjai. Ezt nem tudjuk pontosan, ám azt igen, hogy 1943-ban közel 

háromszáz nagydobronyi települt át a Losonc melletti tanyákra. A háború után a 

csehszlovák hatóságok egy részüket Bakonyjákóra, másik részüket Nyíregyházára 

telepítette át. (Az elszármazott nagydobronyiak a múlt század kilencvenes éveinek 

elején, felvették a kapcsolatot az itthon maradottakkal, rendszeresen látogatják 

egykori falujukat). 

1910-ben 3033 lakosából 3027 magyar volt, az 1939-es hiteles népösszeírás 

szerint a népesség 3978 főt tett ki (a lakosság 88 %-a volt magyar református). Ma 

6300 lakosának 90%-a magyar, 90 % - a református vallású. 

A második világháború során 152 nagydobronyi férfi esett el. 1944 

novemberében a sztálinisták közel 300 férfit hurcoltak el, közülük 93-an odahaltak. 

A Nagydobronyi Községi Tanács rendelkezésemre bocsátott adatai alapján 

Nagydobrony (ukránul Велика Добронь) Ungvártól 42 km- re délkeletre, 

Munkácstól 23 km-re nyugatra, a Szernye-patak és a Latorca között fekszik. Területe 

több mint 4500 hektárt tesz ki. A településen két fontos út is áthalad: egyrészt a 

Csap–Munkács országút, másrészt a Csap–Beregszász közút. Ezek a falu 

központjában találkoznak. Szomszédos települések: a falutól 1 km- re nyugatra 

Kisdobrony, 6 km- re keletre Csongor, 10 km-re délre Bátyú. Bátyúban található a 

településhez legközelebb eső vasútállomás. Ma 6300 lakosának 90%-a magyar, 90 

% -ban református vallású.  
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A faluban 1953-ban nyílt meg a magyar nyelvű középiskola, de az általános 

iskolában is magyar nyelvű az oktatás. 1977-ben a Győzelem Kolhoz egy 

háromszintes középiskolát bocsátott a falu rend3lkezésére, valamint egy 160 

férőhelyes óvodát. 1995-ben pedig megnyílt a bentlakásos Nagydobronyi 

Református Líceum is lány- és fiú-kollégiumokkal. 

A falu területén működnek még  további szociális, köz- és állami intézmények, 

társulások, civil szervezetek: családorvosi rendelő; kórház, benne állami idősek 

otthona, valamint palitatív osztály, mentőszolgálat, tűzoltóság; az Irgalmas 

Samaritánus egészségügyi gyermekotthon; a REHOBOTH idősek otthona; 

kultúrház, könyvtár, a falu múzeuma, népművészeti tanoda, sportpálya, postahivatal; 

a Nagydobronyi Községi Tanács, Állami Erdészet, Állami Vízgazdaság. a Falusi 

Kereskedelmi Egyesület hivatala; Nagydobronyi Szent Hubertusz Vadásztársulat, 

Nagydobronyi Horgász Szövetség, Nagydobronyi Sportklub, Nagydobronyi 

Református Egyházközösség, Nagydobrony Térség Fejlesztéséért Civil Szervezet; a 

KMKSZ és az UMDSZ helyi alapszervezete.  

 Nagydobrony területén három vendéglátói egység működik, ebből kettő 

szállodaként is funkcionál. A falu központjában található egy nagyobb bevásárló- 

központ, valamint a községi piac. Négy nagyobb és hét kisebb ABC is működik, 

valamint egy nagyobb háztartási üzlet. Jelenleg egy kombingyár, furnérgyár és két 

varroda is működik a faluban, egy nagyobb agráripari vállalat, továbbá szolgáltató 

egységek (szépségszalon, autó- és gumi- szervízek), üzemanyag töltőállomás. 

Infrastruktúra: Nagydobronyban több, mint 1300 lakóház van, 32 utcában  

(ebből három főútnak minősül). Minden utca 50-60 % - ban aszfaltozott. A fő- és 

mellékutak egyaránt elvannak látva közvilágítással, a lakóházak 80 % - a 

rendelkezik földgázfűtéssel, telefonhálózattal, internet-hozzáféréssel. 

Látnivalók, hírességek: Református temploma a korábbi fatemplom helyén 

1776 és 1805 között épült fel. Mai református kőtemploma 1912-ben épült 

neoklasszicista stílusban, melyet 1987-ben újítottak fel. (A Nagydobronyi 

Református Egyházközösség adatai alapján)  
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 A templom kertjében 1990 óta áll az első világháborús emlékmű. A sztálini 

lágerekben odaveszett és a második világháborúban elesett nagydobronyiaknak 

állított emlékművet 1991 novemberében avatták fel, ez is a templomkertben 

található. 

A XX. század elején felkereste a falut Bartók Béla, hogy a helyiektől 

népdalokat gyűjtsön. Két nótafát  Nagy Józsefnét (Nagy Józsefné Molnár Mária az 

én ükanyám volt) és Molnár Tari Sándort – is felkeresett, 1937-ben pedig Kodály 

Zoltán hívta meg Nagy Józsefnét Budapestre. Szociográfiai gyűjtőútjuk során 

többször megfordultak itt a Sarlós mozgalom tagjai is (1930-as évek). 

A nagydobronyi temetőben nyugszik Zombori Antal 48-as honvédszázados, 

egykori magyar királyi postamester. 

A településen él Hidi Endre, Ukrajna érdemes művésze, az Ukrán 

Népművészeti Szövetség, az Ukrajnai Művésztársaság, a Kárpátaljai Magyar 

Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának és a Magyar Képző- és 

Iparművészek Társaságának tagja, Scserbakovszkij-díjas keramikusművész. Alkotá 

Ugyancsak a településen él és alkot fia, ifj. Hidi Enre, Kárpátaljai Magyar Képző- 

és Iparművészek Révész Imre Társaságának (RIT) tagja, a beregszászi Art Tisza 

Művészeti Egyesület tagja, Samu Géza-díjas  keramikus, szobrász is. 

2000-ben avatták fel a Nagydobronyi Középiskola parkjában a millenniumi 

emlékművet. 2012 áprilisában a falu központi parkjában kapott helyet a 

nagydobronyi munkásasszonyoknak emléket állító Paprikafűző asszony szobra, 

melyet ifj. Hidi Endre szobrász alkotott. 

Nagydobrony történelmének, néprajzának kutatásával sokan foglalkoztak az 

idők során. Közülük megemlíteném a következőket Lehoczky Tivadar 

(Beregvármegye monográphiája), Haraszy Károly (Az ungi református 

egyházmegye)[33, 479.o.], Balogh Edgá (Tíz nap szegényországban), Csomár 

Zoltán (A nagydobronyi nép megélhetési viszonyai, lakása, ruházkodása és népi 

szokásai munkája), Balla László (A holnap öröméért), Balassa Iván (A határainkon 

túli magyarok néprajza), Balla Gyula (Nagydobrony – egy falu, amely a térképen is 

megtalálható), Dupka György–Horváth Sándor (Múltunk s jelenünk) nevét. 
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Adatközlőim tősgyökeres nagydobronyi lakosok, akik ismerik a szokásokat 

hagyományokat, hiedelmeket, valamint a nyelvjárást is.  

№ Neve Kora  Végzettsége Foglalkozása 

1.  Badó Erzsébet 87 7 osztály  nyugdíjas kolhozista 

2.  Benedek Irén 87 7 osztály  nyugdíjas kolhozista 

3.  Balog József 84 7 osztály nyugdíjas kolhozista 

4.  Nagy Jolán 73 10 osztály nyugdíjas kolhozista 

5.  Szanyi Jolán 67 középfokú nyugdíjas könyvelő 

6.  Ráti Éva 57 felsőfokú állami tisztviselő 

7.  Popka János 62 felsőfokú polgármester 

8.  Bocskár Mária 61 középfokú ügyvezető 

9.  Szilvási Erzsébet 60 középfokú katonai nyílvántaró 

10.  Bakk Barna 51 10 osztály gépész 

11.  Vinda János 92 6 osztály nyugdíjas kolhozista 

12.  Balog Natália  43  középfokú pénztáros 

13.  Ráti Cintia - Gizella 24 felsőfokú irodavezető 

14.  Pinte Mária 48 középfokú vállalkozó 

15.  Szanyi Sándor 70 felsőfokú nyugdíjas tanár 

16.  Szanyi-Szabó Sándor 58 középfokú vállalkozó 

 

Az anyag feldolgozásának módszere.  

 

Dolgozatomban először a lakodalommal kapcsolatos szokásokat, 

hagyományokat mutatom be a kutatóponton, összehasonlítom a szakirodalom 

adataival. Majd a szokásokkal kapcsolatos megnevezéseket, kifejezéseket 

dolgozom fel szócikkek formájában. Az anyag feldolgozása során leíró és 

statisztikai módszert alkalmazok. 
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1. A KÉRDÉSSEL FOGLALKOZÓ SZAKIRODALOMRÓL 

Az anyaggyűjtés és -feldolgozás előtt célszerűnek tartottam áttekinteni a 

témával foglalkozó szakirodalmat. A lakodalommal kapcsolatos hagyományokról, 

szokásokról színes és bőséges szakirodalom jelent meg. Számos tudományos 

cikkben, tanulmányban foglalkoznak a témával, amelyek főleg néprajzi 

szempontból vizsgálják a kérdést. Ezek a források voltak a segítségemre az anyag 

gyűjtése, valamint feldolgozása során is. 

A Magyar néprajzi lexikon így határozza meg a lakodalmat: „A házasságkötés 

szokáskörének legfontosabb eseménysorozata, amelynek keretében maga a 

házasságkötés megtörténik. Egyéb elnevezései: menyegző, nász, lagzi. Rendezői a 

menyasszony és a vőlegény szülei (örömanya és örömapa, búsanya, búsapa), akik 

a házasságkötés lebonyolításában segédkező lakodalmi tisztségviselők gyakorlati 

támogatásával nagyarányú házi ünnepség keretében, mulatási lehetőséget és 

lakomák (lakodalmi étkezések) sorát nyújtva hajtják végre, illetve szervezik meg a 

házassággal kapcsolatos cselekményeket” [40, 397. o.]. 

Nagy segítségemre volt Ortutay Gyula Kis magyar néprajz című könyve. 

Könyvében a párválasztással kapcsolatos kifejezéseket, szólásokat, szokásokat  

mutatja be ilyen sorrendben. Nem részletezi a szerelem alakulását, a leánykéréssel 

kezdi. Leírja, hogy szinte színjáték szerűen zajlik ez a szokás. Ugyanis amikor 

beállítanak a lánykérők, már nagyon várják őket, mégis ezt ügyesen leplezik, nem 

mutatják. Aztán az esküvőt, a templomba vonulást, a lakodalmat, a menyasszony- 

táncot  egész kompozíciónak nevezi, amely színjátéknak rendezője és konferálója 

maga a vőfély. Ebben a részben elmagyarázza honnan ered a „kitették a szűrét” 

szólásunk [45,125—126. o.]. 

Molnár V. József Az emberélet szentsége című könyvében ír a lakodalmi 

előkészületekről, a kézfogóról, lakodalmi menetről Csököly községben és 

Kalotaszegen. Az előkészületeknél leírja, hogy a templomi hirdetés alatt készítette 

el a menyasszony a jegyinget a vőlegénynek, s a vőlegény a kamrában próbálta fel 

az inget a menyasszony segítségével, hogy együtt lehessenek a fiatalok. Megemlíti, 

hogy Kalotaszegen áldozócsütörtök előtt tartottak csak lakodalmat. Érdekes szokást 
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ír le Hétfalu községről, ahol kendőfát állítottak a lakodalom előtt pár nappal a lányos 

és fiús háznál is. A fiú kendőfájára szerszámokat aggattak, a lányéra háztartási 

eszközöket. Leírja, hogy Nagyszalontán szokás volt az ágyvitel. Lakodalom előtt a 

menyasszony ágyát elvitték a vőlegény házába [41, 122 – 125. o.]. Említést tesz a 

menyecsketáncról, amikor is a menyecskét bemutatják, egy sarokba letesznek egy 

asztalt, arra rostát helyeznek, mellé bort. A vőfély kezdi a táncoltatást, aztán a többi 

vendég következik, miközben pénzt dobnak a rostába, [41,131o. ], A szegedi 

hérészről, vagyis a kárlátókról is olvashatunk a könyvben. Az ottani hérész a 

lakodalom másnapján gyülekezett a lányos háznál, és ment hivatalos látogatóba a 

vőlegény házához. A menyasszony és a vőlegény égő gyertyával és zenével ment 

eléjük [41,133 o.] Nagydobronyban is ismeretes a hérész még napjainkban is. 

 Dr. Károssy Csaba összeállításával készült vőfélykönyvben a menyasszony 

kikéréséről, valamint a menyasszony búcsúztatásáról szóló verseket olvashattam. 

Szinte rím nélküli, prózai formában közlik a menyasszony kikérését az apjától [20, 

5.o.] A menyasszony búcsúzása a szüleitől már rímekbe szedve hosszabb, 8 

versszakban olvasható, valamint még két négy négy versszakos búcsúzó – versek is 

találhatók a kiskönyvben [20, 6– 8. o.]  

Sikos László Vőfélykönyv-ében többek között két hosszabb terjedelmű 

menyasszony-búcsúztató verset ismertet, amelyek sok hasonlóságot mutatnak a 

kutatópont búcsúztatóival [48, 31 o.].  

A Magyar Néprajzi Lexikon a lakodalommal kapcsolatos kifejezéseket 

értelmezi, például: lakodalom, lakodalmi kalács, lakodalmi táncok, lakodalmi 

konyha stb. [36, 389 – 401 o.]  

Az anyaggyűjtés során hasznosítani tudtam French József Lakodalom van a 

mi utcánkban című könyvét, melyben a magyarlakta Nagyberki, illetve a svábok 

lakta Vadaskert községek lakodalmi szokásait írja le. A lakodalmi előkészületek 

folyamatát taglalja a lakodalom hetén: a sátorállítást, a lakodalmi ételek elkészítését, 

a lakodalom napját (lánykikérés, templomi esküvő, bámészkodók kínálása, a 

menyasszonyi cipő lopása, menyasszonytánc, szakácstánc stb.) [28, 68 – 71. o.]. A 

szerző megjegyzi, hogy a helybeli lakosságnak kapóra jött, hogy az 1960-as években 
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a közeli honvédségtől vette kölcsön a sátrat a lakodalomra, egész hétre, amit még 

hétfőn felállítottak, s ha esett is, minden munkálatot le tudtak így bonyolítani [28, 

67. o. ].  

Sok szokás az említett falvakban megegyezik azokkal, amelyek jellemzők a 

szülőfalumra is. Például: az élelmiszer-ajándékvitel körülményei, amikor is a hét 

elején, hétfőn, kedden a közeli rokonok, szomszédok a sütéshez, főzéshez szükséges 

nyersanyagokat visznek ajándékba a lakodalmas házhoz. Hasonlóak a lakodalomkor 

elhangzó népdalok (Lakodalom van a mi utcánkban, Asszony asszony, az akarok 

lenni stb.), az éjfél után megjelenő bámészkodók (Nagydobronyban hivatlanok), a 

kisvőfélynek egész lakodalom alatt résen kellett lennie, nehogy összekössék a lábát, 

ami azt jelentette, hogy nem teljesítette a szolgálatát, hanem ülögetett). 

A lakodalmi szokások kialakulásának történetét Bodnár László háromkötetes 

munkája mutatja be, [15,510 o.].  

  Az első kötetben többek között ír az esküvői hagyományokról, az esküvői 

szimbólumokról és kellékekről, a házasságkötést befolyásoló tényezőkről, a 

magyarok házasságkötéséről [15, 10 – 68.o].  

 A szokásokat a 19. század elejétől a napjainkig írja le. Átfogó képet ad a 

Kárpát-medence egyes vidékeinek az esküvőhöz, a lakodalmakhoz kötődő 

népszokásairól. Ezeknek az évszázados hagyományokkal rendelkező eseményeknek 

minden korban megvoltak a szokásai. 

A házasság az emberi életciklus egyik legfontosabb pillanatához kapcsolódik, 

amely a házasulandók mellett családjuk, rokonságuk, sőt a közösség számára is 

emlékezetes, fontos esemény. Egyértelmű tehát, hogy minden nép körében összetett, 

hosszadalmas, más és más szokások, szertartások kapcsolódnak hozzá. [15, 11–18. 

o.]. 

Dolgozatom szempontjából fontos a második kötet Lakodalmi szokások 

Kárpátalján c. fejezete, amelyben a kutató röviden összefoglalja Kárpátalja, azon 

belül Nagybereg esküvői hagyományait, szokásait: a lánykérést, leánybúcsút, 

legénybúcsút, menyasszonykikérőt, menyasszonybúcsúztatót, lakodalmi táncokat, 

menyasszonyi- és menyecske viseleteket. [15, 493 – 505 o.].  
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A harmadik kötetben ismét helyet kap az erdélyi, szerbiai és sváb lakodalmi 

szokások mellett Kárpátalja is a técsői és viski lakodalmi szokások bemutatásával 

[15, 473 – 476 o.].  

A vőfély szemszögéből írja le a lakodalmat saját tapasztalatai alapján 

Rudinszki István az Enyém a szerencse, hogy vőfély lehettem (Lakodalmi szokások 

Kunszentmiklóson) című könyvében. Így ír erről: „ A lakodalom tehát nem szokások 

halmaza, hanem egy tökéletes egységet képező, megkomponált produkció mesei 

légkörben. Ez az első hivatalos alkalom, amely legalizálja két egymást kedvelő 

ember egybekelését. A jelenlévő családi, rokoni és baráti közösségek már puszta 

részvétükkel is bizonyítják a létrejött kapcsolat érvényességét, ezzel együtt 

kifejezésre juttatják helyeslésüket a fiatalok házasságkötésével kapcsolatban; 

elismerik körükbe való befogadásukat.”[47, 24o.]. 

A nagyvőfélyeket látja el Rudinszki István tanácsokkal, mintegy 

kézikönyvnek ajánlja a számukra. Bemutatja a menyasszonyi táncot, amely 

Nagydobronyban is így zajlik: a nagyvőfély bejelenti a táncot verssel, ő jómaga 

verses megszakításokkal többször megforgatja a menyasszonyt, s aztán egy nagy 

tálat tart a kezében, amelybe a menyasszonyt táncoltatók a pénzt dobják [47, 137o.].  

Ujváry Zoltán Gömöri magyar néphagyományok című könyvében a 

népdalok, népballadák, mondák, történetek mellett részletesen leírja az emberi élet 

fordulóit, a házasságot is [53, 1035 o.]. Részletezi a párválasztást, háztűznézést, 

kézfogót, iratkozást, kihirdetést, a lakodalom időszakát, tisztségviselőket, a 

hívogatást, a vőlegény öltözetét, a menyasszony öltözetét, a lakodalom menetét. Ír a 

lakodalmi dalokról, vőfélyversekről, fiatalok régi ismerkedési szokásairól, 

lakodalmas ételekről, ülésrendről [53, 627 – 662. o.]. 

Korkes Zsuzsanna Lakodalmi szokások című munkájában részletesen 

foglalkozik a témával [38, 91–133. o.]. Munkáját alpontokra tagolja: bevezetővel 

indít, röviden összefoglalja az ismerkedés, udvarlás, lánykérés, eljegyzés 

kérdéskörét, részletesen foglalkozik a lakodalmi tisztségviselőkkel. 

Segítségemre volt Dömötör Tekla Magyar népszokások című könyve, 

amelyben az élet fordulóihoz fűződő szokások között leírja a lakodalmat [23, 48 — 
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66. o.]. Bemutatja a leány és a legény életét a hagyományos magyar paraszti 

kultúrában. Általában az eladóleányt kímélték, és az édesanyák arra törekedtek, 

hogy mielőtt férjhez megy, legyen néhány szép, gond nélküli éve. Ha a család 

tehetősebb volt, igyekeztek minél szebben öltöztetni. A gond nélküli élet a férjhez 

menetellel ért véget. 

A könyvben olvashatunk a honfoglalás kori, a középkori és a XIX–XX. 

századi magyar esküvőkről. A szakíró Gardízi, Anonymus és Kézai Simon 

Krónikáiból idéz. Dömötör Tekla leírásában megtalálhatóak a lakodalommal 

kapcsolatos szavak: lánykérés, menyegző, lakoma. A magyar múlt sok nyomát őrzi 

napjainkig is a nyelv, sőt a lakodalmi szokások is. Ilyen például a házasságra érett 

nagylány eladólány neve, a vő (vevő) neve, a meny szó, amely a leányért adott 

prémekre utal stb. [23,49 –50. o.]. Nagyon sok szokást felsorol, amelynek nagy 

jelentőséget tulajdonítottak, és sok közülük még ma is elevenen él a nép körében. 

Megjegyzi, hogy a falusi párválasztást általában gazdasági szempontok határozták 

meg, sok esetben a fiataloknak alig volt beleszólásuk abba, hogy ki lesz a 

jövendőbelijük. A leánykérés előtt szokás volt rokont, ismerőst küldeni a leányos 

házhoz, tudják meg, vajon szívesen látják-e a leánykérőket. A közbenjáró 

öregasszonyokat, akik néha ajándékot is kaptak ezért a tisztségért, nem éppen 

megtisztelő gúnynevekkel illették őket: Dunántúlon kullogónak, csoszogónak, 

Hajdúságban gyalogszarkának, gyalogsátánnak, másutt gügyünek nevezték. 

 A leánykérést követő kézfogóról is ír a szerző, amit később jegyváltásnak, 

aztán eljegyzésnek mondtak, a jegyről is szól, arról az ajándékról, amit a 

menyasszony adott a vőlegénynek, miután elfogadta a lánykérést. A vőlegény 

jegyruhát, jegypénzt adott a lánynak. Ez a szokás Nagydobronyban is ismert. Ez 

jegy- foglalónak számított, s ha valamelyik fél ok nélkül felbontotta a jegyességet, 

köteles volt a kapott jegyet visszaadni. Aztán a jegyesség lezárását követő polgári 

és egyházi esküvőkről olvashatunk, amelyet követett a falusi lakodalom. A magyar 

lakodalom egyik feltűnő jellegzetessége a lakodalmi vacsorán az egyes fogások 

feltálalása között elmondott rigmusok [23, 41– 60. o.]. 
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 Balázs Lajos Párválasztás és lakodalom Csíkszentdomokoson című 

monográfiájában érzékelteti, megvilágítja a házasság mint sorsforduló 

megvalósulásának három szintjét: polgári (hivatalos, állami) esküvő, egyházi esküvő 

és lakodalom [8, 448 o.] .  

 A nagydobronyi népszokásokhoz közel álló leírásokat olvastam Bakó 

Ferenc Palócföldi lakodalom című munkájában. Több palóc falu lakodalmi szokását 

vonultatja fel. Különösen kiemeli a nagyvőfély kulcsfontosságú szerepét [3,110. o.]. 

Leírja, hogyan alakultak az idők folyamán a polgári és egyházi esküvők időpontjai 

Tardonán, Őrhalomban, Karancskeszin. Tardonán 1938-ig szerdán is volt 

lakodalom, aztán áttették szombatra. Leírja, hogy a hagyományokra épülő népi 

vélekedés az egyházi vagy állami esketést talán sohasem tartotta elég érvényesnek. 

Ez a templomból hazafelé tartó menyasszony elrablásában, illetve elszöktetésében 

jut kifejezésre. Bujákon, Egerben, Felsőtárkányon a menyasszonyt a barátnői 

megragadták és hazafelé húzgálták a „Gyere haza, gyere!” – kiáltozással. De 

ugyanezt tették a vőlegény rokonai is. Egerben például a menyasszony megőrzése a 

kisvőfély kötelessége volt. Ha mégis ellopták a menyasszonyt, akkor kikötötték a 

kisvőfélyt a sátor sarkához, váltságdíj ellenében engedték szabadon [3, 115–116. o.]. 

Hasonló szokás volt Nagydobronyban is – a kisvőfély lábának összekötözése.  

Részletesen bemutatja a menyasszonytáncot, mint az egyik régóta fennmaradt 

és legéletképesebb elemét a lakodalomnak, ami szerinte azért tud konokul 

fennmaradni, hogy ezzel a rokonságot, a közeli résztvevőket az ifjú pár 

támogatására, segítésére ösztönzik [3,187–189. o.]. 

Fontos műnek tartom Tárkány Szűcs Ernő Magyar jogi népszokások művét, 

melyben foglalkozik a házasság eredetével, céljával, fogalmával, formáival. 

Bodrogi Tibor megfogalmazása szerint: „A házasság intézményesített, 

társadalmilag elismert kapcsolat egy férfi és egy nő (egy férfi és több nő, egy nő és 

több férfi, több férfi és több nő) között, gazdasági együttműködés, szexuális 

érintkezés, valamint utódok létrehozása és felnevelése végett”[51, 249. o.]. A szerző 

magyarázza, hogy a zárójelbe tett bővítmény arra utal, hogy az emberi történelem 

egyik legősibb intézménye a házasság, a résztvevő tagok számát tekintve számtalan 
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formába létezett. Nálunk kizárólagos a monogámia (a görög monosz „egyes” és 

gamosz „házasság” szavakból), tehát a házasságnak az a formája, amelyben egy férfi 

és egy nő vett részt, szemben a poligámiával (a görög polüsz „sok” szóból). S ami 

még nagyon fontos, keresztényi erkölcsi és társadalmi szempontból, hogy a magyar 

nép az egynejűséget akkor is megőrizte, amikor az ország meghódított területén a 

törökök részére megengedett volt a többnejűség. Ezt azóta is és napjainkban is 

törvények tiltják [51, 249–250. o.].   

Érdekes adatokat tartalmaz Beinschróth Károly Nem ütik a vőfélyt agyon 

című munkája, amelyben 115 oldalon keresztül ismerteti a vőfély munkáját, s az ő 

szemszögéből írja le, mi is a vőfély feladata, hogyan zajlik a lakodalom. A könyv 

szerzője húsz éve játssza a vőfély szerepét különböző lakodalmakon, és a 

hagyományok átörökítése mellett saját verseivel is gazdagítani kívánja e különleges 

mesterség irodalmát [13, 31–35. o.]. A lakodalomra készülő családoknak hasznos 

tanácsadó, de egyúttal szórakoztató olvasmány is. Megismerhetjük belőle, hogyan 

készüljenek a nagy eseményre, és miként zajlik le a lakodalom, mint közösségi 

esemény. A számos vidám történetet is olvashatunk itt, amelyek a szerzővel estek 

meg, vagy éppen ő találta ki azokat. 

A lakodalmi szokásokhoz fűződő hiedelmekről ír Bacskai Béla Lakodalmas 

népszokások Kárpátalján című könyvében [2, 69 o.]. Bacskai úgy véli, hogy maga 

a lakodalmi szokás az ősi szellemkultusszal áll kapcsolatban. A szertartás mindegyik 

jelenete arra irányul, hogy a lakodalmas háztól távol tartsák a rossz szellemeket, 

vagy magukhoz idézzék a jókat. Ilyen a tánc, a menyasszony éjfél utáni ruhacseréje, 

a menyasszonyi tánc körülállása, a vőfély botja (vigyáz a menyasszonyra). A könyv 

verses köszöntőket is tartalmaz [2, 8–10. o.].  

Szintén kárpátaljai vonatkozású a A Hömlöc lábánál című falumonográfia, 

amelyben a szerzők (György Horváth László és Lajos Mihály) foglalkoznak az 

emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokásokkal is Salánkon, Feketepatakon, 

Verbőcön. Röviden összefoglalják, hogy mit is jelent a házasság intézménye, 

továbbá sok régi hagyományra és érdekességre felhívják a figyelmet az eljegyzés és 

házasság fejezetben. A kárpátaljai falvakban nyomon követhető a házasság főbb 
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mozzanata, alakulása, hiszen különböző jogi dokumentumokkal ellentétben az 

anyakönyvek nagyrészt megmaradtak, amelyek bizonyítják, hogy sokszor közeli 

rokonok is házasságot kötöttek egymással, hogy a családi vagyon idegen kézbe, más 

tulajdonába ne kerülhessen [30, 66 o.]. 

A szerzők írnak az ismerkedés helyszínéről, a lánykérésről, a visszavágóról, 

amely a lánykérés után egy héttel kerül sorra Feketepatakon. Ettől kezdve a jegyes 

pár már együtt járhatott a templomba. Részletes képet kapunk a templomi 

öltözetükről is: amikor a fiúk kalapot viseltek, a lányok frissen szakított rozmaringot 

fűztek a szíve választottjuk kalapjába; akkoriban a legények még surcban jártak el a 

templomba. Nyáron gatyát viseltek, de a lábukon csizma volt; vőlegényhez főleg ez 

a viselet illett. A lányok befonták a hajukat, és kontyba tűzték [30, 68–71. o.]. 

Hasonló volt Nagydobronyban is ez a viselet, kivéve, hogy a lányok nem tűzték 

kontyba a hajukat. 

A választott kutatópont, Nagydobrony lakodalmas szokásaival, kifejezéseivel 

kapcsolatban a legnagyobb segítséget Móricz Kálmán Nagydobrony című könyve 

nyújtotta. Az első kiadás 1993 -ban jelent meg , a második, bővített kiadás 2016-ban 

látott napvilágot [42]. A falu története, szokásai, nyelvjárása a kezdetektől a 

napjainkig megtalálható a monográfiában. A szerző leírja a párválasztást, a 

nagybálokat, kisbálokat, fonókat, mint az ismerkedés helyszíneit [42, 158—159. o.]. 

A lakodalom menetét ilyen részekben mutatja be [42, 162–177. o.]. A ma is használt 

vőfélyrigmusok közül tizenhármat közöl. Elemzi a nagydobronyi nyelvjárás 

hangtani, alaktani sajátosságait, meghatározó hangtani jellegzetességét az 

ajakkerekítés nélkül képzett (illabiális) rövid å és ajakkerekítéses (labiális) hosszú a 

hang meglétét. Továbbá a másik domináns jegyét a nyelvjárásnak az í-zést, a 

köznyelvi é rovására aránytalanul nagy í hang megterhelését. Nagydobrony 

nyelvjrásához kapcsolódó tájszavakat is magyarázza [42, 239–247. o.].   

 Esküvői, lakodalmi szokásokkal foglalkozik Balogh Sámuel [10, 38–54. o.],  

Szendrei Ákos [50, 203 o.], Bárth Dániel [11, 154–164. o.] is. 

Kárpátalja szláv lakodalmas szokásairól a kijevi Valentina Boriszenko 

[67,6—10. o.], valamint Vaszil Kocan [70,16—29 .o.], az Ungvári Nemzeti 
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Egyetem docensének cikkeiben olvashatunk. A tanulmányokban a szerzők kitérnek 

az esküvő főszereplőire, tisztségviselőire, a lakodalmi viseletre, kellékekre, és 

idéznek a lakodalmas dalokból is.  

A 2016-ban kiadott családi ünnepekről szóló könyvében Valentina 

Boriszenko szintén leírja az ukrán nép lakodalmi szokásait Kárpátalján, főleg már 

az új szokásokat ismerteti a Rahón végzett gyűjtése alapján. Konkrétan egy 2010. 

november 14-én házasságot kötött ifjú pár családjának a lakodalomra való 

előkészületeit írja le, valamint bemutatja a lakodalmi folyamatot is [67, 196–201. 

o.]. 
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2. A LAKODALOM ELŐTTI SZOKÁSOK 

Mielőtt áttérnék a lakodalom előtti szokások ismertetésére, fontosnak tartom 

megemlíteni, hogy a nagydobronyi népszokásokat többen is tanulmányozták. 

Balassa Iván A határon túli magyarok néprajza című munkájában azt állítja, hogy 

Nagydobronyban szokás volt a próbaházasság [1,402 o.]. Móricz Kálmán 

Nagydobrony c. munkájában egy „bosszantó” tévedésnek nevezi Balassa állítását 

[39,13 o.]. A valóság az, hogy a faluban élők többsége vallásos, istenfélő ember, 

főképp a 20. század közepén élőkre volt jellemző. Ezt az adatközlők is 

alátámasztják. S megfigyelőként meggyőződéssel állíthatom, hogy még ma sem 

elfogadott az itteni közösségben a próbaházasság. 

A másik fontosnak tartott dolog az esküvőket illetően a társadalmi viszonyok 

és különbségek hatása a házasságokra. Móricz Kálmán szerint Balogh Edgár Tíz nap 

szegényországban” című írásában az 1930-as években úgy látja, hogy a lakosság 

egyes rétegein belül nincs válaszfal, különböző vagyonnal rendelkező családok 

gyermekei összeházasodnak. Ez nem teljes mértékben felel meg a valóságnak. Az 

1930-as években Nagydobronyban másfél évig segédlelkészi szolgálatot végző 

Stefán Miklós is megemlíti, hogy sok pár szinte gyermekként össze volt kényszerítve 

egymással a szülők által az anyagi szempont miatt, vagy pedig éppen tiltva voltak 

egymástól: a több földdel, jószággal rendelkező nagygazda, módos, rangos az egy 

holddal sem rendelkezőtől [39,50. o.]. 

Badó Erzsébet (87 éves) adatközlő elmondása szerint sokszor tiltották a 

fiatalokat, de végül csak beleegyeztek a szülők: „Ha a fijú gazdag vót, oszt gazdag 

jányt akartak neki, aszt montuk, hogy a gazdag jányt a pindzeír veszi el, a szeginyt 

meg a szípsígeír”. 

Volt rá példa, hogy az ellenszegülő fiataloknak szélsőséges magatartáshoz 

kellett folyamodniuk. Ezt  alátámasztja az a 1920-as évben történt tragikus 

kimenetelű eset, amikori két fiatal közös megegyezéssel öngyilkosságot követett el 

annak okáért, hogy a lány tehetős szülei nem engedélyezték a házasságot a jóval 

szegényebb fiúval. A fiatalok búcsúlevelet hagytak hátra, amelyben 

megmagyarázták tettük okát, elbúcsúztak mindenkitől, végakaratuk az volt, hogy a 
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fiú házában legyenek felravatalozva. A lány itt is ragaszkodott az akkori 

hagyományokhoz: menyasszonyi ruhát öltött, s a párja fiútestvéreinek az akkori 

szokás szerint saját keze által kivarrott zsebkendőt hagyott hátra [39, 253—265. o.]. 

Ez az esemény az alapja  a  Nagydobronynak falujában nem is olyan régen...kezdetű 

balladának, melynek szerzője ismeretlen: 

Nagydobronynak falujában nem is olyan régen 

Megtaláltak két szerelmest feküdni vérében. 

Négy golyó volt a leányba, az ötödik a fiúba. 

Hűtlen volt a lánynak anyja, szerelmüket eltiltotta. 

Látod-e te hűtlen anya, te vagy ennek oka?! 

Emiatt a két szerelmes (a) halált választotta. 

 

Megkondultak a harangok nem is olyan régen. 

Viszik már a kétt szerelmest egymás mellett szépen. 

Még az ég is megsiratja, bús könnyeit ráhullatja. 

Látod ezt, te hűtlen anya, te vagy ennek oka? ! 

 

Kivitték a temetőbe, letették a sírba. 

Jaj de sírt a hűtlen anya, mikor ezt meglátta: 

Rágondolt a szavaira, mikor lányának azt mondta: 

Vagy meghalni, vagy elválni egymástól örökre! 

Ők a válást nem akarták, inkább a halált vállalták. 

Odafent a menyországban csókolgatják egymást. 

 

A harmadik, számomra fontos megfigyelés, hogy a nagydobronyiakra a múlt 

század elején s az azt követő évtizedekben (még az 1970-es években is) jellemző 

volt az endogámia. 

 Az endogámia tudományos szakszó (a görög endon (’belül’) és gamosz 

(’házasság’) elemekből) társadalmi szokás, javaslat vagy követelés, hogy a 

párválasztás egy körülhatárolható csoporton belül történjék. Ha a település kisebb 
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területi egységekre oszlott, pl. alvégre, felvégre, tizedre, városrészekre, ezeken belül 

is megfigyelhető volt endogám tendencia.) [38, 688. o.]. 

Az endogám falu belső szabályai tiltják, vagy legalábbis igyekeznek háttérbe 

szorítani a más falubelivel, a más vallásúval vagy nemzetiségűvel való házasodást, 

tehát a hasonló a hasonlóval alapelvet követték. (l. melléklet). 

 Sőt falun belül is megfigyelhetők voltak a legelsőnek megalakult gyepesen, 

Kucsárkában a múlt században évtizedekig egymás között házasodtak az utcabeliek.  

Az idős emberek tudni vélik, hogy a falu első lakója évszázadokkal ezelőtt a 

helységnek e részén telepedett le, ez volt a legelső utca [40, 236. o.].  

Az egyik adatközlő, Popka János saját sorsával támasztja alá az állítást: „Én 

a beregszászi járási Nagybakosból származom. Feleségemet, Erzsikét annyira 

tiltották tőlem a szülei, mert más falusi voltam, katolikus vallású, félig ukrán 

nemzetiségű, hogy kénytelen voltam megszöktetni. Szerencsére azért volt, aki 

mellettünk állt, és segítettek a szökésben. Ennek nagyon nagy visszhangja volt a 

falun. Még máig is sokan emlegetik. S csak pár év elteltével békéltek meg a szülők, 

amikor már megszületett az unoka.”(1976). 

 Ez a jelenség bizonyára annak tudható be, hogy a lakosság nagyon erősen 

kötődött erkölcséhez, hagyományaihoz, valamint vallásához. Az exogámia 

napjainkban sem jellemző. Az (exogámia <gör.>, az endogámia ellentéte: 

társadalmi szokás, mely megköveteli vagy javasolja az egyénnek a saját csoportján 

kívüli személlyel való házasságkötést, ill. ennek érdekében kényszerítő 

körülményeket teremt.) [38, 689. o.].  

 

2.1. Párválasztás, ismerkedés 

A házasságot régen bizonyos formaságok betartásával kötötték meg. Számos 

követelménynek tettek eleget, amelyek szükségességét a mai ember számára 

magyarázni kell. Ezek megalkotásához figyelembe kellett venni az érvényes jogi, 

egyházjogi előírásokat. Egy-egy házasság hosszabb idő, hónapok, olykor évek 

folyamán jött létre. Ez a jövendőbeli keresésével, kiválasztásával kezdődik.[23, 32. 

o.]. 
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Az egyes társadalmi csoportok, falvak, így Nagydobrony is, elődeink 

hagyományait követve, részben változásokkal alakította a maga szokásait. A 

nagydobronyi 20. századi parasztság számára is rendkívül fontos társadalmi és jogi 

intézmény volt a házasság. Nem volt számottevő a házasságon kívül élők aránya. Az 

emberek felfogása szerint a vénlányság (vínjány), az agglegénység (vínfijú) eléggé 

nagy szégyennek, s a falu törvénye ellen való állapotnak számított. Ezért az 

ismerkedéshez, párválasztáshoz, családalapításhoz a család, a helyi közösség is 

hozzásegítette a nőtleneket és a hajadonokat. A fiatalok közt úgy egyengették a 

kapcsolat létrejöttét, hogy a falusi munkákat sokszor úgy szervezték, hogy a lányok, 

fiúk együtt dolgozhattak kalákába, aratáskor morkot szedtek a lányok, a fiúk arattak, 

vagy a fiúk a lányokat munka közben is felkereshették. Ilyen munkaalkalmak voltak 

a dohánysimító és a fonó.[23, 38. o.], [40, 159. o.]. 

A télen át tartó fonókba esténként megjelentek a legények, a munkát 

félbeszakították, magukra vonták a lányok figyelmét. Kezdetét vette a játék, a 

szórakozás. Aztán ez a szokás lassan elmúlt, kihalt. 

 Ismerkedési alkalom volt régen a tánc, a bálok. Ennek ideje a vasárnap 

délután volt. A táncos összejövetelekre, a nagybálra összegyűltek a lányok és 

legények valamelyik gyepesen. Azokat az utcákat nevezték így Nagydobronyban, 

amelyekben még nem volt sok ház és nőtt a gyep, ahol a libákat legeltették. Három-

négy legény összeállt, hogy megszervezze, alkalmas helyet találjon a bálhoz. Ez 

tavasztól őszig valakinek az udvara lehetett, esetleg ha valahol új házat építettek, ott 

több alkalommal is megtarthatták a bált, mert jól letaposták a ház földjét. [40 , 158. 

o.]. 

A kezdeményezők dolga volt a zenészek felfogadása is. A zenét citerás 

szolgáltatta, majd a második világháború után már harmonikás is volt, később a cseh 

időkben pedig a rezesbanda jött divatba. A bál kezdésekor a rendezők szedték be a 

belépőt, de csak a fiúktól, a lányok nem fizettek. A rendezők vigyáztak fel a rendre, 

ennek ellenére szinte mindig volt verekedés a bálokon. A legények kést, ólmosbotot, 

vasgyűrűt hordtak magukkal. A szomszéd falubeliek bicskásoknak nevezték, 

csúfolták a nagydobronyiakat.  
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Az 1940–1950-es évek táján az Alvégen már volt egy táncterme a községnek. 

A lányok az udvaron gyülekeztek, míg a legények bent a teremben. Az adatközlők 

elmondása szerint a legények bentről kikiáltották a nevét annak a lánynak, akivel 

táncolni akartak, akit nem hívtak be, arra azt mondák, hogy petrezselymet árul. Az 

ilyen ritkán táncoltatott lányokra azt mondták, hogy nem kapós jány. Amelyik 

lánynak viszont már komoly udvarlója volt (kikötött szeretője), az mással nem 

táncolhatott. 

A lányokat még az 1970–1980-as évek elején is a szülők, főleg az anyák 

elkísérték a bálba. Az 67 éves adatközlő így emlékezik vissza: 

„Bent ültek a terembe, kísőbb kintrűl leskelőttek az ablak alatt, ki kivel mulat. 

A fijú az ídesanya jelenlítíbe kísírhette haza a jányt a kapujaig. Mindaddig így 

törtínt, amíg nem jelezte udvarlói szándékát.” 

Ha a fiatalok mulatni, táncolni akartak, nem feltétlenül kellett eseményhez 

kötni a mulatságot. Egyszerűen spontán megszervezték a kisbált és a nagybált. 

Azonban voltak a század első felében is regruta (reguta) bálok, egyesületi bálok, 

tűzoltó bálok, szüreti bálok. A regruta bálok még a 80-as évek végére is jellemzők 

voltak. A szüreti bál szokása pedig napjainkban is fennmaradt. 

A fosztó is alkalmas összejövetel volt a fiúk és a lányok számára télen az 

ismerkedéshez, amely mindig más-más háznál folyt. Vegyesen ülték körül a nagy 

asztalt, melyen csomókban állt a kacsa- és libatoll. Sajnos ez a szokás is a gazdasági 

fejlődés során lassan kihalt. 

2.2. Udvarlás, lánykérés 

Régen aza udvarlásnak is megvoltak a szabályai. Badó Erzsébet (87 éves) így 

vall erről: 

  „Udvarolni a fiúk csapatostúl jártak. A kalapjokon ijenkor mindig vót májva 

meg rozmaring. Akit kedveltünk, annak mán előre mindig összekíszítettük a kis 

csokrétát a kalapra. Mindig danolva jöttek, már messzirűl tuttam, mék csapat jön. 

Vót, hogy egy este több csapat is jött. Vót, amék nem tetszett, de mindet fogattam. 

Kettő bent vót a házba, egy kint. Illedelmesen bejött az egyik, megkérdeszte 

ídesapámot, hogy megengedi-í, hogy táncojjon ety cserdást kint velem. Aztán aki 
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udvarolni akart, az lemaratt a többitűl, megkértte, jöhet-í. Azt mondtam, hogy nem, 

oszt ement egy másikho.” 

  A fiúk kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap jártak udvarolni, ezek 

voltak az udvarló, azaz a jányos esték. A hétfőt, szerdát és pénteket húgyos estének 

mondták, és akkor nem mentek udvarolni. Ez a páros napokhoz kötött udvarlási 

szokás még az 1980-as években is így volt. 

  Amikor már valakinek komoly udvarlója, szeretője volt, arra már más 

szabályok vonatkoztak. A legény már minden este egyedül járhatott udvarolni. 

Bálba, lakodalomba együtt mentek, kisebb ajándékokat adtak egymásnak 

alkalmanként, a lány kivarrott zsebkendőt, mályva vagy rozmaringbokrétát, a fiú, 

kázsmírkeszkenőt, pántlikát, kalárist. Az udvarlás átlagosan egy-két évig tartott. 

Abban az esetben, ha a fiút elvitték vagy a lágerbe, vagy katonának, a lány várt rá, 

amíg haza nem tért, három év is eltelt jegyességgel. 

A lánykérés többnyire a fiú anyjának a feladata, tisztje volt. Miután a fiatalok 

egyeztettek egy időpontot (többnyire kedd, csütörtök, szombat), akkor elment a   

lányékhoz, és a szüleitől megkérte a jövendőbeli kezét a fia számára. Az adatközlő, 

Badó Erzsébet erről így mesélt (1949-ben történt): 

 „ Mikor engem kírtek, akkor hárman jöttek, a fijú meg a szülei. Megkírtek. Mi 

attunk nekik kalácskenyeret meg szalonnát. Rögtön ki is tüsztük a lakadalmat. A 

hírdetíst felattuk a papnak. Vasárnap ki is hirdettek vón, de szombaton elfokták 

Katlin Ferencet (a vőlegényt) és két évre elvittík Oroszországba. 

Az 1960-as években is jellemző volt, hogy a fiú anyja ment egyedül megkérni 

a lányt. Sokszor váratlanul állított be a jányos házhoz, hogy lássa, valójában milyen 

a rend, hogyan szorgoskodik a lány odahaza. A jövendőbeli személyes tulajdonságai 

is számításba jöttek: egészsége, munkabírása, szorgalma, józansága (férfiaknál), 

erkölcsössége (nőknél). Külső megjelenése is számított a kiválasztottnak: 

mennyiben felel meg a helyiek körében kialakult szépségideálnak. A leány, vagy a  

legény akkor volt tetszetős és egészségesnek mondott, ha szíp pirospozsgás vót az 

arca  Nagy Jolán (74 éves) adatközlő így elmélkedett: 
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„Egy csütörtök dílelőtt anyósom beállított váratlanul, pont nem vótam otthon, 

oszt megkírt anyámtúl a fiának. Anyám beleegyezett.” 

 

2.3. Jegyváltás, eljegyzés, visszavágó, jegyesség, stafírung 

Jegyváltás,eljegyzés 

A jegyváltás vagy kézfogó ideje a szombat este volt. Ilyenkor elmentek a 

vőlegénnyel a közeli rokonok, barátok vagy csak egyedül a vőlegény a jegyet 

kiváltani. Maga a jegy egy szív alakúra hajtogatott, kitömött kasmír (kázsmír)- vagy 

selyemkendő volt. Belsejében a menyasszony által kivarrott csipkés szélű 

zsebkendőket helyezték el. Felületét teletűzdelték apró színes művirágokkal, csillogó 

gyöngyökkel, kaláris szemekkel, faggyúbokrétával. Ez a szokás a második 

világháború előtti időszakban volt leginkább jellemző. Az ötvenes évek után lassan 

kezdett átváltozni, más formát ölteni. 

Idős adatközlő (87 éves) így emlékszik:  

„Én mán jegyet nem adtam. De pujajány vótam, mikor Kolbi Dezsőne vót a 

jegyváltás. Zene is vót, tánc is. Nagy jánykírő. Elmentünk a jegyír.” 

Cserébe a vőlegény jegypénzt adott és egy fehér kasmírkendőt 

(kázsmírkendőt), amellyel a lakodalomban bekötötték a menyasszony fejét. A 

jegypénzt kópertába adták át, fémpénzt is raktak bele bőven, hogy csörrenjen, 

amikor az asztalra dobja. A borítékban egy alkalmi verset is elhelyeztek, melyben a 

vőlegény szerelméről vall. Az egyik legismertebb vers így hangzik: 

Jó estét kívánok, szeretett kedvesem, 

Vedd, kedvesem, tőlem ezen jegylevelem, 

Adjál tehát ennek hajléktokban helyet, 

Melybe beleírom érzelmét szívemnek. 

Most azért amidőn soraim megkezdem, 

Segítségül hívlak, édes jó Istenem. 

Az első emberpárt te teremtetted meg, 

S akkor elrendelted a páros életet, 

Hogy ne éljen Ádám egyedül magába, 
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Egy segítőtársat rendeltél hozzája, 

Hogy együtt küzdjenek jó avagy balsorsba, 

Két test eggyé lészen az akaratjára. 

Ezen akaratod még ma is fennálla, 

A házasságkötés meg nem szűnik soha. 

Nekem is eljött már az a boldog óra, 

Hogy már eljuthattam én is ezen célra. 

Ezért hát, kedvesem, zárjuk a szívünkbe, 

Akármi is érjen minket az életbe. 

Jöjjön jó- vagy balsors, de egy el nem veszhet: 

Örökké tartson az igaz szeretet. 

Csak ez maradjon meg, s légyen útitársunk, 

Akkor mindörökre boldogok maradunk, 

Amit átaladok néked e levélben, 

Fogadd el, s kívánom, költsed hasznos helyre, 

Melyet tiszta szívből adok a részedre. 

Ezzel, hű kedvesem, bezárom levelem, 

Egybekelésünket áldja meg az Isten! 

Boldogan élhessük páros életünket, 

Majd csak a sírhalom válasszon el minket. 

Most tehát, kedvesem, tőled búcsút veszek, 

Maradok a sírig kedves vőlegényed. 

 

Visszavágó 

A lányos háznál zajlott tehát a lánykérő. Később, az 1970-es években már nem 

tűzték ki a lakodalom napját a lánykérőben. Megtörtént a gyűrűcsere. A lány kapott 

egy kísírő gyűrűt is a jegygyűrű mellé. Ekkor még csak a szűk családi kör vett részt 

az eseményen: a szülők és a fiatal pár. Az egyik bátyámnak 1986-ban, a másiknak 

1989-ben volt a lánykérője. Jómagam nem vehettem még részt rajtuk, csak a 

visszavágón. 
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A fiú családjának illő volt viszont vendégségbe hívni a lány családját, amit 

Nagydobronyban visszavágónak neveztek. A visszavágóra a lány családja 

ajándékkal ment, tortával, itallal, az anyósjelölt kázsmírkeszkenőt kapott, később 

egyéb ajándékokkal is kedveskedtek a család többi tagjának (blúz, pulóver, 

csokoládé, parfüm stb.) A fiú anyja vette meg a menyecskeruhát, a lány pedig a 

vőlegényi inget. A visszavágón tűzték ki a lakodalom napját. A visszavágó szokása 

fennmaradt egészen az ezredfordulóig.  

A mai lánykérőket már ismét visszavágó nélkül bonyolítják, ugyanis közös 

anyagi hozzájárulással együtt rendezi a két család az eljegyzést. A lánykérős torta, a 

fiú családjának a megajándékozása a lányos család feladata ma is. Újabban 

úgynevezett foglalógyűrűt adnak. Ez a hivatalos gyűrűcsere előtt történik akár 

hónapokkal is. A fiú megkéri a lányt. Ha igent mond, akkor felhúzza a lány ujjára a 

foglalógyűrűt. A későbbi hivatalos eljegyzésen már a fiú apja (már nem az anya) 

vagy szószólója, aki lehet közeli rokon, kéri meg a lányt a szüleitől a fiú számára. 

Az ajándékozás a családok között ma is megfigyelhető. Viszont már se 

menyecskeruhát, se keszkenőt, se vőlegényi inget nem vesznek egymásnak. 

Mindenki megveszi magának saját ízlése szerint. 

 

Jegyesség 

A kézfogó után a jegyet a vőlegény őrizte az esküvő reggeléig. Ezek a jelek, 

az eljegyzés folyamata kölcsönös ígéretet, elkötelezettséget jelentenek arra, hogy a 

fiatalok egymással házasságra lépnek. Az ígéretnek ugyan törvény szerint nem volt 

kötelező ereje, de Nagydobronyban az erkölcsön és a szokásjogon alapuló 

közvélemény megbélyegezte azt, aki különösebb indok nélkül elállt szavától és 

felbontotta a jegyességet (visszaküldte vagy visszakérte a jegyet). 

A házasságkötésig tartott a jegyben járás, így nevezték a menyasszony és 

vőlegény kapcsolatát, állapotát. A fiataloknak bizonyos jogaik és kötelességeik 

voltak és vannak ma is.  Viselték a jegyesség látható jeleit: a jegyajándékokat, 

például a jegykendőt, később a jegygyűrűket. A vőlegény az udvarló estéket 
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menyasszonyánál tölthette, később minden estét. Más legénnyel, korábbi udvarlóval 

nem beszélgethetett a már jegyben járó lány. Bálba, egyéb mulatságba csak 

vőlegényével mehetett. Nem sokáig jártak jegyben. Pár hónap volt az elfogadott. 

Ha rendben lezajlott a jegyesség, a jegyet az esküvő reggelén bontották szét. 

A rezgőket a nyoszlyólányok hajába tűzték, a bokrétákat a vőlegény barátai kapták. 

A zsebkendőket, szalagokat szétosztották a fiúk és a lányok között. Nyilván ebből 

a szokásból alakult ki a szalag és zsebkendő osztása a lakodalmas vendégek között 

a későbbiekben. 

 

 Stafírung 

Nagydobronyban a férjhezmenő lány kelengyéjét stafírungnak nevezték, s ma 

is használatban van még ez a kifejezés.  

Idős adatközlőm (87 éves) így beszélt erről: 

„ Az én jánykoromba akkor vót rendesen kistafírungolva egy jány, ha vót két 

dunnája, hat párnája, lepedőjei, szövött zsákjai, varott kendőjei, a vőférnek mi 

magunk vartuk ki és hímesztük a kendőt; egy karosládája, a tulipányosláda meg egy 

sifony. Az ágy az a fijúnak vót.” 

Később a kelengyéhez még tartozott a vászonkendő, a szövött pokróc, egész 

hálóbútor (1960–1970-es évek). A 1980-as évektől már bővült a kelengye ebédlő 

bútorral, szőnyeggel, edényekkel, függönyökkel stb. A vőférkendő ekkor még 

megmaradt az eredeti varrott kendő stílusában, viszont az ezredfordulóra lassan 

felváltotta a szőttes kendő, napjainkban pedig a hímzett kendő ez díszkendő, amely 

kötelező kelléke volt és ma is kötelező, elengedhetetlen kelléke a férjhezmenő lány 

kelengyéjének.(l. 10, 11. sz. melléklet). 

 

2.4. A házasságkötési szándék bejelentése 

 A házasságkötési szándékot az eljegyzés után mielőbb be kellett jelenteni a 

lelkésznél, a papnál. Egybekelési szándékukat a községházán is jelezni kellett. Mivel 

az egyházi esküvőt megelőzte az iratkozás. 
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Wekerle Sándor első kormánya által elfogadtatott egyházpolitikai törvények 

keretében, amely még 1895.október 1-én lépett hatályba, mely szerint a házasságot 

a törvény által erre a célra kijelölt polgári tisztviselő előtt kell megkötni. Oly kötés, 

mely nem polgári tisztviselő előtt történt, a törvény erejénél fogva semmi tekintetben 

sem tekinthető házasságnak. Egyhavi távolságnak kellett lennie eljegyzés és 

házasság között. Ezt a Wekerle törvényt nagyon nehezen fogadták el, főleg a falun 

élő emberek, s nem sokat változtatott még nagyon sokáig, egészen a 20. század 

közepéig szinte a lakodalmi renden, mivel az egyházi esküvőt tartották hitelesnek,  

(az 1563–as) tridenti zsinat írta elő, hogy a keresztények az esküvőt pap előtt 

kötelesek tartani, ami nemcsak a szláv népre, ugyanúgy a magyarságra is 

vonatkozott. [51, 252–368. o.]. 

  Mivel az itt élők mindig igyekeztek betartani az állam által jóváhagyott 

törvényeket, így ezt a törvényt is elfogadták. 

 A községházán a házassági szándékukat kinyilvánító személyek nevét 

hirdetőtáblára tették ki az 1960-as évekig, ezt Nagydobronyban cinkefogónak hívták. 

Napjainkban a Nagydobrony c. újságban olvashatók a hirdetések a házasulandókról. 

A hatályos családjogi törvény szerint jelenleg is a házassági szándékot az állami 

szerveknél egy hónappal és egy nappal a kitűzött dátum előtt jelezni kell, közös 

kérelmet nyújtanak be a házasulandók. Ha a törvény előírásainak megfelelt a pár 

(megszabott életkor, közeli vérrokonság kizárása stb.), akkor az esküvőt egy hónap 

múlva megtarthatták. A pap pedig egy héttel az esküvő előtt, a vasárnapi 

istentiszteleten kihirdette a fiatalokat egyszer, ez napjaikban is így történik. 

Az adatközlők egybehangzó véleménye alapján a lakodalom napja mindig a 

szombat volt. Az évben bármelyik hónapban tartottak lakodalmat, kivéve az áprilist, 

mert azt bolond hónapnak tekintették. Ezt szigorúan betartották mindig a falubeliek. 

Jelzem, hogy még ma is figyelnek erre. Mindössze egy-két esküvőt tartottak az 

ezredforduló óta április hónapban a nagydobronyiak, mivel ma is azt tartják a 

családok, hogy az április nem megfelelő hónap a lakodalom komolyságához, 

fontosságához. Kivételt képeznek még a bűnbánati hetek: húsvét, pünkösd, újkenyér 
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ünnepe, újbor ünnepe, valamint karácsony előtt. Még polgári esküvőket sem 

tartanak ezeken a heteken. 

Az 1950–1970-es évekig az állami szertartáson még kevesen vettek részt. 

Inkább kint az épület előtt várakoztak. Régen az állami szertartás kissé megzavarta 

az egyházi esküvő rendjét, mivel nem volt kellőképpen felvilágosítva róla a lakosság 

még a 20. század közepén sem. Az egyházi esküvőt általában a szombat reggeli 

istentisztelet után tartották régen. Viszont a rendelet szerint az egyházi csak a polgári 

esküvő után lehetett, mivel a polgári esküvő a házasságkötés jogi érvényességét 

biztosítja, ezáltal az egyházi esküvő lassan veszített jelentőségéből. A polgári 

esküvőt egészen a rendszerváltásig csupán hivatalos eseménynek tekintették. Voltak 

olyan párok, akiknek egyenesen tilos volt a templomi szertartás. Ezek az állami 

tisztségeket betöltő személyek és családtagjaik voltak. De nagy titoktartás közepette 

ők is megtartották az egyházi esküvőt. 
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3. LAKODALMI ELŐKÉSZÜLETEK 

3.1. Hívogatás. A tisztségviselők. 

A lakodalom napja tehát rendszerint a szombat volt, de most már előfordul, hogy 

csütörtökön tartják. Természetesen csak abban az esetben, ha a körülmények úgy 

alakulnak. Az előtte való héten a vőlegényes és a menyasszonyos háznál összeírták 

a vendégeket. Egyik idős adatközlőm (87 éves) így beszélt erről: 

„ Az én időmbe (1951) hivogatóasszonyok vótak, valamék rokon. Mindenkit azok 

híjtak meg a lakadalomra.” 

 Középkorú adatközlőm (56 éves) szerint: 

„Az én lakodalmamra már a szüleim jártak hívogatni (1975)”.  

Ma már a vendéglista hónapokkal az esküvő előtt összeáll, s a jegyespár jár 

hívogatni, semmiképp sem bízzák másra ezt a feladatot. A távol élő rokonokat két 

héttel, a falubelieket egy héttel hívják meg a lakodalom előtt. Általában 200 

személyesek a lakodalmak. De gyakori még a 300 személyes is. Idén egy 

hagyományőrző sátras lakodalom is volt a faluban, 450 fős vendégsereggel. 

 

 3.1.1. A nagyvőfély, kisvőfély felkérése 

 A lakodalom szokásköre sokirányú feladatainak végrehajtásában a házasító 

családok közösségi segítségre szorultak s szorulnak ma is. A tisztségviselők, főleg a 

vőfély (vőfér), mintegy „hivatalos” személyként az államhatalom és az egyházi 

törvények betartásán is őrködött. [23, 47.o.]. Feladata volt a házasságkötés szabályos 

végrehajtásának garantálása, a vendégek szórakoztatása. A lakodalom folyamán 

minden eseménynek ő volt a kezdeményezője, ő volt a vezetője.  

A nagyvőfély (nagyvőfér) megszólítása volt tehát az elsődleges feladat. A 

nagyvőfély többnyire a vőlegény rokonságából került ki, vagy az ismerősök közül 

kértek fel valakit erre a szerepre. Kizárólag idősebb férfit vagy házasembert kértek 

fel, aki ismerte a verseket, és jó fellépése volt. A 80-as évekre már a kutatóponton 

volt néhány nagyvőférséggel aktívan foglalkozó személy, akit már fizetésért 

fogadtak fel erre a tisztségre. Az 1950-es években ezt a tisztséget Nagydobronyban 

D. Hidi András látta el. Egyik idős adatközlő szerint: 
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„ Nagyvőférnek Dolláros Hidi András vót híjva az Éger-gyepesrűl.” 

Különleges és tehetséges ember volt D. Hidi András, ezért megkértem az egyik 

adatközlőmet, unokáját, Szanyi Jolánt (65 éves), meséljen a nagyapáról: 

„D.Hidi András 1894-ben született. Tizenhat évesen árván maradt. Ekkor 18 

évesnek mondva magát több falubelijével kivándorolt Amerikába. Olyan fogékony 

volt, hogy már az odavezető úton a hajón megtanulta az angol nyelvet, s 

felszolgálóként dolgozott. Amerikában munkavezető lett. Ott a csoportból nagyon 

megtetszett egyik nagydobronyi férfinak (a dédapámnak) a talpraesettsége, s még ott 

a tudtára adta, hogy szeretné, ha ő lenne a veje. Rossz híreket kaptak hazulról, jött 

az első világháború. Hazatértek az apósjelölttel együtt, azzal a tervvel, hogy a 

házasság után visszamennek Amerikába. A megkeresett bérüket, az amerikai 

dollárokat, Budapesten letétbe helyezték egyik bankban. Kitört a háború, a pénzt 

sosem kapták vissza. Innen ered a Dolláros ragadványnév. Összeházasodott a 

lánnyal. Csehek alatt volt országgyűlési képviselő is. Elkezdett a vőférséggel 

foglalkozni. Ő maga írta a verseket. Sőt, bármikor  tudta rögtönözni a rigmusokat. 

Máig fennmaradtak a versei. Nagydobronyban 132 lakodalmat vezetett le. 

Rendszeresen hívták más falvakba is vőférkedni. 1974-ben hunyt el.” 

A D. Hidi Andrástól fennmaradt verseket alkalmazva Szanyi-Szabó Sándor 

vitte tovább a nagydobronyi vőfér-hagyományokat. A dolgozatomban ismertetett 

vőfélyversek nagyobb részét tőle jegyeztem fel. 

 Kisvőfély (kisvőfér), a vőlegény öccse, unokaöccse vagy más közeli rokona 

lehetett, még serdülőkorú vagy katonaság előtt álló személy. Ez a felállás meg is 

maradt még a múlt század kilencvenes éveinek elején is, sőt napjainkra is jellemző. 

Ő nem mondott verset, csak a nagyvőfélyt kísérte, és segített neki mindenben, 

amiben kellett. 

 

3.1.2. Nyoszolyóasszony, nyoszolyólány, násznagyok 

A vőfélyeken kívül még volt nyoszolyólány,(nyoszolyójány) és 

nyoszojóasszony, valamint násznagyok. A nyoszolyólány a menyasszony közeli 



34 
 

rokona vagy barátnője. A vőlegénynél is volt nyoszolyólány, szintén közeli rokon.  

Mindkét helyen egy-egy nyoszolyólány volt.  

A nyoszolyóasszony a vőlegény ángya (sógornője), vagy közeli rokonságában 

élő fiatalasszony. A nyoszolyólánynak és -asszonynak az volt a szerepe, hogy amikor 

a násznép elindult kikérni a menyasszonyt, elöl vonult a nyoszolyóasszony a 

nagyvőféllyel, mögötte a vőlegény a nyoszolyólánnyal, aki vitte a virágcsokrot a 

menyasszonynak, őt követte a kisvőfély az egyik rokon lánnyal, majd a többi vendég.  

A már esküvőre vonuló násznép élén a nagyvőfély vezette a menyasszonyt, 

mögötte a vőlegény a nyoszolyóasszonnyal, őt követte a kisvőfély már két 

nyoszolyólánnyal. A templomi szertartást követően elöl már az ifjú pár vonult, őket 

követte a nagyvőfély a nyoszolyóasszonnyal, végül a kisvőfély a 

nyoszolyólányokkal. További tisztségviselői szerepet töltöttek be a menyasszony és 

vőlegény keresztapjai vagy nagybátyjai. Ők voltak a násznagyok, akik fogadták a 

vendégeket, vigyáztak az esküvő, a lakodalom zavartalan lebonyolításra. 

 

3.1.3. A szakácsasszonyok, csapos (kelleres) 

A lakodalom előtt már egy héttel a lányos és a fiús háznál sütöttek, főztek Mint 

az adatközlő mondta, az asszonyok voltak a hívogatók az 1960-as évekig, akik 

ezekkel a szavakkal szólították meg a rokonokat: „Balog Jóska bátyám megszólíti 

kenteket a fija (jánya) lakadalmába.” Külön hozzátették, kit hívnak süteményt sütni, 

szakácsnak, valamint a férfiakat sátrat állítani (csinálni), lakodalmas konyhát 

kialakítani, tűzhelyet rakni.  

Nagyon fontos volt a 1970-es évektől kezdve a szeszes italokat kiadó, kitöltő 

személy szerepe. Ezt a feladatot csak megbízható és józan (rózan) életű férfiember 

láthatta el. Az italokat egy külön helyiségben tartották, amit kellernek, a személyt, 

aki felvigyázta pedig kelleresnek nevezték. Nagyon fontos feladat hárult rá, hiszen 

abban az időben 400, sőt 700 személyes lakodalmak is voltak. Középkorú 

adatközlőm elmondása alapján náluk a kert nem volt bevetve második terméssel, 

hogy a lakodalmas népnek helye legyen. Az udvar elejétől a kert végéig húzták fel a 

sátrat. 
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 A vőlegény és a menyasszony saját barátaival hívatta meg a fiatalokat 

segédkezni a lakodalmas házhoz. Ezután a fiatalasszonyok, később a lányok 

elindultak edínyt szedni. Régente csak füles tálakat meg fakanalakat kértek kölcsön, 

később azonban lapos porcelán tányért (cintányírt), fémből készült evőeszközöket, 

poharakat, kancsókat is. A 70-es években még szintén divatban volt az edényszedés. 

Viszont már csak leveses tálakat (huszonnyócas tálat) és levesmerő kanalakat 

gyűjtöttek az utcabeliektől és a szomszédos utca lakóitól, ugyanis a többi evőeszközt 

már lehetett kölcsönözni. Az edényt kölcsön adók nem mind voltak hivatalosak a 

lakodalomba. Viszont mindenki szívesen adta, amije volt. Hétfőn, ha jutott, 

süteményt kaptak ajándékba érte. Az edényszedők egy füzetbe jegyezték be, kitől 

milyen edény kértek. Az edények aljára vagy oldalára sebtapaszcsíkot ragasztottak, 

amelyre ráírták a kölcsönadó nevét.  

Ahol nagy mulatságra készültek, ott csigacsinálót tartottak, hogy jó előre 

elkészüljön a levesbe való csigatészta. Viszont a háború utáni időszakban nem volt 

még csigatészta. Az idős adatközlő szerint:”Az én lakadalmamba kocka- meg 

laskatíszta vót. Elég szük világ vót.” 

A csigacsináló még a 70-es 80-as évekre is jellemző volt, sőt egészen az 

ezredfordulóig. Ma már a falubeli asszonyoknál, akik ezzel foglalkoznak, 

megrendelik előre. 

 

3.2. A lakodalom hete, legénybúcsú 

A lakodalom hete minden egyes napjának megvoltak a feladatai, szokásai. 74 

éves adatközlőm elmondta, hogy az asszonyok a hét elején, kedden ajándékokkal 

állítottak be a lakodalmas házhoz. Régebben lisztet, tojást, tejet, vajat, csirkét vittek. 

A 70-es évekre ez az ajándékvitel bővült még a kristálycukorral, rizzsel, a sütéshez 

szükséges mindenféle alapanyagokkal. Az ajándék mennyiségét a rokonság foka 

határozta meg. A testvérek és a keresztszülők dupla mennyiséget vittek. A felbontott 

tyúkot és a szeszes italokat pénteken vitték a lakodalmas házhoz. A század vége felé 

már csak az árát, ún. húspénzt ( huspindz) és italpénzt( italpindz) vittek.  
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A fiús háznál pénteken kora hajnalban bedagasztották a rétest, amit a 

szomszédos kemencékben sütöttek meg. Ahány család volt hivatalos az esküvőre, 

annyiszor két ág rétest kaptak: egy dióst és egy mákost. Egy négyszáz személyes 

lakodalomba 180–200 ág rétest sütöttek. Erre a napra esett a disznóvágás és a 

tyúkpucolás is. Ugyancsak pénteken, amikor a rétes megsült, a lányos háztól 

ajándékkal megrakott küldöttség ment a vőlegényes házhoz, mivel ott zajlik majd a 

lakodalom. Az asszonyokat levessel, hurkával kínálták, és hazamenet mindenki 

kapott egy tál süteményt, két ág rétest. A tálakat komakendőkbe kötötték. A 

keresztszülőknek, testvéreknek dupla adagot adtak, mivel ők is ilyen mennyiségű 

ajándékot vittek. Az ezredfordulóra a rétessütés már elmaradt. Napjainkban viszont 

többen kezdik feleleveníteni ezt a szép régi hagyományt. 

Miközben az asszonyok sütöttek-főztek, a férfiak a sátrat állították fel az 

udvaron, valamint az udvar hátsó részében kialakították a lakodalmi konyhát: 

megrakták  vályogból, később téglából a tűzhelyet, melyen szombaton folyt a főzés, 

üstöket állítottak be, asztalokat helyeztek el. Itt készítették a szakácsasszonyok a 

lakodalmi étkezés fogásait, s itt is tálalták ki. 

A háború előtti és utáni időkben fejkendőt, kázsmírkeszkenőt, ruhaanyagot 

vittek a menyasszonynak a lakodalom napján a közeli nőrokonok, tűszomszídok. Az 

ötvenes évek végétől a férfiak egy korsó borral, az asszonyok egy tál kaláccsal vagy 

tortával mentek a menyegzőbe, a férjhezmenő lányok pedig egész tortát vittek, 

amelyet az anyósnak való (a leendő anyós) vágott fel, és amikor a fiatalság mulatott, 

szétosztották közöttük. 

Eleinte a lakodalom előtti napra esett az összeiratkozás, vagyis a polgári esküvő 

a községházán, valamint a nevezetes konyhatánc, amely a harmincas évek vége óta 

ismeretlen a faluban. Móricz Kálmán is ír erről a Nagydobrony c. monográfiában. 

Megjegyzi, hogy estefelé a vőlegényes háznál gyűltek össze a fiatalok, és a 

szakácsasszonyokkal együtt táncoltak, mulattak kilenc-tíz óráig. Ide bárki jöhetett, 

aki táncolni akart, ételt-italt nem kapott, legfeljebb a legközelebbi cimboráit kínálta 

meg a vőlegény. A menyasszony rózsaszín vagy égszínkék ruhát vett fel erre az 
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alkalomra. Magával hozta a vőlegényi inget és a bokrétát is, amely a vőlegényi 

viseletnek elengedhetetlen tartozéka volt.  

 Ez a péntek esti mulatság még divatban volt a 80-as évek vége felé is kisebb 

változtatásokkal. Viszont még ekkor élt a század eleji hagyomány, amikor a 

vőlegényi inget és bokrétát a menyasszony átadta a vőlegénynek, valamint a 

menyecskekeszkenőt átadták a menyasszonynak. A menyasszonynak a vőlegény 

rendelte meg s vitte el másnap a menyasszonyi csokrot, amikor mentek kikérni a 

menyasszonyt. 

 A környékbeli, darabosi (a szomszédságban és a közelben élőket nevezték és 

nevezik így ma is) fiatalokat a vőlegény és a menyasszony pénteken hívogatta sátrat 

díszíteni estére. Itt a fiatalok krepp papírszalagból készített pókokkal díszítették a 

sátrat, hogy szebb és hangulatosabb legyen. A fiúk napközben kimentek az erdőre 

fűzfaágakat vágni, amit a sátor bejáratára kötöztek. Az 1990-es évek elejétől ezt a 

péntek estét már egyben legénybúcsúnak is nevezték. Péntek este a 

szakácsasszonyok a vőlegény barátainak és a sátordíszítő fiataloknak kaparólevest 

főztek a szombatra előkészített tyúkok lábából. Ez volt a vacsora. Mulattak, 

nótáztak, később ellátogattak a menyasszonyos házhoz, ahol szintén vendégül látták 

őket.  
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4. A LAKODALOM NAPJÁNAK ESEMÉNYEI 

A múlt század első felében reggel korán kezdetét vette a lakodalmi szertartás. 

Nem volt nagy dínomdánom, csak a közeli rokonságot hívták meg, s a lakodalom 

néhány óránál nem tartott tovább. Még zenészeket sem mindig hívtak. A reggeli 

istentisztelet után a pap megeskette a fiatalokat, és az ifjú pár néhány óra múlva már 

a mezőn dolgozott. Ilyenkor ételnek csak főtt hús volt leves nélkül, meg egy kis rétes, 

kalács, tejbekása. 

Itt pár mondatban szeretnék kitérni a menyasszony és a vőlegény öltözetére, 

amely szinte az 1960-as évekig a dobronyi népviselet volt: blúz, kabát 

(Nagydobronyban a felső szoknyát így hívták), alatta két-három pendely, kötő 

(selyemkötény), a slájer (a menyasszonyi fejdísz és fátyol). A ruha anyaga selyem, 

kázsmír, selyembatíz, teljesen világos színű, fehér árnyalatú volt. Egyik 87 éves   

adatközlő így mesélte el az öltözetét:  

„Szíp grenadin ruhám vót, meg blúz, kötő, a nyakamba kalárizs. a hajam fel 

vót kontyolva, a fejemen slájer. A faluba vót asszony, aki a slájert felrakta. Az én 

időmbe Badó Sándorné Hidi Boris rakta. A hajat is ű kontyolta. A slájer koszoróbúl 

meg fátyolbúl állt. Addig írt, ameddig a ruha. A lábomon csizma vót. 

A vőlegény öltözete ennél jóval egyszerűbb volt: „Fehír gyócsing vót, priccses- 

nadrág, újas, csizsma. Szakáll nem vót szokás, csak esetleg bajusz, rövid haj ódarra 

fűsűlve.” (84 éves férfi adatközlő).  

Aztán az idők folyamán folyamatosan változott a menyasszonyi ruha divatja. 

Az viszont megfigyelhető, hogy szinte az ezredfordulóig a ruha szabása mindig zárt 

volt, fedte a vállat.[l.1.sz., 9.sz. mellékletek]. 

Aki nagy lakodalmat tartott, az persze mindennek jobban megadta a módját. A 

menyasszony és a barátnői az esküvő reggelén tartották meg a jánybúcsúztatót.  

Egyik idős adatközlőm erre így emlékszik vissza: „Azelőtt, hogy jöttek írtem, 

az asszonyok meg a jányok az út közepín danolva táncoltak.”  

Egy körtánc volt tulajdonképpen, a menyasszony a kör közepébe állt és 

énkelték: 
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Csörög a kocsi, 

Pattog a Jancsi, 

Talán értem jönnek. 

Jaj, édesanyám, 

Szerelmes dajkám, 

De hamar elvisznek. 

 

4.1. A menyasszony kikérése 

A vőlegényes háznál a nagyvőfér és a kisvőfér jelentkezett, hogy megkezdjék 

küldetésük teljesítését még a kora délelőtti órákban. Ezeket mondja: 

Elsőben is tehát elmegyünk próbára 

Amíg el nem jutunk dolgaink céljára. 

Kész vagyunk mindenkor bátran menni harcba, 

minden.jót kívánok az érdemes házra. 

 

Elindultak a menyasszonyos házhoz, s ott az ajtó előtt így kívántak jó reggelt: 

Örülök, hogy látom friss jó egészségét 

Ez érdemes háznak, lelki békességét. 

Kívánom mindenben állandó szépségét, 

Mostan is átlépem e háznak küszöbét. 

 

Aztán odabent így folytatta, a násznagyhoz és a menyasszony szüleihez fordult: 

Elsőben is tehát hozzátok küldettünk, 

Mint látjátok nyilván, hogy el is érkeztünk. 

Új parancsolatot csak aziránt vettünk, 

Tudnók meg, hogy vagytok, kik vagytok előttünk. 

E háznak násznagya van-e egészségbe. 

Annak szószólója kívánt békességbe. 

Vőlegényünk párja takaros épségbe. 

Vannak-e mindnyájan friss jó egészségbe. 
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De nevezetes e háznak gazdája, 

És élete párja kedves gazdasszonya, 

Házasságra való szerelmes leánya, 

Egészségbe van-e teste alkotmánya. 

Leültették őket, beszélgettek egy ideig, majd a nagyvőfély elmondta a 

kendőkérő verset: 

Valami rubintot hallottam itt lenni, 

Melyet méltóztattak eladóvá tenni. 

Én pedig azt mostan meg akarom venni, 

Ha valamiképpen rá lehetne menni. 

Jó helyen is vagyon lábom megállása, 

Nincs itt lábaimnak semmi hibázása. 

Mert Badó Ferencnek itt vagyon lakása, 

Kinél a rubintnak lesz megalkuvása. 

 

Ezt a rubint pedig nem a föld gyomrába 

termett, hanem az őkigyelmek házába. 

Nem is találjuk azt semmi más bányába, 

Csak az őkigyelmek Erzsi leányába. 

 

Már ezen rubintnak, ha nézünk becsére, 

Úgy találjuk, nem ivás fog lenni a bére, 

Ifjú Balog József, kinek személyére. 

Hasonlatos hozzá és minden díszére. 

 

Ki mint vőféreit, minket úgy küldött el 

Jó uraimékhoz egész becsülettel, 

Hogy tiszteljük szíves forró szeretettel, 

menjünk vissza hozzá jellel, üzenettel. 

Kérjük ezért tiszta szívből mindnyájatokat, 
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Ne vonják meg tőlünk jóakaratjokat, 

Hanem vászonbéli szép ajándékjokat 

Függesszék botunkra címerül azokat. 

Ekkor a menyasszony, később barátnői a vőférbotokra kivarrott (kihímzett) 

kendőt kötött, mellé virágcsokrot, kalapjukra bokrétát tűztek.  

Elviszem, megmondom az ő kedvesének, 

Hogy saját munkája tulajdon kezének 

Legyen gerjesztője felgyúlt szerelmének, 

Örüljön mindkettő egymás személyének. 

 

De mivel unalmas már a kendermunka, 

Ezt is nemcsak maga, más is dolgozhatta. 

Kivántatik tehát áldás kívánsága, 

Szájamnak-szívemnek ilyen óhajtása. 

 

Áldja meg az Isten kenderföldteket, 

Sok kita kendertek és sok csepűtöket, 

Adhassátok máskor cifrább kendőtöket 

Áldással hagylak itt most már benneteket. 

Visszatértek a vőlegényes házhoz: 

Mosti fáradtságunk örömet neveljen, 

Dicsőséggel fénylő hírnevet viseljen. 

Elmúlt a dolognak minden nehézsége, 

A kezdett munkának vagyon már jó vége. 

Vőlegényünknek sem lehet már kétsége, 

Nem lesz már a másé, itt van jelensége. 

 

A vőlegény rokonsága összegyűlt, és elindultak a menyasszonyért. Elsősorban 

a fiatalság sorakozott fel párban, a vőfély így szólt: 

Tisztelt gyülekezet, Isten szent nevében 
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Induljunk el innen csendes békességben. 

Vőlegényurunknak keressük fel párját, 

Az ő drága kincsét, kedves menyasszonyát. 

Szerezzük meg neki kedvét, boldogságát, 

Hozzunk a kedvére egy szép gyöngyvirágszált. 

Először az Isten hajlékába visszük, 

Hol szent áldás után boldog lesz, azt hisszük. 

Induljunk el tehát Isten szent nevében, 

Jöjjenek utánam, mindnyájukat kérem. 

 

Elindult tehát a lakodalmas menet a fentebb (3.1.2., 30. o.) leírt sorrendben a 

menyasszonyért. A menetet zenészek kísérték s kísérik napjainkban is. A férfiak 

hangos énekszóval vonultak át a falun. A menyasszony házához közeledve mindig 

ezt éneklik ma is: 

Nyisd ki, babám, az ajtód. 

Csendesen, mert meghallják a szomszédok. 

Nyisd ki, babám, az ajtód. 

Csendesen, mert meghallják a szomszédok. 

Ha meghallják, hadd hallják! 

Úgyis tudja már a világ, 

Hogy én téged szeretlek. 

Hogy én téged soha el nem felejtlek. 

 

4.1.1. Menyasszony-búcsúztató  

A menyasszonyos házhoz érve a nagyvőfély ismét verset mondott. A menetet 

zárt kapu várta: 

Szerencsés jónapot adjon az Úristen! 

Hála, hogy e napra felvirradtunk épen. 

Eljött már az óra, melyben magzatjoknak 

Oltárhoz kell menni, mint szép menyasszonynak. 
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E járatban jöttem mostan e hajlékba, 

Hogy elvezessem őt az Isten házába. 

Kérem azért szépen a kedves szülőket, 

Eresszék az útra kedves gyermeköket. 

A zárt kapu mögül a lánykiadó (násznagy) – a menyasszony keresztapja-–

megkérdezte, jó szándékkal jöttek-e, majd így válaszolt: 

Kedves vőfér uram, látom a szándékát, 

El akarja vinni e háznak leányát. 

Legyen szerencséje egész életébe, 

A párjával együtt szép boldog élete, 

Szívemből kívánom. 

A körülállók hozzátették: „Hallgassa meg a Jóisten” 

Kinyitotta a keresztapa, azaz a násznagy a kaput, felhívta a vendégeket.  

Leültették őket, itallal és hidegtállal, töltött káposztával is kínálják a vendégeket ma 

is. A kisvőfélynek résen kellett lennie, nem nagyon mert leülni, mert ha 

elbámészkodott, hátulról összekötötték a lábát. S ez szégyen volt. A menyasszony 

nem jött ki a házból, míg a nagyvőfély el nem mondta a verset: 

Kérem hát szívesen most kegyelmeteket, 

Ne tartóztassanak itt soká bennünket. 

Adják ki most nékünk azon személyüket, 

Kivel megesketik a vőlegényünket. 

Hogy mondhasson áldást atyai házára, 

Úgy költözzön innét az új szállására. 

A hagyomány szerint indulás előtt azonban járt még egy hímzett kendő a 

vőfélyeknek, ezért ki is kérte azt a menyasszonytól. Így szólt : 

Mikor még e szép rend vala hajdanában, 

Olyan szokás járta Dobrony falujában, 

Hogy mikor kezdettek lakodalmazásba 

A vőfér volt az első a közbenjárásba. 

Kit is hogy mindenek megismerhessenek, 
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Szép kivarrott kendőt a kezekbe tettek. 

Amelyekre pedig szép rózsákat fűztek, 

Hogy tisztekben annál hívebbek legyenek. 

Én is azért, aki most e tisztben járok, 

Tőletek botunkra egy kendőt instálok. 

Melyet ha kinyerek, majd vígabban járok, 

Az ifjú pár mellett még többet szolgálok. 

 

A menyasszony barátnői felkötötték a kendőket a vőfély botjára, amit aztán a 

vőfély illendően megköszönt ezekkel a szavakkal: 

Akinek e kendő vót keze munkája, 

Kívánom az Isten tekintsen le rája. 

Áldja meg, valami jót kér tőle szája, 

Hogy örömmel folyjék világi munkája. 

 

Tudjuk, a kenderből míg vászon szövetik, 

Nem egy, de sok kézen keresztülvitetik. 

Mégis aztán mikor elmetéltetik, 

Csekély ajándékul oda adattatik. 

 

De mi ezt úgy nézzük, mint nagy ajándékot, 

Mert benne látjuk a nemes szándékot. 

És aki adta, most e színes fonadékot, 

Ne érjen semmiben soha szakadékot. 

 A 70-es évektől a zenészeknek is kikérte a kendőt a vőfély, amit a harmonikára 

és a szaxofonra kötöttek. 

Következett a lakodalom legdrámaibb, legmeghatóbb mozzanata: a 

menyasszony búcsúztatása. A lány könnyes szemmel, legtöbbször sírás közepette 

vett búcsút szüleitől, testvéreitől, barátnőitől. A nagyvőfély mindig alkalmazkodott 
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a körülményekhez a családtagokat illetően (van-e testvér, él-e mindkét szülő, 

nagyszülő stb.). Így kezdte: 

Vajda, hegedűnek álljon meg zengése, 

A sarkantyúknak is szűnjön meg pengése, 

Mert búcsúzásomnak most lészen kezdése, 

Legyenek csendesen, míg lesz bevégzése. 

Felkérlek titeket, lakodalmi sereg, 

Hogy több fáradtsággal ne terheltessetek. 

Tudom, a menyasszonyt felöltöztettétek, 

Búcsúzásra kérem, elém vezessétek. 

Először a menyasszony helyett egy álmenyasszonyt (sántamenyasszonyt) 

vezetnek be egy idősebb asszony személyében. A vőfély hozzá fordul versével: 

Szép egy menyasszony ez, csak nagyon irtózatos, 

A pokolba talán ez a főkolompos. 

Látszik rajta, hogy már régi pokolista. 

Mivel a homlokán már vastagon a moha. 

De ha a vőlegénynek ez vagyon kedvére, 

Az ő beleegyezésével, szóba állunk vele. 

A vőlegény jelzi, hogy nem ez az ő mátkája. A vőfély folytatja a keresést: 

Látom, hogy a sátorban minden vígan vagyon, 

Csak a vőlegényünk szomorkodik nagyon. 

Most elmegyek és jól körülnézek, 

Hogy vőlegényünknek menyasszonyt keressek. 

Elővezeti a házból a menyasszonyt, a vőlegény átadja neki a menyasszonyi 

csokrot, a menyasszony a bokrétát feltűzi a vőlegénynek : 

Édes jó uraim, de sokat fáradtam, 

Mindenütt kerestem, sehol sem találtam. 

Kerestem én őtet erdőkön, pusztákon. 

Végül megtaláltam fenn a padláson. 

Ezután kezdetét veszi a búcsúztató: 
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Ifjú szép menyasszony eljött már az óra, 

Készülj szüleidtől az elbúcsúzóra. 

Te voltál idáig féltett szemük fénye, 

Kedves hajlékuknak legszebb ékessége. 

 

Mint kertben a rózsát ápoltak,neveltek, 

Minden szépet és jót csak teérted tettek. 

Most aggódva néznek a titkos jövőbe, 

Nagy útra indul el szívük reménye. 

 

Kedves jó szüleim, mielőtt elmegyek, 

Minden jóságotok megköszönöm nektek. 

Én hű jegyesemmel az oltárhoz megyek, 

Akit választottam, azzal boldog leszek. 

 

Először az édesapától búcsúztatja : 

 

Kedves édesapám! Tudom, mint szerettél 

Mint gyönge virágot, ápoltál, neveltél 

Jóra tanítottál, a rossztól intettél 

a házas életre engem segítettél. 

A szenteknek atyja a te öregségedet, 

Gyámolítsa szépen a te vénségedet 

Élte csomójába kösse életedet: 

Én tiszta szívemből kívánom ezeket. 

Az édesanyától így búcsúztatja a vőfély a menyasszonyt: 

 

Hát neked mit mondjak, kedves édesanyám? 

Ki voltál egykori gondoskodó dajkám. 

Tudom, hogy nagyon fáj anyai szívednek, 
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Midőn búcsúzását látod gyermekednek. 

Kedves dajkám voltál, szüntelen szerettél, 

Minden kérésemet beteljesítettél. 

Istentől ezért reád áldást kérek, 

Akit én szívemből szüntelen dicsérek. 

 

Testvérektől is elbúcsúzik. 

 

Kedves jó testvérim, akik között nőttem, 

Akikkel oly sokat örültem, nevettem, 

Búcsút mondok nektek, az Isten megáldjon, 

Kövessetek ti is ezen az utamon. 

Búcsú a nagymamától:  

Zeng búcsúzó szavam, könnyeim hullatom, 

mert tőled búcsúzom, drága jó nagymamám. 

Ki úgy vigyáztál rám egész életemben, 

Mint éjjeli harmat a gyönge virágra, 

Úgy szálljon tereád az Isten áldása 

Soha szomorúság ne szálljon tereád, 

Ezt kívánja néked menyasszony-unokád. 

 

Barátnőktől is búcsúzik, akik a közelében sorakoznak fel: 

 

Kedves barátnőim, kik eddig voltatok! 

Most könnyes szemmel körülöttem álltok. 

Istentől nektek is minden jót kívánok. 

Ne fogjon rajtatok semmiféle átok! 

Az Úr tinéktek jó hitvestársat adjon, 

Kiben a szívetek örömet találjon, 

Istennek áldása rajtatok maradjon, 
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S végül az egekbe magához fogadjon. 

 

Végül a legényektől búcsúzik a menyasszony: 

 

Álljatok elémbe sok híres legények, 

Akik személyemet gyakran szemléltétek! 

Ajándékba nékem pántlikát vettetek 

Sajnálhattok most már, nem lettem tietek. 

Már jó egészségben itt hagylak titeket, 

Az Úrnak jobb karja tartson benneteket! 

Már megyek, kísérem az én kedvesemet. 

 

4.1.2. Menyasszonykísérés 

A búcsúztatás után a menyasszony és vendégei közül a fiatalabbak csatlakoztak 

a vőlegény rokonaihoz, és együtt elindultak a községházára és a templomba. Az 

idősebbek, a hérész még ott maradt a lányos háznál. Induláskor a násznép a 

következő nótát énekelte: 

Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom, 

Nem seper már téged az én gyenge karom. 

Seperte eleget, seperje már más is. 

Szeretem a babám, fogom ezután is. 

*** 

Ez a kisjány akkor sír, 

Mikor koszoró van a fején. 

Megy az isten házába, 

Ráborul az Úr asztalára. 

(Csatos) Imakönyv van a kezébe, 

Régi szeretője van az eszébe. 

Páros csillag az égen, 

Ragyog a fekete szemében. 
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Úton a templom felé a bámészkodóknak az idős adatközlő ( 92 éves) elmondása 

alapján korsóból bort kínáltak (1950-es évek eleje). Később, a 1960-as évektől 

napjainkig az út elkötése, a lakodalmas menet útjának akadályozása a divat. Az 

elkötők egy- egy üveg italt kapnak. Az asszonyok és a gyerekek pedig végig kiálltak, 

s ma is kiállnak menyasszonyt nízni. 

 

4.1.3. Polgári esküvő, egyházi esküvő 

A községházához érve a vőfér bevezeti a menyasszonyt a házasságkötő 

terembe. Ide még a 1980-as években is csak a legközelebbi családtagok, barátok 

mentek be. A menyasszony és vőlegény szülei nem vettek részt sem a templomi, sem 

a polgári szertartáson, egészen szinte az 1990-es évekig. Ezt az egyik idős adatközlő 

is alátámasztotta. A községi tanács elnöke, a bíró köszönti a vendégeket. Az esketési 

szertartás az anyakönyvvezető, a jegyző munkaköri kötelessége volt mindig. A 

tanácselnök igyekezett mindig részt venni az esketésen. . Régebben az 1980-as 

évekig így mondta beszédét a jegyző (a szöveget l. a 15.,16. sz. mellékletekben): 

Ma már a vendégek illendően részt vesznek a polgári szertartáson is. 

A mai szertartás már megváltozott, vannak benne olyan elemek is, amelyeket a 

kárpátaljai ukránok és ruszinok szokásaiból vettek át. Mint például a szülők külön 

köszöntése a ceremónián. Ez annak tudható be, hogy napjainkban már több a vegyes 

házasság, a házassági anyakönyv alapján. A jegyző mai egyik esketési beszéde: 

             „Nagyon sok szeretettel köszöntöm e házasságkötés minden résztvevőjét, 

köszöntöm a tanúkat és a kedves szülőket.  

            Külön tisztelettel köszöntöm ezen a szép napon, esküvőjük napján a jegyes 

párt, Katona Gizella-Cintia menyasszonyt és Ráti Norbert vőlegényt.  

         Azzal a szándékkal jelentek meg előttünk, mint a Nagydobronyi Polgármesteri 

Hivatal polgármestere és anyakönyvvezetője előtt, hogy házasságot kössetek, 

egymást házastársakká fogadjátok.  

         Személyi igazolványaitok alapján megállapítottam, hogy a tervezett 

házasságkötésnek törvényes akadálya nincs, ezért a házasság megkötéséhez az 

szükséges, hogy előttünk és tanúitok előtt egybehangzó kijelentést tegyetek. Feltett 
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kérdésemet először a menyasszonyhoz, majd a vőlegényhez intézem, melyre 

határozott igennel szíveskedjetek válaszolni.  

       Kijelented-e, Katona Gizella-Cintia menyasszony, hogy az előttünk megjelent 

Ráti Norbert vőlegénnyel házasságot kívánsz kötni? – Igen. 

      Kijelented-e, Ráti Norbert vőlegény, hogy az előttünk megjelent Katona Gizella- 

Cintia. menyasszonnyal házasságot kívánsz kötni? — Igen. 

     E két egybehangzó kijelentés alapján én titeket az ukrán családjogi törvények 

értelmében házastársaknak, feleségnek és férjnek nyilvánítalak. 

Közös családi nevetek ezentúl a Ráti lesz 

Kedves Cintia és Norbert, a házasságkötésnek jelképei vannak: a gyönyörű 

menyasszonyi ruha, a virág, a gyűrű. A jelképek mind jelentenek valamit: a virág az 

élet folytatását, a gyűrű a szerelmet, az aranykarika körbefonja ujjatokat, nincs 

kezdete és nincs vége. Azt, hogy szerelmetek hol kezdődött, azt ti tudjátok, hogy hol 

ér véget, azt soha ne keressétek. Egy hosszú életen át őrizzétek az aranykarika 

csillogását, s ha ránéztek, róla mindig társatok mosolyogjon rátok: 

 

Arra gondolok, néked mit adhatok? 

Minek örülnél, és örökké magadnál tarthatod? 

Itt a két kezem, ez van nekem, 

Tudod jól, ezt adom – ez mindenem. 

 

E gondolatok jegyében, szeretetetek és összetartozásotok szimbólumaként 

húzzátok egymás ujjára a karikagyűrűket. 

 És most köszöntsétek egymást az első hitvesi csókkal! 

Kedves Házaspár! E két gyertya lángja életetek útját, szerelmetek lángját 

jelképezi. Életetek e percekben találkozott. Ennek szimbólumaként én most kérem, 

hogy gyújtsátok meg a középső gyertyát közösen. Előtte, kérlek, fogjátok meg 

egymás kezét és mondd 

Norbert: 

„Köszönöm az életnek, hogy Téged megadott. 
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Köszönöm a sorsnak, hogy hozzám elhozott, 

áldom az utat, amelyre most léptünk, 

vigyázz rá, hogy róla soha le ne térjünk." 

Cintia: 

Becsüld meg a szerelmem, mert csak miattad élek, 

becsüld meg a szerelmem, mert boldoggá tennélek, 

becsüld meg a szerelmem, mert érted teszek mindent, 

becsüld meg, mert soha senki nem fog így szeretni téged! 

 

Kedves házaspár! 

A mai naptól házastársként folytatjátok életeteket, nemcsak érzelmileg, 

jogilag is egymáshoz tartoztok. Mint házastársak, felelősséggel tartoztok egymásért. 

Minden emberi kapcsolatnak, barátságnak, de legfőképpen a házasságnak az 

egymás iránti szeretetre és bizalomra kell épülnie. Az egymás iránt érzett szeretet és 

bizalom adjon erőt majd az egymás mellett élés örömei mellett a gondok és 

problémák megoldásához.  

Véleményem szerint a házasság hasonlít az élő fára. Ha a fát ápoljuk, 

gondozzuk, akkor tavasszal gyönyörködhetünk a virágában, nyáron megpihenhetünk 

árnyat adó lombja alatt, ősszel pedig élvezhetjük gyümölcsét. Ha nem ápolják, 

levelét hullajtja és elszárad. Ápoljátok tehát ti is a házasságotokat. A 

hétköznapokban is ragyogjon szemetekben az a szeretet, melyet most látok. Életetek 

összekötésével a legszebb ajándékot adtátok egymásnak, önmagatokat. 

Türelmetekkel, megértésetekkel adtok segítséget akkor, ha majd a munka, a hivatás 

vagy a kötelesség elszólít benneteket egymástól.  

Régen öreg bölcsek mondták, hogy a házasságban a férj szeretete nyugalmat 

ad a feleség számára. A feleség szeretete pedig erőt ad a férjnek a munkához. Ha jól 

belegondolunk, így van ez a mai modern házasságban is.  

Fiatalság, ifjúság, szerelem...Milyen értékes kincsek ezek! Mennyi kívánság, 

vágy, öröm rejlik bennük! De tudjuk azt is, hogy az ifjúság mulandó. Ám a mai napon 

az ifjúság és a szerelem itt van veletek. Éljétek hát minden percét boldogan! Mi, 
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jelenlévők szintén mindannyian boldogok vagyunk, hogy részesei lehetünk ennek az 

ünnepnek, hogy ti ketten megtaláltátok egymást.  

„Megérteni egymást örömben, szenvedésben, 

segíteni ha csak egy szóval, egy gondolattal is, 

nagyobb művészet, mint végig barangolni a világot, 

gazdagnak lenni és szórni a pénzt. 

Mert lelkeink kincse talán a legnagyobb ajándék 

és legszebb öröm, amit egymásnak adhatunk, 

s amiért nem tudjuk elégszer mondani, hogy „köszönöm.” 

 

Tisztelt házaspár! 

Ezen a szép napon különleges jelentőséget kap szüleitek iránti szeretetetek, 

tiszteletetek, akik oly nagy odaadással, gondossággal neveltek fel titeket, tanítottak 

meg a szépre, a jóra. Hajoljatok  meg előttük. Ha netán volt bántó szó, engeszteljétek 

ki őket. Mondjátok el, hogy mindent köszöntök. Köszönjétek meg, hogy értetek 

sokszor fáradtságot nem kímélve elviselték az elviselhetetlent, hogy néha a semmiből 

is tudtak valamit teremteni, és hogy a lehetetlent is igyekeztek a számotokra 

megoldani. 

 Meghálálni sosem lehet a szülői szeretetet, de ha szüleitek segítségre, 

támaszra szorulnak, akkor most már ketten, együtt álljatok melléjük, és így 

próbáljátok viszonozni azt a sok szép jót, amit ti kaptatok tőlük. Most szüleitek is 

boldogok, hisz titeket is annak látnak.  

 

Blaskó Mária: De jó annak....  

  

De jó annak, kinek van még édesapja, anyja. 

Az életben bármi éri, nincsen elhagyatva. 

 

Hogyha beteg, a jó anya virraszt ágya mellett, 

Hogyha bántják, a szülei védelmére kelnek. 
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Ha bajban van, segít neki édesapja, anyja, 

Ha szomorú, szüleitől meg lesz vigasztalva. 

 

Míg legalább egy szülőd él, addig még jó néktek... 

Isten adjon a szülőknek hosszú-hosszú éltet! 

 

Kedves szülők! 

   Tudom, hogy gyermekeik örömében őszintén osztoznak, ma mégis egy kicsit 

elszorul a szívük. A féltő gonddal és sok-sok szeretettel nevelt gyermekek a mai 

napon elindulnak egy új otthon felé. Hála és köszönet Önöknek, hogy gyermekeiket 

felnevelték, és elkísérték életük e nagy állomásához. Kívánom, hogy jó erőben és 

egészségben még sok éven keresztül legyenek tanúi gyermekeik boldogságának.  

Norbert, kedves férj, vigyázz feleségedre, hogy mindig ilyen boldog legyen, 

mindig ilyen szép legyen. Ezt úgy éred majd el, hogyha fáradtan hazaér a munkából, 

akkor is vedd  észre, hogy szép, hogy csinos, hogy szorgalmas. Egy jó szó, egy ölelés, 

egy csók, egy szál virág csak úgy, jól fog esni a lelkének évek múlásával is. 

 Cintia, kedves feleség! Teremts olyan otthont, olyan légkört, melybe a férjed 

mindig szívesen tér haza. Ez a te feladatod lesz, és az emberiség legszebb hivatása, 

a feleség, az anya hivatása vár rád és a család összetartó ereje.  

William Shakespeare-t idézve: 

„Nem az állandó fogadkozás a hűség bizonyítéka, 

hanem az egyszer kimondott és megtartott fogadalom.” 

Ezért most pedig kérlek, fogjátok meg egymás kezét és hangosan ismételjétek utánam 

az eskü szavait: „Ukrajna törvényének értelmében, szüleink, rokonaink, barátaink 

előtt kijelentjük azon akaratunkat, hogy együtt kívánunk élni mint házastársak, mint 

egy új család alapítói. Ígérjük, hogy egymáshoz hűek leszünk, egymást jóban, 

rosszban soha el nem hagyjuk, hanem hűséges társak leszünk egy életen át, egymást 

örökké szeretjük.”  

Most pedig kérem, ünnepélyes kijelentéseteket a házassági anyakönyv 
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aláírásával  kézjegyetekkel hitelesítsétek. 

Házasságkötésetek alkalmábol gratulálok mind a magam, mind a kollégáim 

nevében. Kívánom, hogy házaséletetekben uralkodjék a mindenre kiterjedő gyengéd 

figyelmesség és szeretet. 

Az anyakönyv aláírása után a polgármester röviden köszönti az ifjú 

házasokat, és átnyújtja nekik a házassági anyakönyvi kivonatokat. 

A házaságkötés után pezsgőt bontanak, a jelenlévők gratulálnak a fiatal 

párnak. Majd elindulnak a templomi esküvőre. 

 

Egyházi esküvő 

A templomig máig is a nagyvőfély vezeti a menyasszonyt, hiába már törvény 

szerint házasok. Ezt azt jelzi, hogy a nép szerint még mindig csak akkor teljes a 

házasság megkötése, ha már a templomban is esküt tesznek. A templom ajtajáig 

egészen az ezredfordulóig a nagyvőfély vezette a menyasszonyt. A templomba 

együtt lépett be az ifjú pár. Ma már a vőlegényt bevezeti az édesanyja, s amikor 

minden vendég helyet foglal, a menyasszonyt bevezeti az édesapja (ez a katolikus 

egyházi szertartásokon szokás).  

A Nagydobronyi Református Egyházközösség vezető lelkipásztora, Kolozsy 

András elmondta, hogy a református esketés, azaz a házasságot megáldó 

istentisztelet esetén a párok esküvői fogadalmukat a lelkipásztor igehirdetésének 

elhangzását követően, az ő szavait ismételve mondják el. Mivel a református vallás 

szerint a pár már nem mint vőlegény és menyasszony, hanem mint férj és feleség 

érkezik a templomba, valójában nem házasságkötésről, hanem annak megáldásáról 

van szó. 

A református egyházi szertartáshoz a felek egyikének mindenképpen 

reformátusnak kell lennie. A pároknak református esküvő esetén jegyesoktatáson 

kell részt venniük, ahol a papnak lehetősége nyílik a hozzá fordulók megismerésére. 

A házasulandóknak, miután kiválasztották, hogy melyik templomban szeretnének 

áldást kérni házasságkötésükre, ahhoz az egyházközséghez kell bejelentkezniük, 
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melyhez a templom tartozik. Ezt már három-négy héttel az esküvő előtt meg kell 

tenniük. 

A templomi esketési liturgia nem változott az idők folyamán. Az úrasztala előtt 

a mennyasszony a vőlegény balján áll. (a liturgia szövegét l. a mellékletben) 

 

4.1.4. Megérkezés a vőlegényes házhoz  

A két esketési ceremóniát követően a násznép elindul a vőlegény házához, ahol 

lezajlik a lakodalom. Amikor letérnek a vőlegény utcájába, elkezdik énekelni a 

Lakodalom van a mi utcánkban kezdetű nótát. A kaput itt is zárva találják. Most a 

vőlegény keresztapja fogadja a vendégeket. Amikor mindent helyén talál, kinyitja a 

kaput ,s szavalja: 

Kedves jó rokonok, barátok, testvérek, 

Fogadjuk magukat, mint szíves vendéget. 

Foglaljanak szállást e két ifjú párral, 

Szálljon áldás rájuk az ég harmatjával 

Szívemből kívánom 

(A körülállók hozzá teszik: „Hallgassa meg a Jóisten!”) 

 Az asszonyok rizst, kristálycukrot szórnak a fiatalokra.  A vőfély így versel: 

Drága jó uraim, édes asszonyaim! 

Nem voltak hiába fáradozásaim! 

Szép menyasszonyt kaptunk a vőlegény mellé, 

Ők most megesküdtek, mint Isten rendelé. 

Örvendjünk hát mi is a jó szerencsének, 

Mivel vége van már a szent ünnepélynek. 

Családi lakoma jó lesz a nyomába. 

Foglaljunk hát helyet egy kis mulatságra! 

 

A hérész 

A vőfély megvárja, hogy mindenki helyet foglaljon, megnézi megvan-e a hely 

a hérész számára. A hérész a menyasszony násznépe, az idősebb rokonok és 
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családtagok, beleértve a szülőket is, akik este ellátogatnak a lakodalom helyszínére, 

akik meginvitálására indul vissza a nagyvőfély a kis vőféllyel együtt a lányos házhoz, 

hogy mire megfő a leves, visszaérkezzenek. A lányos házhoz érvén ezt a hívogatót 

mondja a nagyvőfély: 

Ifjú Balog József öröme napjára 

Eljöttünk békével lakodalmára. 

Mostan miáltalunk csekély szállására 

Kegyelmeteket hívatja egy kis mulatságra. 

Instáljuk is egész alázatossággal, 

Hogy ne terheltessünk több fáradtsággal, 

Legyenek irántunk annyi bátorsággal, 

Tessenek eljönni mostan barátsággal! 

 

A hérész felkerekedik, közte a menyasszony szüleivel, és nótázva elindulnak 

a lakodalom helyszínére. Amikor megérkeznek, a nagyvőfély helyet kér : 

Ez mi seregünknek kedves vőlegénye! 

Kinek Badó Erzsi féltő szemefénye, 

Kívánja e házra sok jó téteménye, 

Áradjon az Úrnak, míg szolgál napfénye. 

Egyszer, mint instálom, hogy bejöhessenek, 

Hozzátartozói is itt lehessenek, 

Véle együttesen örvendezhessenek, 

Egy kis szállást adni ne terheltessenek. 

 

Amikor mindenki elfoglalja a helyét, a fiú szülei a lány mellett, a lány szülei 

a fiú mellett, a vőfély felhívja a figyelmet a rendbontás nélküli mulatásra, és 

pohárköszöntőt mond: 

Azt kiáltja a szám, hogy legyenek csendesen! 

Hogy elvégezhessem a dolgom rendesen! 

Annak szolgálok én e háznál szívesen, 
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Aki szépen mulat és becsületesen. 

Egy kis italt hoztam, hívják pálinkának. 

Jóízű ital ez az asszonyok gyomrának. 

De a férfiak is ihatnak belőle, 

Hogy tudjanak majd mit mondani felőle. 

Szív vidámításra Isten a bort adta, 

Amint zsoltárába szent Dávid mondatta. 

Ezért is hordaját gazdánk kifúratta, 

Tele hordó borát ide felhozatta. 

Ezért, jó uraim,  a borból igyanak, 

A lakodalomba vígan mulassanak. 

Köszöntsék a kancsót, el ne aludjanak, 

Azért a vőférnek egy kicsit hagyjanak. 

 Most már megtörténik az első tányírcsörömpölís, amikor is a vőlegény és a 

menyasszony a vendégsereg előtt felállva helyéről, a jobb láthatóság végett, hitvesi 

csókot vált. Ez a mozzanat az este folyamán többször megismétlődik.  

 

4.1.5. A vacsora 

Az 1950-es éveket megelőzően a szegényebb lakodalmakban csak 

káposztás—paszuly és tejbekása (tejberizs) volt az étel (87 éves idős adatközlő 

szerint). A későbbiekben is a lakodalmi vacsora mindössze a leves és a 

töltöttkáposzta volt. Aztán a menyasszonyi torta és kalács (rétes) következett. Az 

1970-es évekre már bővült az ételek köre. Az egyik fő étel a csigaleves maradt 

továbbra is, majd a leveshús, töltelék, pörkölt, éjfél után, reggeli gyanánt a töltött 

káposzta. Ezek behozatalát, feladását egy-egy vidám vőfélyvers előzi meg, melyek 

közül kettőt választottam, a húsleveshez, amit csak levesnek mondanak,s a töltött 

káposztához valókat, amit csak egyszerűen káposztának hívnak,  mivel minden 

vendég tudja, hogy ez csakis töltött lehet. A köszöntők: 

A leveshez: 

Becsületre méltó gyülekezet! 
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Férfi és asszonyból álló felekezet, 

Kiket a szeretet ide kötelezett. 

Halljunk szót! Valaki e helyre érkezett. 

Nem célom ez nékem, hogy itt prédikáljak, 

Hosszas beszédemmel unalmat csináljak. 

Tiszteletbeli célom, hogy híven szolgáljak, 

Ételeket hozzak és aztán odébb álljak. 

Itt tehát a leves friss jó csirkehússal 

Egyenek hát uraim ebből gusztussal. 

Hogy egy kicsit kozmás, azt ne vegyék észre, 

Mert berugott a szakácsaim több,mint fele része. 

A főző kanállal míg egymást agyusztálták, 

Ezt a drága jó levest nem oda kozmálták? 

Ezért én örülök, hogy tálat veszek el üresen, 

Akkor tudom, hogy a vendég nem maradt éhesen. 

Lássanak hát hozzá uraim, de frissen. 

Teljes jó étvágyat kívánok szívesen! 

 

A káposztához: 

Paradicsom kertjéből az imént érkeztem, 

Mely gyönyörű kertnek gyümölcséből ettem. 

De mivel sokáig ott kertészkedtem, 

Szép fejeskáposztát bőven termesztettem. 

A mi hazánknak sok részét bejártam 

De ilyen káposztát még sehol sem találtam. 

De annyit mondhatok, amerre csak jártam, 

Mindenki dicsérte, fülemmel hallottam. 

Többet nem dicsérem, dicsérje meg magát, 

Mert belevágtam hat oldal szalonnát 

Tizenkét disznónak elejét, hátulját, 
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Keresse meg benne ki fülét, ki farkát. 

 

Az 1950-es években a lakodalom éjfélre le is zajlott, a menyasszonyi tánccal 

együtt. Tíz, húsz év múlva már kitolódott a mulatság éjfél utánig. Napjainkban már 

virradatig tart a lagzi.  

 

4.1.6. Menyasszonytánc 

A mai modern lakodalmakban a nyugati kultúrából átvett menyasszonyi 

csokor eldobása a hajadon lányok között, valamint a menyasszony 

harisnyatartójának eldobása a nőtlen ifjak között újkeletű szokássá vált. Erre az 

eldobásra közvetlenül a menyasszonytánc előtt kerül sor, jelképezvén, hogy a 

csokorra a menyasszonynak már úgysem lesz tovább szüksége. A szerencsés csokor 

elkapójáról és a harisnyatartó elkapójáról azt tartják, hogy nemsokára ők is a 

házasodás örömei elé néznek. 

A lakodalom egyik fő eseménye tehát a menyasszonytánc, tapasztalhatóan 

olyan életképes szokáselem, amely napjainkban is változatlanul fennmaradt. [51, 

386 o.]. Ez köztudottan a társadalmi, gazdasági tényeknek tulajdonítható, amelyek a 

fiatal pár rokonságát, a meghívottakat az ő támogatásukra, segítésükre ösztönzi. 

A menyasszonytáncot a nagyvőfély rendezi meg. A folyamat az idők során 

szinte megmaradt múlt század eleji mivoltában. A nagyvőfély tehát elővezeti a 

menyasszonyt, a vendégek körbe állják őket. Így kezdi: 

 

Menyasszony, vőlegény megunták az ülést, 

Kívánjunk hát nekik egy vagy két perdülést. 

Mert én most a menyasszonyt megtáncoltatom, 

Hogy lába nem sánta, ezzel megmutatom. 

Mulasson hát véle mindenki kedvére, 

De csak addig, míg a vőlegény az időt engedje. 

Nos, hát zenész urak, szóljon a hegedű! 

Hallja meg még az is, aki tán rosszfülű! 
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Nem látok én itten egyet sem apácát, 

Járjuk el hát mostan a menyasszony táncát. 

A zenészek a „Ritka, búza, ritka árpa, ritka rozs…” kezdetű dalt játszották, 

vagy az „Asszony, asszony az akarok lenni…” kezdetűt. A menyasszonyt mindig 

ezek valamelyikére kezdte a vőfély táncoltatni, a cserdást járni. Egyet-kettőt 

fordultak, megálltak, a zenészek elhallgattak, s folytatta: 

Becsületre méltó ékes kompánia! 

Szép újságot hoztam, tessék meglátnia, 

Jónapot köszönni eljött mondania 

Menyasszony asszonyunk mindent áldania. 

 

Újra rázendítettek a zenészek, újra fordultak párat, vagy tettek pár lépést. 

Ismét megálltak. Ez mindaddig ment, amíg az ide tartozó vers minden versszaka el 

nem hangzott: 

Újság ez valóban, így senki nem látta, 

Nem terheli fejét már a leányi párta, 

Hanem ékesíti szép fehér slájerja, 

Hisz tudva is volt, hogy ez kívánt akaratja. 

 

Éljen a vőlegény! Kívánom szívesen! 

Élete napjai folyjanak csendesen. 

Mindaddig ragyogjon a szíve ékesen, 

Míg a tündöklő nap az égen fényesen. 

 

Kívánom párja is vele virágozzon, 

Kinek a szeretet hűséggel áldozzon, 

Páros életükre az ég harmatozzon, 

Az Úr maga karján örökké hordozzon. 

 

Szép a menyasszonyunk, mindenek elhiggyék. 
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Bár bíró elébe megnézni elvigyék. 

Nem félek majd tőle, hogy megpirongassék. 

Méltó násznagyuram, hogy áldomást adjék. 

 

Odamennek a násznagyhoz, az itallal kínálta mindkettőjüket. A 

menyasszonynak csak finoman illik megkóstolni, nem meginni. 

 

Azért násznagyuram, a lábát úgy intézze, 

Hogy e szép menyasszonyt egy táncra elvigye, 

Csalóka szemével csak meg ne igézze, 

Inkább a mézesbort köszöntgesse. 

 

Nincs már egyéb hátra, minthogy jó előre 

Gondja legyen egy jó ringó bőcsőre. 

Mert az is meglehet, hogy mához esztendőre, 

Hosszabb lesz a szoknya hátra, mint előre. 

 

De hát nem is baj az, így szokott az lenni, 

Amit nem szoktunk meg, azt is fel kell venni. 

Ha nehezére esik, lehet arról tenni, 

Nem halt meg a bába, majd megkenegeti. 

 

Násznagy uraméknak nincsen embersége! 

Egy kis pálinkával meg nem emberelne! 

Mintha olyan volnék, mi húzza az igát, 

A malomkő törje meg a kelmed derekát. 

 

Ismét megkínálja őket a násznagy pálinkával. A továbbiakban a vőfély a 

zenészekhez fordul. A menyasszony táncoltatásakor a vőfélyek szerették a zenész 

cigányokkal való élcelődést. [40, 175.o.]. Őket a háború után kiszorította a fúvós 
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zenekar, a hetvenes évektől pedig elektromos gitár és villanyorgona, szaxofon, dob 

hangja uralja a lakodalmakat. A vőfélyversekben a zenészekről  a régies versek 

mellett újabb versek is születtek a 70- es években, 

 s ugyanúgy minden versszak után a vőfély forog párat a menyasszonnyal. 

 

Hát ti, zenész urak, tik, hogy óhajtjátok? 

Áldást egyesével mondjak tireátok? 

Mert azt látom, hogy tik is elvárjátok, 

Hogy a menyasszony áldását hintse rátok. 

 

Elsőben is, drága orgonistám, neked azt kívánom, 

Hogy vigyorgó két szemed több napfényt ne lásson 

Sem a csámcsogó szád többet ne szólhasson, 

De egy falka varjú tenéked sírt ásson, 

Az éhes gyomrába be is takarítson! 

 

Hát nektek, gitárosok, mire vón vágyatok? 

Egész estébe, mint a szamár, tátájátok a szátok. 

Ezért a fejetekből legyen ólomolvasztó üst, 

Testeteket akasszák fel, és járja át a füst! 

Ujjotokból legyen a gitárra srófok, 

Lábatok inaiból jó kontráló húrok. 

 

No, te nagy doboló, 

Amiért a fejem egész estébe bódítod, 

Legszebb is az áldás, amit terád mondok. 

Nyakad mihamarabb akasszák zsinegbe, 

A bőrödből legyen nadrágszíj készítve. 

Az ördög a lelked kösse porcióba, 

Te légy a pokolnak haramia fia! 
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Ne haragudjatok, ha rátok ily sok átkot szórtam. 

Nem igazán mondtam én azt, mindig csak tréfáltam. 

Nagyon jól zenéltek, csak így játsszatok még sokáig, 

Éljen mindegyiktek felőlem akár százéves koráig! 

 

Nem szólok már többet, hogy hosszas ne légyen, 

Hogy kompániámnál tisztességem légyen. 

Tisztességem mellett becsületet vegyek, 

Jövel, édes rózsám, veled táncra megyek! 

 

Eladó a menyasszony! 

 

Ekkor a nagyvőférnek egy tálat adtak a kezébe, aki először dobta bele a pénzt, 

azé volt a menyasszony. Ez általában a menyasszony tanúja, szülei, legközelebbi 

rokona ma is. Egy-két lépés, forgás után a nagyvőfély folyamatosan bekiáltja: 

„Eladó a menyasszony!” Így adták, adják kézről kézre annak, aki bedobta a pénzt a 

tálba.  Ma az első zene az eladásnál az „Eladó a menyasszony még ötszázért…” 

kezdetű dal. 

Amikor a táncoltatók sora elfogyott lassan, a vőlegény utolsónak felkérte, egy 

nagyobb összeget dobott a tálba, ölbe kapta és bevitte a házba a menyasszonyt. A 

mai menyasszonytánc végén a „nem dobronyi” származású nagyvőfélyek saját 

szokásukat magukkal hozva, egy porcelántányért csapnak a földhöz, ami a 

gazdagság és a szaporodás sokszorozódását jelképezi. Szaporodást és gazdagodást 

kíván a vőfély versben az ifjú párnak a tányértörést követően. A szokás 

megjelenésének idejéről sajnos nincs információm, mivel nem helybeli a vőfély, aki 

alkalmazza. 

A táncoltatás közben vagy után osztották a menyasszonyi tortát. az ötvenes 

évektől már kicifrázott torta volt, nem menyasszonykalács. Akkor még csak az 
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asszonyoknak és a gyerekeknek jutott belőle. A férfiak menyasszonybort ittak. Ma 

már jut torta és pezsgő minden táncoltatónak. 

 

4.1.7. Menyecskebemutató, menyecsketánc 

 

A menyasszonytánc után a menyasszony fejéről lekerült a slájer, s a 

menyecskekeszkenővel kötik be a fejét, amit előzőleg kapott a vőlegény anyjától 

ajándékba. A hatvanas évektől már menyecskeruhába öltözött át a menyasszony, a 

keszkenő még a nyolcvanas években is fel volt kötve a menyecskekötővel együtt. Az 

ezredfordulóra már a fejkendő elmaradt, viszont a menyecskekötényt továbbra is 

felkötik. A menyecskét elővezette és bemutatta a nagyvőfér. A bemutatást követte a 

menyecsketánc. A menyecsketáncot az új ember és a menyecske adta elő, azaz az 

ifjú házaspár. 

A menyecske az ötvenes években kivarrott zsebkendőket és szalagokat 

osztott, a zsebkendő a vőlegény fiúrokonainak járt, a szalag a menyasszony 

lányrokonainak. Később a szalag elmaradt. A hímzett zsebkendőt felváltotta a 

boltban kapható gyolcs zsebkendő. Viszont ebből már minden meghívott vendég 

kapott egyet. Ez a szokás fennmaradt a múlt század nyolcvanas éveinek szinte a 

végéig. Jó hír az, hogy harminc év eltelte után ma ismét kezdik ezt a szép szokást 

feleleveníteni. 

A menyecsketánc után feladták a vacsorát, azaz a töltött káposztát, ami ma 

hajnali két óra környékén történik. A szakácsok tánca akkor következett, amikor már 

minden fogás fölkerült az asztalra. Ma minden szakács és az előkészületekben 

résztvevő asszonyok kötényt kapnak ajándékba. 

A mai lakodalmakban divat lett még pár szertartásos tánc: a szülők tánca, a 

barátok tánca is, melyekhez  a fiatal pár odaillő zeneszámot választ. A szülők táncát 

megelőzi még a keresztszülők megajándékozása. A keresztszülők 

megajándékozásának a szokása az utóbbi években jobban előtérbe került. Ötven éve 

csak hazamenet kaptak ugyanúgy süteményt, mint a többi vendég, ma azonban az 
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ifjú pár egy-egy hímzett terítővel, valamint minőségi itallal ajándékozza meg a 

keresztszülőket. 

A vendégeknek járó süteményt már nem a lakodalom végén adják oda, 

hazamenet, ugyanis ez nem volt valójában legjobb megoldás, noha sokáig 

fennmaradt. Azért nem volt megfelelő szokás, mivel egyrészt valakinek mindig 

résen kellett lennie, mikor távozik a vendég, s gyorsan a süteményt átadni, nehogy 

sértődés essen. Másrészt már vasárnap hajnalra nem volt igazán friss az a sütemény. 

Ezért a süteménnyel való ajándékozást most megejtik rögtön a lakodalom előtti 

pénteken vagy csütörtökön, amikor is mindenkit felkeresnek az otthonában a 

menyasszony és vőlegény családtagjai, legközelebbi rokonai, és azon frissen 

átadják. Keresztszülőknek, testvéreknek, nagyszülőknek dupla adagot szokás vinni. 

 

4.1.8. Hívatlanok 

Pár mondat erejéig szeretnék még kitérni a lakodalomban azokra a 

résztvevőkre akiket a „hívatlanok” képeztek.[51, 373. o.]. A 1970 –1980 -as években 

a hívatlanok szinte jogot formáltak arra, hogy a lakodalomban aktívan részt 

vegyenek. Nagydobronyban ők többnyire nőtlen legények voltak, akik kizárólag a 

menyasszonytánc után mentek fel a lakodalmas házhoz enni, inni, mulatni. Őket 

tréfásan második „szmenásoknak” [orosz „Смена” szóból - jel. váltás] hívták a 

fiatalok a 80-as években. Ez az elnevezés abból eredt, hogy éjfél után az idősebb 

korosztály már kezdett hazatérni a lakodalomból, s mintegy őket váltva megjelentek 

a hívatlanok, akik számára íratlan szabály volt, hogy éjfélig nem illett felmenni. 

Addig a sátron kívül tartózkodtak, a ház előtt. Oda vittek le nekik italt, néha 

beharapnivalót is. Azonban, ha sokáig váratták őket a kínálással, vagy már túl sok 

italt fogyasztottak, gyakran előfordult, hogy verekedéseket szítottak.  Akik 

felmerészkedtek a lakodalmi sátorba, azokat elküldeni, kidobni nem illett. Ahogy a 

„sátras” lakodalmak megszűntek, az éttermekben már nem jelennek meg a 

hívatlanok. 
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5 . A LAKODALOMMAL KAPCSOLATOS SZAVAK ELEMZÉSE 

5.1. A nagydobronyi nyelvjárásról röviden 

  A nyagdobronyi nép beszéde olyannyira elüt a környék nyelvjárásától, hogy 

az itteni embereket idegen környezetben azonnal felismerik, mihelyt megszólalnak. 

A nyelvjárás legfőbb, mondhatni meghatározó hangtani jellegzetessége az 

ajakkerekítés nélkül képzett illabiális rövid å és ajakkerekítéses (labiális) hosszú ã 

hang megléte. Ezek a köznyelvi a és á magánhangzók helyén fordulnak elő, tehát 

azokat helyettesítik, annak megfelelői. Minőségét tekintve az illabiális å 

tulajdonképen nem más, mint a köznyelvi á hang röviden ejtett változata, ellenben a 

labiális ã-t úgy hallhatjuk meg, ha hosszan ejtjük, elnyújtjuk a köznyelvi a hangot. 

Igaz, hogy az a helyén, többnyire å –t találunk (apa–åpå, kalap– kålåp stb.), de zárt 

szótagban az l, r és j mássalhangzók előtt az a megfelelője a hosszú ã: alma – ãlmå, 

kalács–kålãcs. [40, 239. o.]. 

 

5.2. A szavak vizsgálata jelentésük s eredetük szerint 

A lakodalommal kapcsolatban sok szót és kifejezést jegyeztem fel. Ezeket 

szócikkek formájában közlöm. A szócikk felépítése: megadom a szó köznyelvi 

alakját, annak nyelvjárási formáit, utána a grammatikai szerelést, majd a szófaji 

minősítést. Ezután feltüntetem az adott szó jelentéseit. Többjelentésű szó esetén csak 

a témával kapcsolatos jelentésre közlök példamondatot Nagydobrony 

nyelvhasználatából, jelölöm a hangtani változásokat is (az illabiális a kivételével). 

Ezután, ha van, frazémát közlök az elemzett szóval. A szó eredetét is magyarázom 

etimológiai és tájszótárak segítségével. 

 

ángy ~ [-ok, -ot, -a] fn ’Idősebb nőrokon, testvérbátya felesége’: Ángyom a 

nagyvőférrel vonult a templombúl. 

  

anya ~ [’~k, ’~t, anyja] fn 1. Olyan nő, akinek gyermeke van. Már két éve 

anya.  2. (Megszólításként gyermek, vő, meny részéről: Anya! Anyám! 3. Női ős, 

előd. Anyáink jobban értettek a sütíshez. 
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 Nézd meg az annyát, vedd el a jányát ’amilyen az anyja, olyan a lánya’; 

Vö.: KMNySz. I. 37. 

Et.: A szócsalád tagjai származékszavak, any- alapszavunk valószínűleg ősi 

gyermeknyelvi szó a finnugor, esetleg az uráli korból [EtSzt., 56.o.] 

anyós ~, annyokom  fn [-ok, -t, -a] fn ’Házastárs édesanyja’: Annyokomtúl 

kaptam a keszkenőt. 

 Akkor jó az anyós, ha porhanyós ’általában nem szeretik az anyóst’. 

Et.: Származékszó, melynek alapszava az any- (anya), az -ós végződés 

kicsinyítő képző, Eredeti jelentése sokkal általánosabb volt, ’idős anya’ értelmű 

lehetett. Mai köznyelvi jelentése becéző megszólításból fejlődött. Az eredetileg 

tájnyelvi anyós szó a 19. században terjedt el az irodalmi nyelvben, és fokozatosan 

visszaszorította az azonos jelentésű finnugor, esetleg uráli eredetű napa szót [EtSzt., 

47.o.]. 

 

anyakönyv ~ [-ek, -et, -e] fn ’Személyek adatait tartalmazó hatósági 

nyilvántartó könyv: A kössígházán megesküdtünk, aláírtuk az a nyakönyvet. 

Et.: Nyelvújítás kori szóösszetétel, melyet a latin matricula ’jegyzék, 

anyakönyv’ mintájára, illetve annak megközelítő pontosságú fordítása alapján 

hoztak létre. Igei származéka az anyakönyvez [EtSzt.,47.o.]. 

 

apa ~  [’~k, ’~t, apja] fn 1. Olyan férfi, akinek gyermeke van: A lakadalmas 

háznál az apa szervezi a sátorcsinálást, 2. Megszólításként gyermek, vő, meny 

részéről: Apa! Apám! 3. Férfielőd: Apáról fiúra száll ez a szokás Nagydobromba.  

Et.: Valószínűleg ősi, finnugor kori szótőre vezethető vissza. A tőre vö. vogul 

up, op ’após, sógor’, osztják up, op ’após, após fia vagy testvére’. Lehetséges, hogy 

az ősmagyarban az ipa és az apa szó párhuzamosan élt a nyelvben ’apa; sógor’ 

jelentésben. Az -a végződés kicsinyítő képző vagy egyes szám harmadik személyű 

birtokos személyjel [EtSz., 47. o.]. 
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após ~, apjokom [-ok, -t, -a] fn ’Házastárs édesapja’: Apjokom megkírt a 

fijának szombat este. 

Et.:  Származékszó, melynek alapszava az ap- (apa) -ós kicsinyítő képzős 

származéka, vö. anyós. A mai köznyelvi jelentés becéző, szeretetteljes 

megszólításból fejlődött. A 19. században szorította ki az addig általánosan használt 

ipa szót EtSzt.,  47. o]. 

 

 április ~ [-ok, -t, -a] fn ’Az év 4. hónapja’: Áprilizsba sose csináltak 

lakadalmat, mer bolond hónap. 

Et.: Latin jövevényszó, vö. latin (mensis) Aprilis ’április’, mely valószínűleg 

az aperire ’nyit’ ige melléknévi származékának főnevesülésével keletkett 

[EtSzt., 48. o.]. 

 

aratás ~ fn [-t, -a] fn ’Az arat ige cselekvése, ennek ideje:  Aratás után fírhez 

megyek. 

Et.: Vitatott eredetű. 1. Ősi, uráli kori szótő magyar képzéssel,  2. Jövevényszó 

egy török nyelvből a honfoglalás előtti időből, magyar képzéssel, vö. oszmán-török 

ora- ’vág, sarlóval levág’, csuvas vir- ’arat’. A -t végződés műveltető igeképző 

[EtSzt., 50. o.]. 

 

 asszony ~  [-ok, -t, -a] fn 1. Férjes, özvegy vagy elvált nő: Asszonyok 

hivogattak a lakadalomba, 2. Feleség: Várja otthon az asszony. 3. Megnősül: 

Asszonyt visz a házhoz: megnősül.  

Et.: Alán jövevényszó. A magyarban a szó több fejlődésen ment keresztül 

[EtSzt. 56. o.]. 

bál ~ [-ok, -t, -ja] fn ’Nagyobb szabású táncmulatság’: Vasárnap szüreti bál 

lesz a gyepesen. 

 Et.: Német jövevényszó, vö. német Ball ’táncos ünnep, mulatság’. A bál igei 

származéka a bálozik [EtSzt., 65.o.]. 
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ballada ~ [~k, ~t, ~ja] fn ’Általában tragikus történetet elbeszélő, szaggatott, 

homályos előadásmódú költemény’: Nagydobronnak is van saját balladája. 

Et.: Nemzetközi szó, vö. német Ballade, angol ballad, francia ballade: 

’ballada (irodalomban, zenében)’. Nyelvünkbe főleg a német közvetítésével került 

[EtSzt. 66.o.]. 

 

barátság baráccság [-ok, -ot, -a] fn 1. Két vagy több személy közötti 

kölcsönös bizalom, ragaszkodás, szeretet: A baráccságbúl házasság lett, 2. Népek 

közötti jó viszony. 

Et.: Szláv jövevényszó származéka [EtSzt. 69. o.]. 

 

beenged ~ [-ek -el/-sz, -ett] ts ige ’Belső, zárt helyre enged valakit, valamit’: 

Beengettík az udvarba a násznípet. 

Et.: Bizonytalan eredetű, esetleg jövevényszó egy török nyelvből a 

honfoglalás előtti időből, magyar képzéssel [EtSzt. 176. o.]. 

 

beszéd ~, beszíd [-ek, -et, -e/-je] fn 1. Beszélés: A vőfér beszíde hosszas lett, 

2. Kifejezésmód, stílus: Igen szíp beszíde van a jánkiadónak, 3. Megbeszélnivaló. 

Et: Szláv jövevényszó, vö. óegyházi szláv beseda ’beszélgetés; szlovák 

beseda ’ua’ [EtSzt., 78. o.]. 

 

bicska ~ [’~k, ’~t, ’~ja] fn Behajtható pengéjű zsebkés: A dobronyiakot 

bicskásoknak csúfolták a mólt században. 

Et.: Vitatott eredetű szó. 1. Belső fejlemény, ami a bicsak ’bicska’ szóból 

alakult ki hangátvetéssel. A -ka végződés az azonos hangalakú kicsinyítő képző 

hatását tükrözi. 2. Török jövevényszó, vö. ujgur biču ’kés’[EtSzt., 79. o.]. 

 

bíró biró [-k,-t, -ja/bírája] fn 1. Az igazságszolgáltatásban tárgyaló és ítéletet 

hozó személy, 2. A községi elöljáróság feje: Szép a menyasszonyunk, nekem 

elhiggyék, bíró elibe megnézni elvigyék. 
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Et.: Szófajváltással keletkezett egy származékszó alapján, a bír ige folyamatos 

melléknévi igenévi alakja, amely aztán főnevesült. Eredeti jelentése ’hatalommal 

bíró’ lehetett [EtSzt. 81. o.]. 

 

bokréta ~ [’~k, ’~t, ’~ja] fn ’Virágcsokor’: A vőlegínnek gyöngyös bokrétát 

ad a menyasszony. 

Et.: Származékszó, alapszava a bokr- , -(é)ta végződése kicsinyítő képző. 

Hasonló képzésmódra vö. bóbita [EtSzt. 81. o.]. 

 

búcsú~[’~k, ’~t, ’~ja] fn ’Elköszönés’: A menyasszony búcsúzik a szüleitűl. 

Et. : Jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből a honfoglalás előtti 

időből, vö. ujgur bošu ’felmentés, elbocsátás’ [EtSzt. 96.o.]. 

 

búcsúztat ~, búcsúsztat [-ok, -ol, -ott] tn ige  1. Jókívánságokkal 

ünnepélyesen elköszön valakitől: A nagyvőfér elbúcsúsztati a menyasszonyt az 

esketís előtt. 2. Temetési beszéd része.: 

Et.: Származékszó. Alapszava a búcsú, amely jövevényszó csuvasos típusú 

török nyelvből a honfoglalás előtti időből [EtSzt. 96.]. 

 

ceremónia ~, ceremónija [’~k, ’~t, ’~ja] fn ’ társadalmi, hivatali formaság, 

szertartás’: Igen szíp vót az esketísi ceremónija a kössígházán. 

Et.: Latin eredetű, több európai nyelv szókészletébe bekerült. a magyar szó 

az egyházi élettel kapcsolatban terjedt el. [TESz.I. 422.]. 

 

cipő ~[-k, -t, -je] fn  ’ zárt felsőrészű lábbeli’: Nekem még nem cipő vót a 

lábomon a lakadalomba, hanem csizsma. 

Et.: Rövidüléssel keletkezett a cipellő- ből [EtSzt. 110.]. 

 

citera ~ [’~k, ’~t, ’~ja] fn ’Pengetős népi hangszer’. A nagybálba citerások 

zenéltek. 
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 Nem mindenki citerás, akinek citerája van. 

Et.: Latin jövevényszó, mely olasz közvetítéssel is nyelvünkbe kerülhetett, vö. 

latin cithara, citera ’négyhúros hangszer, lant, citera’. Származéka a citerázik ige. 

[EtSzt. 112. o.]. 

 

család ~[-ot, -ok, -ja] fn  1. Szülők, gyerekek, rokonok közössége: Az egísz 

család hivatalos a ladalomba. 2. Méhcsalád. 

Et.: Szláv eredetű. Szótörténeileg azonos a cseléd szóval, annak mély 

hangrendű párja. A két szó között szóhasadás ment végbe a 19. században 

[TESz.I.471.]. Vö.: SzamSz.134.; KMNy Sz. I. 141. 

csárdás ~, cserdás [-t, -ok,] fn  ’páros ütemű, gyors ritmusú magyar zene: A 

menyasszonyi tánckor a vőfér cserdást huzat a zenészekkel. 

Et.: Származékszó, alapja a csárda vándorszó. Az –s névszóképzővel alakult 

csárdás származék 1835- től adtolható [EtSzt. 118.]. 

 

csigatészta ~, csigatíszta [’~k, ’~t, ’~ja] fn ’ bordás felületen sodort hengeres 

levestészta’: Öt liter csigatísztát csináltunk a jánykírőre. 

Et.: Összetett szó, előtagja a csiga bizonytalan eredetű, talán szófajváltással 

keletkezett egy származékszó alapján, melynek alapszava önállóannem adatolható. 

Egy –a végű folyamatos melléknévi igenévi alak főnevesüléséről lehet szó.[EtSzt. 

124.]. 

 

édesség~, ídessíg [-et, -ek, -e] fn  ’ édes csemege’: A visszavágóra ídessíget 

vettünk ajándíkba. 

Et.: Származékszó, alapszava az édes azonos eredetű az íz főnévvel, -s 

végződése melléknévképző [EtSzt.,163.]. 

 

eljegyez ~ , ejegyez [-ek, -lk, -ett] ts ige ’ menyasszonyává fogad, 

menyasstony- vőlegényi viszonyt teremt’: Mán eljegyesztík egymást. 
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 Et.: Összetett szó, előtagja az el megszilárdult ragos alakulat, utótagja a 

jegyez származékszó, melynek alapja a jel főnév, mely szóhasadással jött létre 

[EtSzt.,169., 325.]. 

 

eljegyzés ~ , ejeddzís [-t,  -e] fn  1. ünnepélyes esemény, amelyen a fiatal pár 

eljegyzi egymást: A szomszídba nagy ejeddzíst rendeznek. 2.Az itt kinyilvántott 

megállapodás: Felbomlott az ejeddzís. 

Et.: Eredetéről l.: eljegyez [EtSzt., 169.,325.]. 

 

esküvő ~ [-t,  -e] fn   ’házaságkötési szertartás’: Ősszel lesz a jányom esküvője. 

Et.: Az esküszik szó  származéka. Az eskü valószínűleg nyelvújításkori 

elvonás az igéből [EtSzt. 182.]. Vö.: KMNySz. I. 230. 

 

farsang ~ [-ot, -ok, -ja] fn ’ vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszakok, 

mulatságok ideje’ : A farsangi bálon ismerkettek meg.  

Et.: Német jövevényszó. A magyar hangalak szó belseji ss > rs elhasonulás 

eredménye [EtSzt. 193. ].  

fátyol ~ [-lat, -lak, -la] fn ’áttetsző szövet’: Nálunk a fátyolt slájernek híjták. 

 Et.: Olasz jövevényszó [ EtSzt. 194.]. 

  

feleség ~, felesíg [-ek, -et, -e] fn ’ női házastárs’: A felesígem oda van sütni a 

lakadalmas házhoz. 

Et.: Származékszó: a fél főnév -ség névszóképzős alakulata. Az elnevezés 

alapjául az alapszó ’párosan összetartozó dolgok egyike; társ, feleség’ jelentései 

szolgáltak [EtSzt. 199.]. 

 

férfi ~, fírfi [-t, -ak, -ja] fn ’hímnemű felnőtt személy’: A fírfijak csinálik a 

sátort a lakadalomra.  

Et.: Összetett szó, előtagja a férj, utótagja pedig a fiú főnév fi változata. Az 

összetétel feltehetőleg az előtag ’házastárs’ jelentésének kialakulása előtt jöhetett 

létre a szóvégi j kiesésével [EtSzt. 203.]. 
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fiatal fijatal I. mn 1. Életének még többé- kevésbé a kezdeti, fejlődő 

szakaszában lévő: Rígen igen fijatalon mentünk fírhez.2.Valamely állapotban nem 

régóta levő: Jóska meg Mari fijatal házasok. II. fn ’fiatal személy’: A fijatalok a 

lakadalom után nem sokat pihentek. 

Et.: Származékszó. Alapszava a fiú főnév fi változata, -tal végződése 

melléknévképző, mégpedig a -talan fosztóképző korábbi alakja [EtSzt., 204.]. 

 

fiú fijú [-t, -k, -fia] fn 1. Hímnemű gyermek: Két fija meg egy jánya van. 2. 

fiatal férfi, udvarló : Egy darabosi fijú udvarol hozzám.  

Et.: Ősi, finnugor kori szó. A fi változat másodlagos elvonás eredménye, 

főként összetett szavak utótagjaként használatos [EtSzt., 204.]. Vö.: KMNySz. I. 

294. 

 

fonó ~ [-t, -k, -ja] fn 1. aki fon: Hozz a fonóknak enni, hogy legyen nyáljok. 2. 

társas téli összejövetel, ahol a lányok, asszonyok együtt fonnak: Este fonóba 

megyünk Bözsiékne. 

 Et.: Származékszó, alapja a fon ősi, uráli kori szó [EtSzt., 214.]. 

 

 fosztó ~ [-t, -k, -ja] fn  1. aki foszt: Sok fosztót hijsz? 2. Téli összejövetel, 

ahol a lányok, asszonyok tollat fosztanak: A fosztóbúl kísőn mentem haza.  

 Et.: Származékszó. alapja a foszlik, amely valószínűleg ősi, ugor, esetleg 

finnugor kori szó magyar képzéssel. A szó –t műveltető igeképzővel jött létre 

[EtSzt., 216.]. 

 gyűrű gyürű [-t, -k, -ja] fn  ’ujjon viselt karika alakú ékszer’: A Ferinek 

gyürűs menyaszonya vótam 

 Et.: Jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből a honfoglalás előtti 

időből [EtSzt. 256.]. 

 gyűrűhúzás gyürűhuzás [-t] fn ’eljegyzés’: Csak jövőre lessz gyürűhuzás.  

 Et.: Összetett szó. előtagja a gyűrű 1.: gyűrű; utótagja a származékszó, 

melynek alapszava a húz ősi, ugor kori szó [EtSzt., 297.]. 

 

 hagyomány ~ [-t, -ok, -a] fn ’ régebbi korok szellemi vagy szokásbeli 

öröksége’: A fijatalok ragaszkodnak a  rígi hagyományokhoz. 
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 Et.: Származékszó, alapja, a hagy ősi , uráli kori szó [EtSzt., 259.]. 

 

házasság ~ [~ot, ~ok, ~a] fn ’ férfinak és nőnek jogilag elismert, szabályozott 

életközössége’: A házasság a legszentebb kötelék.  

Et.: Származékszó. Alapja, a házas származékszó jelentésének 

elkülönülésével keletkezett. A –ság névszóképző járult hozzá [EtSzt., 273.o.]. 

 

házasságkötés~, házassákkötís  [~t, ~ek, ~e] fn ’az a jogi cselekmény, 

amellyel a házasulandók anyakönyvvezető, ill. pap előtt házasságot kötnek: A 

házassákkötís majd csak aratás után lessz.  

Et.: Összetett szó: Előtagja a házasság, 1. házasság, utótagja a kötés, melynek 

alapja a köt ősi, finnugor kori szó, ennek származéka a kötés [EtSzt., 404.]. 

 

házasulandó mn, mn- i ign. 1. A nősöléshez szükséges ( társadalmi érettséget 

elért’: 18-20 évesen mán házasulandó egy leginny. 2. Nősülni készül: A 

házasulandókot kihirdette a pap.  

Et.: Származékszó. Alapja a házas származékszó jelentésének elkül9nölésével 

keletkezett. A ház főnévből képzett ’házzal rendelkező’ melléknév konkrét 

jelentésének elvonttá válása igen korán bekövetkezett, estleg ótörök mintára [EtSzt., 

273.o.].  

 

 hérész ~, hérísz  [-t, -ek, -e] fn Nagydobronyban:  Lakodalmas nép, 

elsősorban a menyasszony vendégei együtt.: A nagyvőfér elindult a héríszír. 

Valószínüleg a here v. herő szótól származott, s ekkor férjesülést vagy 

házasodást; innen továbbá lakodalmat és lakodalmas népet jelent. 

 

háztűznéző hásztüzníző [- t] fn 1. A házasulandó férfi első látogatása a 

manyasszonyjelölt házánál: A fiatalember háztűznézőbe ment. 2. A menyasszony 

családjának látogatása a vőlegény házánál: A menyasszony szülei háztűznézőbe 



75 
 

indultak a vőlegényhez. 3. Az a személy aki háztűznézőben van: A háztűznízőknek 

minden teccett a jányos háznál.  

Et.: Öszetett szó. A jelöletlen tárgyas összetételek csoportjába tartozik. Az 

előtag maga is mellérendelő szókapcsolat, amelyben a ház és tűz együttesen az 

’otthon’ a ’család’ fogalmát fejezi ki. A finnugor nyelvek körében előfordul a 

háztűznáző egészére emlékeztető kifejezés is [TESz.I. 77.].  

 

hívogat hivogat [-ok, -ol, -ott] ts ige ’többször vagy többeket meghív’: A 

menyasszony meg a vőleginny elmentek hivogatni a lakadalomba.  

Et.: Származékszó, alapszava a hív bizonytalan eredetű, esetleg ősi uráli kori 

szó [EtSzt., 284. o.]. 

 

húsvét~, husvít [-ot, -ja] fn ’Krisztus feltámadásának ünnepe’: Husvítkor mán 

együtt mentek a templomba a jegyesek.  

Et.: Összetett szó, melynek előtagja a hús főnév, utótagja pedig a vesz ige –t 

névszóképzős főnévi származéka, a vét ’vétel, vevés’ [EtSzt., 296. o.]. 

 

ismerkedés~, ismerkedís, ösmerkedís [-t] fn ’az a cselekvés, tény, hogy valaki 

megismerkedik valakivel, valamivel: Rígen a bálba meg a fonóba vót az ismerkedís. 

Et.. Származékszó. Alapja, az ismer bizonytalan eredetű, esetleg egy önállóan 

nem adatolható szótő származéka [EtSzt., 316.o.]. 

 

jegyes ~ [-t, -ek, -e] fn ’ aki eljegyezte magát valakivel: jegyespár’: A 

jegyespár is ott vót a szeüreti bálon.  

Et.: Származékszó. Alapja a jegy, amely szóhasadással jött létre, a jel főnév 

elkülönült alakja [EtSzt., 326.o.]. 

 

jegyző ~, jeddző [-t, -k, -je] fn ’ a közigazgatási egységek vezető hivatalnoka’: 

A jeddző adi öszze a fijatalokot a kössíkházán. 
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Et.: Származékszó. Alapja a jegy, amely szóhasadással jött létre, a jel főnév 

elkülönült alakja Szóhasadással jött létre, a jel főnév elkülönült alakja. A szóvégi l 

először palatalizálódott (> ly), majd affrikálódott (> gy) [EtSzt., 325. o.]. 

keller ~ [-t, -e] fn ’helyiség, kamra, ahol a lakodalmi italokat tárolják’: A 

kellert jól be kel zárni, nehogy híja essen az italoknak! 

Et.: Német eredetű: ’pince’. 

 

kelleres ~ [-t, -ek] fn ’az az ember, aki az italokra vigyáz és kiadja a 

fogyasztásra a lakodalomban’: A kelleresnek rózan, megbiszható embert kel álítni. 

Et.: Német jövevényszó: kellner ’felszolgáló, pincér’ [ISzKSzt., 420. o.]. 

 

kapcsolat~ [-ot, - ok, -a] fn ’szerelmi viszony’: A jányoméknak mán két éve 

tart a kapcsolattyok.  

Et.: Származékszó [EtSzt., 346.o.]. 

 

 karácsony ~ [-t, -a] fn ’Jézus születésének keresztény ünnepe december 25-

26-án’: Karácsonykor megyünk jányt kírni. 

 Et.: Déli szláv, valószínűleg bolgár jövevényszó [EtSzt., 348.o.]. 

 

karikagyűrű karikagyürű [-ot, - ok, -a] fn ’ jegyesség vagy a hűség 

jelképeként viselt gyűrű’: A kössíkházán felhuszták egymás újára a 

karikagyürűköt.  

Et.: Összetett szó. Előtagja a karika származékszó, egy önállóan nem 

adatolható szótőnek talán kicsinyítő képzős alakja; utótagja a gyűrű l.: gyűrű 

[EtSzt., 350.o.]. 

 

 kendő ~ [-t, -k, -je] fn ’négy- vagy háromszögletű, szőtt, kötött vagy horgolt 

kelmedarab valami befedésére’: A vőfér kikírte a szíp kivarott kendőt a bottyára. 

 Et.: Szófajváltás eredménye, a régi nyelvi kend ’töröl’ ige –ő 

melléknéviigenév- képzős alakjából főnevesült [EtSzt., 362.o.]. 
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 keresztanya ~  [~’t, ~’k, -anyja] fn ’az a nőrokon, vagy barátnő, aki a 

gyermeket a keresztvíz alá tartja a templomban’: A keresztanya szíp terítőt kapott 

aza ajándíkír. 

 Et.: Összetett szó, melynek előtagja a kereszt. A keresztelkedés során 

rokonságba került személyekre utal.  A ma gyermeknyelvi kereszt ’keresztanya’ 

főnév jelentéstapadással keletkezett a keresztanya összetétel előtagjának 

önállósulásával [EtSzt.,366 .o.]. Utótagja az anya l.: anya. Vö.: KMNySz. I. 459. 

keresztapa ~ [~’t, ~’k, -apja] fn ’ a keresztanyát a keresztelőre elkísérő 

férfi’: Nálunk keresztapám lesz a jánykiadó.  

Et.: Összetett szó, melynek előtagja a kereszt. A keresztelkedés során 

rokonságba került személyekre utal. A ma gyermeknyelvi kereszt ’keresztapa’ 

főnév jelentéstapadással keletkezett a keresztapa összetétel előtagjának 

önállósulásával [EtSzt.,366 .o.]. Utótagja az apa l.: apa. Vö.: KMNySz. I. 459. 

kérő kírő [-t, -k, -je] fn ’házassági szándékkal udvarló férfi’: Annyi kírője 

vót, oszt ety se vette el.  

Et.: Származékszó, alapszava a kér ősi, finnugor kori szó [EtSzt., 364.o.]. 

 

kesztyű ~ [-t, -k, -je] fn ’kézen viselt ruhadarab’: Husz éve nagy divat vót a 

menyasszonyi kesztyű. 

Et.: Szófajváltás eredménye, összetett szóból főnevesült [EtSzt., 368. o.]. 

kézfogó készfogó [-t, -k, -ja] fn ’eljegyzés’: Nemsokára készfogója lessz a 

jányomnak. 

Et.: Összetett szó. Előtagja a kéz ősi, finugor kori szó, utótagja a fog ősi ugor 

kori szó [EtSzt., 370., 211.]. 

 kihirdet kihírdet [-ek, -el, -ett] ts ige. 1. mindenkinek tudtára ad. 2. a pap az 

esküvő előtt egy héttel közli a házasulandók házassági szándékát: Vasárnap 

kihírdette a pap a házasúlandókot. 

kitáncoltatás ~ [-a] fn ’táncillem megsértésének a következménye, a 

legények bosszúja a kikosarazásért’: Nem ment el táncolni a fijúval a bálba, oszt 

kitáncoltatás lett a vígi.  

Et.: Összetett szó. Előtagja a ki megszilárdult ragos alakulat; utótagja a 

táncoltat származékszó [EtSzt., 370., 725.].  
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konfirmáció ~ [-t, -k, -ja] fn ’ protestáns egyházi szertartás’: serdülők 

ünnepélyes felvétele a felnőttek gyülekezetébe: A konfirrmácijó után mán 

járhattak a bálba a jányok.  

Et.: Latin átvétel [EtSzt., 387. o.]. 

 

köszöntő  ~ [-t, -k, -je] fn ’prózai vagy verses üdvözlőbeszéd’: A 

polgármester köszöntőt mond az ifjú párnak.  

Et.: Származékszó, alapszava a köszönt, amely valószínűleg jövevényszó 

egy török nyelvből a honfoglalás előtti időből. A származékok közül a köszönt  -t 

mozzanatos igeképzővel alakult [EtSzt., 404. o.]. 

 

kötény~, kötő [-t, -ek, -e, vagy –t, -k, -je] fn ’a felsőruhát védő, nyakba vagy 

derékra kötött ruhadarab’: Kivarott kötőt osztott a menyasszony a 

szakácsasszonyoknak. 

Et.: Származékszó, a ’csomóz; hurkol; göngyöl, burkol’ jelentésű köt ige -

ény névszóképzővel ellátott alakja [EtSzt., 405. o.]. 

 

községháza kössíkháza [~’t] fn ’ a falu közigazgatási épülete, hivatala’: A 

lakadalom előtt be kel jelezntkezni a kössíkházán. 

Et.: Összetett szó, előtagja a község származékszó, köz főnév -ség 

névszóképzővel ellátott alakja; utótagja a ház ősi finnugor kori szó [EtSzt., 407., 

273.]. 

 

lakodalom ~, lakadalom [-lmat, -lmak, -lma] fn ’házasságkötési mulatság’: 

A legtöbb lakadalom nyáron van.  

 Elérem  alakodalmad ’az mondja, aki az előtte menőnek a sarkára 

lépett’. 

 A saját lakodalmáról is elkésik ’nagyon pontatlan, mindig későn 

érkező ember’. 

Et.: Származékszó, a ’teleeszi magát’ jelentésű lakik igéből alakult a -

dalom névszóképzővel, a képzőre vö. birodalom. Eredetileg ’mulatozással 

egybekötött lakomát’ jelentett, ebből alakult ki az ’esküvői lakoma, esküvő’ 

jelentés [EtSzt., 425. o.]. Vö.:KMNySz. II. 7. 
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leány ~, lány, jány [-t, -ok, -a] fn ’nőnemű gyermek’: A szomszídomnak két 

jánya van. 

Et.: Valószínűleg összetett szó. Előtagja ősi, ugor kori szó, utótagja azonos 

lehet az anya szó tövével [EtSzt., 431. o.]. Vö.: KMNySz. II.9]. 

 

leánykérő jánykírő [-t, -je] fn ’leány házasságra kérése szüleitől’: 

Karácsonyba lessz a jánykírő.  

Et.: Összetett szó. Előtagja leány, l. .leány, utótagja a kérő, l.: kérő 

származékszó [EtSzt., 370. o.]. 

 

lánykiadó jánykiadó [-t, -k] fn ’az a aszemély, aki kiadja a menyasszonyt a 

szülői háztól’: Nálunk a jánykiadó a keresztapa lessz. 

Et.:Összetett szó. Előtagja a lány l.: lány; utótagja a kiadó származékszó 

[EtSzt., 370. o.]. 

 

legény ~, leginny [-t, -ek, -e] fn ’nőtlen fiatal férfi’: A leginnyek rígen 

csapatostúl jártak udvarolni. 

 Et.: Bizonytalan eredetű, talán alán jövevényszó magyar képzéssel. a 

magyar szóvégi –ny névszúképző lehet, vö. kemény, sovány [EtSzt., 433. o.]. 

 

leves~ [-t, -ek, -e] fn ’folyékony meleg étel’: A jó meleg leves jót tesz a 

gyomornak. 

Et.: Származékszó, szótöve a lé ősi, finnugor kori szó. Nyelvünkben a szó v 

tövű [EtSzt., 431. o.]. Vö.: KMNySz. II.33. 

 

menyasszony~ , menyasszon [-t, -ok, -a] fn ’eljegyzett nő (az esküvő napján)’: 

Megyünk a vőférrel a menyasszonyír. 

 A menyasszony mind szép ’ minden menyasszony szép’. 

 Ma menyasszony, holnap asszony, holnapután komámasszony ’akkor 

mondják, ha a menyecskének a lakodalmat követően hamar születik 

gyereke’. 

 Elmúlik , mire menyasszony leszel ’ vigasztalásul mondják a szomorú 

kislánynak’. 
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Et.: Összetett szó. Előtagjának önmagában is volt igen koránról adatolható 

’menyasszony, menyecske’ jelentése, az összetételben a ’nő, férjezet nő’ jelentésben 

szereplő asszony nyomósító szerepű lehet [TESz. I. 893.]. 

menyasszonytánc ~ [-ot] fn ’lakodalomban a vendégeknek a 

menyasszonnyal járt tánca’: A menyasszonytánc vígín a vőlegínny felkapta a 

menyasszonyt. 

Et.:Összetett szó, előtagja menyasszony, l.: menyasszony, utótagja a tánc 

német jövevényszó [EtSzt., 725. o.]. 

 

menyecske ~ [~’t,~’k,~’je] fn ’fiatalasszony’. Jól megforgatta az ura a 

lakadalomba a menyecskét.  

Et.: Származékszó, töve a meny ősi, uráli kori szó. Eredetileg nem rokonsági 

viszonyt jelölt, hanem csupán fiatal, házas asszonyra utalhatott. A magyarban 

elsőként ’szűz’ jelentésben adatolható, ma ’fiunknak a felesége’ jelentésben 

használatos [EtSzt., 475. o.]. Vö.:KMNySz. II. 84. 

 

menyecskeruha ~ [~’t, ~’k, ~’ja] fn ’az aza öltözet, melyet a menyasszony a 

menyasszonytánc után visel’: Szíp pettyes menyecskeruhába őtözött.  

Et.: Összetett szó. Előtagja a menyecske i.: menyecske; utótgja a ruha szláv 

jövevényszó [EtSzt. 632. o.].  

 

mulatság mulaccság [-t, -ok, -a] fn 1. szórakozás, vigalom : Nagy 

mulaccság vót a lakadalomba.; 2. tréfás eset keltett vidámság, csíny. 

Et.: Származékszó: a mulat ige további származéka [EtSzt. 494. o.]. 

 

pap ~ [-t, -ok, -ja] fn ’ vallási szertatrást végző személy’: Szípen prédikált 

mámma a pap az esketísen. 

Et.:Szláv, valószínüleg déli szláv jövevényszó [EtSzt., 549. o.]. 

 

pár ~ I. fn [-t, -ok, -ja] 1. férfi és nő együttese: A fijatal pár igen szíp vót a 

templomba. 2. vkihez vagy vmihez nagyon hasonló személy, dolog: Kati olyan 

embert választott, hogy nincs párja a faluba..; II. szn ’néhány’: alig maratt ety pár 

nap a lakadalomig. 
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 Élete párja valaki valakinek ’felesége vagy férje’. 

Et.: Valószínűleg német jövevényszó. A pár szó határozatlan számnévként 

való használata feltehetőleg bajor-osztrák mintára alakult ki [EtSzt. 551. o.]. 

 

sátor ~ [-rat, -rak, -ra] fn ’vázból és ráerősített vászonból álló ideiglenes 

hajlék’: Sok embert híjt a lakadalomba, nagy sátort kelett csinálni.  

Et.: Német jövevényszó [EtSzt., 657. o.]. 

 

stafírung ~ [-ot, -ja,] fn ’férjhez menő lányok hozománya, kelengyéje, ritkán 

felszerelés, berendezés’: A stafírungba beletartozott a szövöt pokróc is. 

Et.: Német jövevényszó, vö.: ném. Staffierung ’kelengye, felszerelés’ [EtSzt., 750. 

o.]. 

 

5.3 . A szavak szerkezeti elemzése 

Összesen 80 szót elemeztem, amelyek az eljegyzéssel, a lánykérővel, a 

lakodalommal kapcsolatosak. Szerkezetileg ezek a megnevezések változatos képet 

mutatnak. Vannak közöttük egyszerű és összetett szavak.  

A két legfőbb szóalkotási mód a szóösszetétel és a szóképzés. Szóképzés 

segítségével két szót egyetlen új szóvá illesztünk össze (könyv + tár = könyvtár). Az 

új morfológiai egység jelentéstartalma más, mint az elem jelentése egyenként, bár 

az új jelentésben az eredeti elemek jelentése meghatározó. Az így keletkezett nyelvi 

egység neve összetett szó. 

Az egyszerű szavak vannak túlsúlyban, amelyek lehetnek egyszerű tőszók 

(27) és képzett szavak (32). 

a) egyszerű szavak: 

 egyszerű tőszók: anya, apa, asszony, ballada, bál, bicska, bokréta, 

búza, ceremónia, cipő, család, csók, csokor, farsang, fátyol, fiatal, fiú, gyűrű, 

karácsony, kendő, kesztyű, leány, legény, mátka, pap, pár, sátor,.stafírung 

 képzett szavak: anyós, aratás, barátság, beenged, búcsúzik, búcsúztat, 

csárdás, édesség, esküvő, feleség, fonó, fosztó, hagyomány, házasság, házasulandó 

,hérész, hívogat, ismerkedés, jegyes, jegyző, kapcsolat, kérő, keller, kelleres, 

konfirmáció, köszöntő, kötény, lakodalom, leves, menyecske, mulatság, nősül.  

Leggyakrabban az alábbi képzők fordulnak elő a lakodalmi szokásokkal 

kapcsolatos megnevezésekben: 
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 -s: édes, leves, jegyes. 

 -ás, -és: csárdás, aratás, hívogatás 

 -ó, -ő: esküvő, jegyző, kérő, fosztó, fonó. 

 -tat, -tet: búcsúztat. 

 -ság, -ség: édesség, barátság, mulatság, házasság 

 egyéb: anyós, nősül, lakodalom, menyecske. 

b) összetett szavak: anyakönyv, csigatészta, eljegyez, eljegyzés, férfi, 

gyűrűhúzás, házasságkötés, háztűznéző, húsvét, karikagyűrű, keresztanya, 

keresztapa, kézfogó, kihirdet, kitáncoltatás, községháza, lánykérő, 

lánykiadó, menyasszonytánc, menyecskeruha, menyasszony. 

Huszonegy összetett szót jegyeztem fel és elemeztem, ezek alárendelő 

szóösszetételek, melyeknek előtagja gyakran meny-, -kereszt, lány-, ház-. 

A szóösszetételek nagyobb része jelöletlen, csak az igekötős összetételek 

(kihirdet, kitáncoltatás) tartoznak a jelölt összetételekhez [14, 276.]. 

Az alárendelő szóösszetételek típusai: 

a) minőségjelzős szóösszetételek: karikagyűrű, keresztapa. 

b) birtokos jelzős szóösszetételek : községháza, menyecskeruha. 

c) tárgyas szóösszetétel: háztűznéző, gyűrűhuzás, házasságkötés. 

d) határozós szóösszetétel: kitáncoltatás, kihirdet. 

e) jelentéssűrítő szóösszetételek: csigatészta, keresztapa, keresztanya. 

Lengyel Klára jelentéssűrítő összetételnek nevezi az alárendelő 

szóösszetételeknek ezt a típusát. Jelentéssűrítő összetett szavak mondatrészekre 

vezethetők vissza. Ezek az összetételek elliptikus szerkesztésűek és jelentésűek. 

Vannak olyan fajták, melyekben csupán egyszeres ellipszis található. Pl.: szélmalom 

’széllel működő malom’. Ezek az összetételek a valódi alárendelő szintagmatikus 

összetételekhez igen közel állnak. Vannak a fentieknél bonyolultabb, „sűrűbb” 

összetételek, amelyek csak több szó vagy szintagma hozzáadásával alakíthatók 

mondatrészletté, pl.: lépcsőház ’a háznak az a része, ahol a lépcső található’ [32, 334 

— 335.]. 

Cs. Nagy Lajos jelentéstömörítőnek nevezi az ilyen szavak csoportját [14, 

277—278. o.]. 
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 Az egysterű és összetett szavakon kívül lakodalommal kapcsolatos kellékek, 

fogalmak kifejezésére gyakran előfordulnak szószerkezetek is a nyelvhasználatban. 

A szószerkezet — más szóval: szintagma — legalább két, nem viszonyszói értékű 

szónak nyelvtanilag megformált, bizonyos általános viszonyt is kifejező, a szónál 

rendszerint alkalmibb egysége [14, 66.]. 

Ilyen szintagmákat jegyeztem fel: lakodalmas nép, menyasszonyi búcsúztató, 

menyasszonyi cipő, menyasszonyi csokor, menyasszonyi ruha, lakodalmas menet, 

húgyos este, lakodalmi húsleves, esküvői ceremónia. Ezek minőségjelzős 

szószerkezetek, amelyeknek alaptagja főnév (cipő, csokor, menet), illetve egy estben 

folyamatos melléknévi igenév (búcsúztató). 

A szavak szerkezeti megoszlását az alábbi diagram mutatja. 

 

 

Leggyakrabban az egyszerű szavak fordulnak elő (49 szó, 62%), ebből 30% 

egyszerű tőszó és 32% képzett szó. Az összetett szavak (30%) és a szintagmák 

(8%) is gyakoriak, összesen 38 %. 

5.4. Szófaji megoszlásuk 

30%

32%

30%

8%

a szavak szerkezeti megoszlása

egyszerű tőszók képzett szók összetett szavak szószerkezetek
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A lakodalommal kapcsolatos lexikai elemek többsége névszó. Afőnevek 

fordulnak elő a leggyakrabban, összesen 64 konkrét és elvont főnevet vizsgálatam. 

Ezek a rokonságnevekre és az esküvői kellékekre vonatkoznak. Ezenkívül nyolc 

melléknévi igenevet, hét igét és két melléknevet elemeztem. 

 főnevek: 

— konkrét: anya, apa, asszony, ballada, bál, bicska, bokréta, búza, 

ceremónia, cipő, család, csók, csokor, farsang, fátyol, fiú, gyűrű, karácsony, kendő, 

kesztyű, leány, legény, mátka, pap, pár, sátor,stafírung, anyós, aratás, csárdás, 

édesség, feleség, hérész, hívogat, keller, kelleres, konfirmáció, kötény, lakodalom, 

leves, menyecske, mulatság, anyakönyv, csigatészta, eljegyzés, férfi, gyűrűhúzás, 

házasságkötés, háztűznéző, húsvét, karikagyűrű, keresztanya, keresztapa, kézfogó, 

kitáncoltatás, községháza, menyasszonytánc, menyecskeruha, menyasszony. 

— elvont: barátság, házasság, ismerkedés, hagyomány, szokás, kapcsolat.  

 melléknevek: fiatal, jegyes,  

— melléknévi igenevek: fonó, fosztó, házasulandó, kérő, kiadó, jegyző, 

köszöntő, esküvő. Ezek nagy része már főnevesült, így használják a kutatóponton. 

 igék: beenged, búcsúzik, búcsúztat, nősül, eljegyez, hívogat, kihirdet. 

A szavak szófaji megoszlását az alábbi diagramm mutatja. 

 

 

5.5 A lakodalommal kapcsolatos frazémák 

64

2
8 7

főnév melléknév melléknéviigenév ige
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Sok szólás, szokványos kifejezésmód, közmondás él szülőfalumban, amely a 

lakodalomra vonatkozik. A frazémák több- kevesebb gyakorisággal ismétlődő 

állandósult szerkezetek [51,166.]. Ezek egy részét feltüntetem a szócikkemben, a 

többit pedig szövegben közlöm. Összesen 20 frazémát gyűjtöttem, a kulcsszavuk 

szerint ismertetem: 

petrezselyem: Petrezselymet árul ’akkor használják, ha valakit nem visznek 

el táncba’. 

férj: Férjhez megy ’nő megházasodik. 

  Férjhez ad ’nőt kiházasít’. 

  Férjhez menő ’házasulandó’. 

 fej: Bekötik a fejét ’férjhez megy. 

 házasság: Házasságot köt ’megházasodik’. 

igen: Kimondja a boldogító igent ’házasságot köt’. 

párta: Pártában marad ’véblány marad’. 

kéz: Megkéri a kezét ’eljegyzi’. 

járnak: Jegyben járnak ’eljegyezték egymást’. 

anya: Nézd meg az anyját, vedd el a lányát ’amilyen az anyja, olyan a lánya’. 

keresztelő: Jövőre a keresztelőn mulassunk így! ’kívánság a jövőre 

vonatkozóan’. 

szoknya: Könnyen megesik mához egy esztendőre, hosszabb lesz a szoknya 

hátul, mint előre ’várandós lesz a menyasszony’. 

macska: A szomszédból még a macska sem jó, mert hazaszökik ’szomszédból 

nem jó párt választani’. 

jegyesség: Hosszú jegyesség sosem jó ’hamar, rövid időn belül össze kell 

házasodni’. 
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menyasszony: A menyasszony mind szép ’minden menyasszony szép’. 

   Ma menyasszony, holnap asszony, holnapután komámasszony 

’akkor mondják, ha a menyecskének a lakodalmat követően hamar születik 

gyermeke’. 

   Elmúlik mire menyasszony leszel ’vígasztalóul mondják a 

szomorú, síró kislánynak’. 

 lakodalom: Elérem a lakodalmad ’az mondja, aki az előtte menőnek a sarkára 

lépett’. 

  A saját lakodalmáról is elkésik ’nagyon pontatlan, mindig későn érkező 

ember’. 

 anyós: Ha én tudnám, ki lesz az én anyósom, letolnám a pokolba egy furikon 

’nem kívánatos személy az anyós’. 

  Úgy jó az anyós, porhanyós ’holtan jó az anyós’. 

meny: Menyem nem lányom, vőm nem fiam ’sem a menyüket, sem a vejüket 

nem szeretik úgy a szülők, mint a lányukat vagy a fiukat’. 

nagyharang: Ásó, kapa, nagyharang válassza el őket egymástól ’ csak a halál 

válassza el őket egymástól’. 

pár: Élete párja valaki valakinek ’ felesége vagy férje’. 

szerelem: Szerelembe esik ’ beleszeret valakibe’. 

     A szerelem sötét verem ’egy kapcsolatban lehetnek problémák’. 
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BEFEJEZÉS 

KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA 

A lakodalommal kapcsolatos hagyományok, szokások sok változáson mentek 

keresztül az idők folyamán, a múlt század közepétől napjainkig szülőfalumban, 

Nagydobronyban. Az idők folyamán változtak, csiszolódtak, modernebb változatot 

nyertek egyes szokások. Hatott rá a társadalom- politika, a nemzeti hovatartozás, a 

társadalmi- gazdasági fejlődés, a tudomány és kultúra fejlődése egyaránt. 

Nagydobronyban, mint a környező kárpátaljai falvak többségében, a férjhez menő 

lányok ideálisnak tartott kora a 17-18 év volt a 20. században, a fiúké 20-23 év (akik 

már túl voltak a katonai szolgálaton). A harmincadik életévet megközelítve már vín 

jánynak és vín fiúnak voltak titulálva. Szerencsére ma már nem dominál ez a 

kellemetlen tényező. 

A lakodalom napjáig nagyon hosszú út vezetett és vezet ma is. Régen az 

ismerkedések a közös összejöveteleken, közös munkálatokon, közös mulatságokon 

jöttek létre. Ezeket az alkalmakat szorgalmazták és segítették is az idősebbek, hiszen 

a családalapítás, s maga a család ősidők óta az emberiség egyik legkisebb, de 

legfontosabb társadalmi egysége. Minden évszaknak megvoltak az ismerkedést 

elősegítő munka alkalmai: nyáron az aratás, dohányfűzés, dohánysimítás; ősszel a 

szüret, a tengerihántás; télen pedig a tollfosztó, a fonó. Természetesen a legfőbb és 

legkedveltebb ismeretségi helyszínek a bálok, táncmulatságok helyszínei voltak a 

fiatalok számára. Ha éppen nem volt regutabál, vagy szüreti bál, vagy maszkabál, a 

fiatalok vasárnap délután ügyesen megszervezték maguknak a bált a falu különböző 

területein.  

A múlt század elején, sőt közepén is jellemző volt, hogy a szülők, a család sok 

esetben beleszólt a párválasztásba. Tették ezt vagyoni és társadalmi rang megőrzése, 

növelése céljából, sok lelki és érzelmi szenvedést okozva ezzel a fiataloknak. Ezek 

a tiltások sajnos tragédiába is torkolltak Nagydobronyban is a múlt század húszas 
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éveiben. Ezután már kissé mérsékeltebben, de mégis gyakran előfordultak a tiltások 

még a 70-es évek ben is, amit az adatközlők is alátámasztottak. 

Az ismerkedést az udvarlás fázisa követte. Nagydobronyban jellemző volt, 

hogy a fiúk csapatostúl jártak udvarolni a lányokhoz. Ezzel megkönnyítették a 

cimborák egymás dolgát, hogy könnyebben, restelkedés nélkül feljuthassanak a lány 

portájára. Ez a szokás fennmaradt még a 80-as években is. Az udvarló fiú hátramard 

a többiektől, megkérdezte, maradhat e udvarolni. Ha a lány és a családja is 

beleegyeztek, akkor újabb fázisába léphetett a kapcsolat. A 80-as évek után eleinte 

a kapuban szórakoztak a szerelmesek esténként. Amikor úgy döntöttek, hogy 

komoly a kapcsolatuk, a fiú akkor kezdett csak feljárni udvarolni. Az udvarló esték 

a kezdetektől, mint mindenütt a falvakban, itt is a keddi, csütörtöki, szombati napok 

voltak, s tíz óránál tovább nem volt megengedett az udvarlás. Addig is csak a szülők 

jelenlétében. 

Az udvarlás ideje általában legkevesebb egy, legtöbb három év volt. Ma már 

van, hogy pár hét, hónap ismerettség után házasságra lépnek, viszont olyan is van, 

hogy akár hét évig is folyik az udvarlás. 

Az udvarlást a lánykérés követte. A múlt század hatvanas éveiig 

Nagydobronyban a lánykérés a fiú anyjának volt a tisztje. Ha a lányt adták, akkor a 

legközelebbi hétvégén, általában vasárnap, megtartották az eljegyzést. Ekkor a fiú 

megkapta a jegyet, a szív alakúra türögetett kasmír anyagú párnácskára emlékeztető 

ajándékot, ami ki volt tömve, megrakva hímzett zsebkendőkkel, szalagokkal, 

bokrétákkal, amit csak a lakodalom reggelén volt szabad kibontani. A fiú jegypénzt 

adott a lánynak, a későbbiekben pedig fejkendőt, ami a menyecske kendője lett a 

lakodalomban. A jegyet lassan felváltotta a jeggyűrű, később a lány kisérőgyűrűt is 

kapott. Ma már a jeggyűrűket a foglaló-gyűrű ajándékozása előzi meg. A 60- as évek 

végén megjelent a visszavágó szokása, ami az eljegyzést követő vasárnap történt. A 

visszavágóra a lány családját hívták meg vendégségbe. Ekkor tűzték ki a lakodalom 

dátumát. Ma már nem tartanak visszavágót, mivel az eljegyzés már közös 

rendezvény lett. 
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A lakodalom napját még sok szervezés, intézni való dolog előzte meg. A kitűzött 

esemény előtt egy hónappal, azaz 31 nappal jelentkeztek a házasulandók az állam 

tisztviselőjénél, a jegyzőnél (végrehajtó bizottsági titkárnál) és az egyház 

képviselőjénél, a papnál. Ez a határideje ma is a kérelem beadásának az esküvő előtt. 

A pap a lakodalmat egy héttel megelőző vasárnapi délelőtti Istentiszteleti alkalom 

végén hirdette ki a házasulandókat.  

Már a kihirdetés napján a hívogató asszonyok, később a szülők, ma pedig a 

házasulandó pár, elindultak hívogatni a vendégeket a lakodalomba. Ekkor hívták 

meg a lakodalmi tisztségviselőket is. 

A XX. század elején még a közeli rokonságból kérték fel a nagyvőfért. 

Később, a negyvenes évek végétől már hivatásos vőfélyek látták el ezt a feladatot 

Nagydobronyban. Az első, máig is emlegetett leghíresebb vőfély D. Hidi Sándor 

volt. Az ő versei kerültek bele Móricz Kálmán Nagydobrony című könyvébe. 

A lakodalom hetén, amikor már sátrat állítottak, nagyon sok volt a dolguk a 

férfiaknak is és a nőknek is, sőt a fiú barátoknak, lány barátnőknek is. a férfiak 

feladata a sátor késztése volt, az asztalok, lócák elkészítése, rögzítése, valamint a 

tűzhely megrakása. A nők feladata volt a sütés, főzés a háznál dolgozók számára és 

a lakodalomra egyaránt. Hét elején megsütötték a kenyeret az egész hétre, mivel 

pénteken a rétes sütéssel voltak a kemencék lefoglalva. A fiúk a sátor díszítésében, 

az asztalok előkészítésében segédkeztek. A lányok jártak edényt gyűjteni, aztán 

pénteken sátrat díszítettek. 

A 60-as évektől a sütemények sütését már hétfőn elkezdték a 

szakácsasszonyok, mert az ajándékvívő asszonyoknak is adtak kóstolót, s megis 

kínálták őket. Hétfőn csak egyszerű, aprósüteményeket sütöttek: linzereket, kifliket, 

mézes puszedlit, medvetalpat. Aztán megsütötték a krémes sütemények lapjait, amit 

pénteken töltöttek meg krémmel, hogy minél frissebb legyen. Krémesből a 70- es 

évektől sütöttek harminc félét is, s ma is ugyanez az arány (legalább 30 tepsi 

süteményt sütnek külön -külön mindkét háznál). A legnépszerűbb sütemények: a 

zserbó, nyári mézes, zebra, bakacsók, kókuszkocka. 



90 
 

A legtöbb tennivaló a lakodalmat megelőző napra, péntekre maradt. 

Hajnalban már a rétessütéssel foglalatoskodtak. Az asszonyok egy része tyúkot 

pucolt (így hívták és hívják ma is a tyúk kopasztását és feldarabolását). Egy másik 

csoport a hidegtálra való húsokat készítette elő: különböző tekercshúsokat, 

gömbejeg fasírtot (vagdaltat), rántott húsokat. Előkészítették még a zöldségeket, a 

krumplit, a salátákat, a rizst, káposztát hervasztottak. A káposztát szombaton 

töltötték, hogy friss legyen. A csigatészta már hetekkel előre elkészült, azt már csak 

ki kellett főzni a leveshez, és a pörkölthöz köretnek. 

A lakodalom napján a vőlegénynél kora délelőtt megjelent a vőfély és a 

kisvőfély szolgálatra készen. Elmentek a lányos házhoz kikérni az első kendőt. Ezzel 

visszatértek a vőlegény házához. Ott aztán a násznép fölsorakozott illő módon és 

sorrendben, elindultak a menyasszonyért. A hérész maradt estig. 

Miután a menyasszonyos háznál bebocsátást nyertek, a vőfély kikérte a 

második kendőt is. Aztán elbúcsúztatta a menyasszonyt a szüleitől, testvéreitől, 

rokonoktól. Ezután elindultak a községházára, majd a templomba, hogy hivatalossá, 

törvényessé tegyék a frigyet. Ezt követően nótaszóval vonulva megérkeztek a 

lakodalom helyszínére. Ez a hagyomány ma is így folyik, kivéve azt, hogy a vőfély 

ma már csak egy kendőt kap, s hogy már nincs kisvőfély. 

A lakodalmi események ünnepélyességét emelik, fokozzák a köszöntőversek 

is. A vőfélyversek fontos szerkezeti elemei a megszólítás (25), helyzetjelölés(5), 

jókívánság (1), tanács (1), egyéb megjegyzések (8). 

A szokások bemutatása után elemeztem az ismerkedéssel, udvarlással, 

lakodalommal kapcsolatos megnevezéseket. A szavak között szerkezetileg vannak 

egyszerű tőszók (23 szó- 30%): bál jegy, gyűrű; képzett szavak (26 szó- 32%): 

búcsúztató, ismerkedés, eljegyzés és összetett szavak (23 szó- 30%): nagyvőfély, 

házassgkötés, menyasszonytánc . A szószerkezetek(9), amelyek alárendelő 

minőségjelzős szintagmák: lakodalmas sátor, menyasszonyi fátyol, varrott kendő. 

A szavak szófajukat tekintve leggyakrabban főnevek (64): menyasszony, vőlegény, 

bokréta, zsebkendő, szalag. Más szófajú szavak ritkábban fordulnak elő: 

melléknevek(7), melléknévi igenevek(8),igék(2).A melléknévi igenevek(8) nagy 
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része főnevesült, így használják a kutatóponton, például: esküvő, fonó, simító, 

udvarló, fosztó, 

Ritkábban fordulnak elő a melléknevek(7): jegyes, szerelmes, fiatal, ékes, és az igék 

(2):táncol, mulat. 

A szokások és hagyományok megismerése, tanulmányozása, megőrzése, 

felelevenítése, továbbadása, gyűjtése nagyon fontos feladat napjainkban, mert a 

modern tudományos, civilizált világban egyre jobban feledésbe merülnek a régi 

népszokások, egyre nagyobb teret kapnak az új nyugati kultúrából átvett dolgok. 

Szülőfalumban, Nagydobronyban is megfigyelhető ez a folyamat. Viszont 

szerencsére az idősebb, középkorú korosztály igyekszik fenntartani, továbbadni, 

tanítani a néphagyomány őrzését, alkalmazni a lakodalmi szokásokat. 

Szükségszerűnek és időszerűnek láttam összegyűjteni, elemezni a témával 

kapcsolatos frazémákat és kifejezéseket, megnevezéseket. valamint megvizsgálni, 

hogy az idő múlásával a szociális, gazdasági fejlődés következtében mely elemei 

maradtak fenn az ősi lakodalmas hagyományoknak. 

A hagyomány tehát elsősorban nem a formai elemeket jelenti, hanem 

életformát, gondolkodásmódot, értékrendet, különösen pedig a történelmi idő 

átélését. A hagyomány a célszerűséget jelenti, a földrajzi, társadalmi, természeti 

körülményekhez való igazodás nemzedékeken keresztül fölismert és tökéletesített 

stratégiáját. Magyarán: az egyén, a közösség és a környezet optimális viszonyát, 

a tárgyi és a szellemi világban egyaránt. Németh László szerint: ”A népek emlékezete 

a hagyomány. Egy nemzet válasza életkörülményeire."  

   Kodály  Zoltán pedig ezt írta 1937-ben, hogy  „amikor egy ledöntött  nemzet  

újjá  akarja  magát  építeni,  szüksége  van,  inkább,  mint  valaha,  a hagyomány   

minden  porszemecskéjére. Hogy  tudja,  mi  vagyok,  honnan    jöttem." [34, 9. o.].  
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РЕЗЮМЕ 

 

Тема магістерської роботи: « Етнографічна та лексична характеристика 

звичаїв, пов’язаних із весіллям у селі Велика Добронь Ужгородського 

району». 

У магістерській роботі характеризуються звичаї, повір’я, пов’язані з 

весіллям, а також дається аналіз назв, пов’язаних з повір’ями с.Велика 

Добронь. 

Робота складається зі вступу, п’яти розділів та висновків. 

У вступі зазначена мета та актуальність теми, історія населеного 

пункту, де збирався матеріал. 

У першому розділі викладена коротка історія теми, огляд наукової 

літератури. 

У другому , третьому та четвертому розділах проаналізовано такі етапи 

людського життя, як знайомства, залицяння, заручення, запрошення гостей на 

весілля, звичаї, пов’язані з днем весілля.  

У п’ятому розділі простежуються назви, пов’язані з весіллям. Спочатку 

характеризуються назви у формі словникових статей, де вказані значення і 

походження термінів. Лексеми класифікували за структурою, за частинами 

мови, у кінці аналізую фраземи, які пов’язані з темою дослідження. 

У кінці оформлений список використаної літератури та резюме 

українською та англійською мовами. До дипломної роботи додаються 

додатки. 

У нашому житті традиції мають важливе значення, адже вони 

відображають минуле. Хоча і світ розвивається, ми повинні дотримуватися 

наших звичаїв і повір’їв. Тому тему магістерської роботи вважаю актуальною. 
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SUMMARY 

The subject of my master thesis is “Ethnographical and lexicological 

description of the wedding ceremony in Nagydobrony.” 

In my thesis, I present the habits, beliefs and theories about the wedding 

ceremony, and I analyze the denominations of these habits. 

My work consists of an introduction, five outline points and summary. 

In the introduction I define the purpose and the actuality of my work, I describe 

the history of the village from which I collected the material. 

In the first sketch point I briefly outline the history of the subject and review 

the related literature. 

In the second, third and fourth points I analyze sections of human life such as 

partner choice, making an acquaintance, courtship, proposal, engagement, wedding 

invitations, the wedding day. 

In the fifth point, I analyze the denominations connected with the wedding 

ceremony. At first, I examine the words by its meaning and origin which I report in 

the form of an article. The structure of the article is as follows: a word, its grammar 

form, definition of the parts of speech, interpretation, an example sentence. Then I 

also indicate the origin of the word and its collocations. 

At the end of my work a list of literature, conclusions, and the résumé in 

Ukrainian and English can be found. I enclose attachments to my thesis as well. 

Nowadays, a constant change can be observed, as fashion also influences the 

formation of habits. The growing generation does not know much about old habits, 

instead of it they use new ones, so if we do not collect old traditions in time, the 

posterity will not even know about their existence. Furthermore, the collection of 

our old folk customs is important and necessary not only from an ethnographic point 

of view, but also to strengthen national consciousness and deepen self- knowledge. 

The traditions of partner choice, engagement and wedding ceremonies have rich 

past, so its gathering and noting them down is a timely task.  
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  1.sz. melléklet 

Esküvői kép, 1952 

  

 
Esküvői kép, 1954 
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2.sz. melléklet 
 

 
   Nagydobronyi lány ünnepi viseletben 1952 

Lakodalmi viselet, 1949 
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3.sz.melléklet 

 D Hidi András nagyvőfély,1957. 

 

 
D Hidi András nagyvőfély, 1962. 
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4.sz. melléklet 

 

 
Lakodalmi menet, 1962 

 
 

Lakodalom az udvarban,1962 
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5.sz. melléklet 

 

 
Esküvői kép,1962 

 

 
     Polgári esküvő után, 1970 
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6.sz.melléklet 

 

 
Vonulás, bámészkodók, 1971 

 

 
Polgári esküvő, 1971 
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7. sz. melléklet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esküvői kép, 1979 

 

 
Polgári esküvő után, 1977 
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8.sz. melléklet 

 

 
Polgári esketési ceremónia, a Nagydobronyi énekkar részvételével,1985.  

 

 

 
Polgári esküvő, 1986 
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9.sz.melléklet 

 
Polgári esküvő, 1990 

 Esküvői kép, 1991. 



109 
 

10.sz.melléklet  

 

Nagydobornyi hímzett vőfélykendő, 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komakendő,1935 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

11.sz. melléklet 

Nagydobronyi szőttes, 1980 

 

Szövött vászon törlőkendő,1980 
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12.sz. melléklet  

A lelkipásztorok, akik vezették a 

mellékelt anyakönyvet: 

Győry Mihály 1795 – 1805 

Horváth István 1805- 1815 

Kálán János 1815- 1820 

Göntzy Sándor 1821-1832 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Nagydobronyi Református Egyházközösség anyakönyve,  

1799-től 1832- ig.  
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13.sz. melléklet 

 

 
 

 
Házassági anyakönyv 1951-től, Csík József lelkipásztor feljegyzései alapján 
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14.sz. melléklet 

 

 

A Nagydobronyi Református Egyházközösség házassági anyakönyve 

 1981- től 1990 –ig. Szabó Béla lelkipásztor jegyezte. 
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15.sz. melléklet 

 

A polgári esketési beszéd a Szovjetúnió idejéből: 

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az itt megjelent kedves vendégeket, ezen a 

szép családi ünnepen. Ebben az ünnepi órában házasságra lépve kezet nyújt 

egymásnak Szanyi P Éva és Ráti Ferenc. 

Az eddig külön járt út ma egybefut, és mától közös erővel, egymás iránt érzett 

igaz és őszinte szeretettel indultok a házasság útján. Mögöttetek vannak az ifjúság 

gondtalan évei,előttetek van a  házasélet felelősségteljes időszaka. 

Mint községünk képviselője, annak anyakönyvvezetője, felkérlek titeket, hogy 

válaszoljatok kérdésemre: 

Kijelentitek-e, Éva És Ferenc, hogy a szovjet családtörvény ismeretében, 

kölcsönös szeretet és megbecsülés alapján kötitek össze sorsotokat, hogy új családot 

alapítsatok? („Igen”)– Igen. 

E két egybehangzó kijelentés alapján én titeket törvényes házastársaknak, 

férj- és feleségnek nyilvánítalak. 

Az ifjú pár kívánságának megfelelően a mai naptól kezdve közös 

családnevetek a Ráti lesz. 

Kérem az ifjú párt, hogy aláírásukkal igazolják családi szövetségüket. 
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16.sz. melléklet 

 

A templomi esketési liturgia szövege: 

 

1. Invokáció  

A mi segítségünk jöjjön Istentől, Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, 

örök, igaz Isten. Ámen. 

2. Textus felolvasása  

Ünneplő Gyülekezet, kedves ifjú pár! Hallgassátok meg Isten szent igéjét ebben az 

ünnepi órában úgy, amint megíratott számunkra a(z) (textus helyének megnevezése). 

Amíg az igét felolvasom és magyarázom, a gyülekezet foglalja el a helyét. Isten szent 

igéje, amely szól hozzánk ebben az ünnepi órában, megíratott számunkra a(z) (textus 

helyének megnevezése), a következőképpen szól hozzánk (textus felolvasása). 

 

3. Prédikáció 

4. Esketés 

Most pedig, miután azzal a szent elhatározással jöttetek ide, hogy házastársi 

kötelességeitek teljesítésére esküvel is elkötelezitek magatokat: fogjátok meg egymás 

jobb kezét és mondjátok utánam az esküt. A gyülekezet pedig álljon fel.  

 

Református házassági eskü: 

 

Mondjad először te, keresztyén férfitestvérem! 

 

Én N.N. | esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek, | teljes Szentháromság, 

| egy, örök, igaz Isten, | hogy ezt a nőt, | akinek most | Isten színe előtt | kezét fogom, 

| szeretem. | Szeretetből veszem el őt, | Isten törvénye szerint, | feleségül. | Hozzá hű 

leszek, | vele megelégszem, | vele szentül élek,| vele tűrők, | vele szenvedek, | és őt | 

sem egészségében, | sem betegségében, | sem boldog, | sem boldogtalan állapotában, 

| holtomiglan vagy holtáiglan, | hitetlenül el nem hagyom, | hanem teljes életemben 

| hűséges gondviselője leszek. | Isten engem úgy segéljen. | Ámen. 
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Mondjad te is, keresztyén nőtestvérem! 

 

Én N.N. | esküszöm az élő Istenre, | aki Atya, Fiú, Szentlélek, | teljes Szentháromság, 

| egy, örök, igaz Isten, | hogy ezt a férfit, | akinek most | Isten színe előtt | kezén 

vagyok, | szeretem. | Szeretetből megyek hozzá, | Isten törvénye szerint, | feleségül. | 

Hozzá hű leszek, | vele megelégszem, | vele szentül élek,| vele tűrők, | vele szenvedek, 

| és őt sem egészségében | sem betegségében, | sem boldog, | sem boldogtalan 

állapotában, | holtomiglan | vagy holtáiglan, | hitetlenül el nem hagyom, | hanem 

teljes életemben | hűséges segítőtársa leszek. | Isten engem úgy segéljen. | Ámen. 

5. Intelem 

Hallotta Isten, hallottuk mi is esküvéseteket. E szent esküvésetek alapján református 

keresztyén anyaszentegyházunk nevében megkötöttnek nyilvánítom házassági 

szövetségeteket. Kérünk és intünk titeket, hogy tartsátok meg ezt az esküt, hogy Isten 

áldása veletek maradjon, s hogy istenfélő, feddhetetlen és követésre méltó házassági 

és családi életetek által az Ő szent nevére dicsőség, tireátok áldás térjen! 

6. Imádság 

Most pedig, testvéreim, akik tanúi voltunk e házaspár esküvésének, imádkozzunk 

érettük ekképpen: 

Örökkévaló Isten! Minden jó adomány és tökéletes ajándék tőled száll alá. Te vagy 

az Istenünk, Aki atyai bölcsességed szerint irányítod nemcsak a csillagok járását, a 

vizek folyását, de az egyes emberek sorsát, életét is. Atyai bölcsességed cselekedte 

azt is, Atyánk, hogy a mi testvéreink megismerjék, megszeressék egymást s kezet 

kézbe téve, szent esküvéssel kapcsolják egymáshoz szívüket. Hálát adunk neked, 

Istenünk, minden lelki és testi áldásaidért, amelyekben testvéreinket részesítetted. 

Áldunk szülőik gondoskodó jóságáért, családjuk boldogító szeretetéért, 

gyermekkoruk vidám örömeiért. Áldunk, Atyánk, azért, hogy erre a napra úgy 

juttattad el őket, hogy szívüket boldogító reménység töltheti be, hogy megtalálták 

egymásban azt a hűséges segítőtársat, akinek szerelme, ragaszkodása egész életük 

drága ajándéka lesz. Ó, áldd meg azért a mi testvéreink most megalapított családi 
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hajlékát. Áldd meg a te legdrágább áldásoddal: az igaz szeretettel. Ó, ne engedd, 

hogy békételenség, irigység, féltékeny bizalmatlanság, haszonleső önzés valaha is 

megzavarja közöttük a lélek egységét. Tartsd távol tőlük, a hajlékuktól az élet 

próbáltatásait, csalódásait, szenvedéseit, és ha mégis megpróbálnád őket, emeld fel 

lelküket a fájdalom borulatában is a hit áldott reménységével, a felséges igazsággal, 

hogy akik téged szeretnek, azoknak mindenek egyformán javukra vannak. Rendezz, 

Atyánk, szerelmed gondolatai szerint mindeneket testvéreink előrehaladásának, lelki 

üdvösségének javára, Szent Fiad, a Jézus Krisztus által. Ámen. 

Mi Atyánk, Aki a mennyekben vagy… 

7. Megáldás 

A minden jónak adója, a szeretetnek és kegyelemnek Isten áldjon meg és őrizzen meg 

titeket. Adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, béketűrést és bizalmat a 

megpróbáltatások idején. Áldjon meg e földön testetekben, lelketekben, 

timagatokban és családotokban, áldjon meg igaz boldogsággal itt a földön s egykor 

örök üdvösséggel a mennyekben a mi Urunk Jézus Krisztus által! Ámen. 
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17.sz. melléklet 

 

Nagydobrony házassági kapcsolatai 

 

1.sz. táblázat 

 
Év Összes házasság Endogámia 

Nagydobrony–

Nagydobrony 

Nagydobrony–

más települések 

1948 13 13 - 

1949 13 13 - 

1950 24 24 - 

1951 27 26 1 

1952 35 34 1 

1953 28 27 1 

1954 22 22 - 

1955 23 22 1 

 

2.sz. táblázat 

 
Év Összes házasság Endogámia 

Nagydobrony–

Nagydobrony 

Nagydobrony–

más 

települések 

1981 26 17 9 

1984 29 25 4 

1988 21 14 7 

1989 22 18 4 

1990 40 36 4 

1991 36 31 5 

1992 32 28 4 

1993 31 31 - 

1994 37 35 2 

 

3.sz. táblázat 

 
Év Összes házasság Endogámia 

Nagydobrony–

Nagydobrony 

Nagydobrony–

más települések 

2000 31 30 1 

2001 24 20 4 

2002 26 20 6 

2003 26 22 4 

2004 24 14 10 
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