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BEVEZETÉS 

A hagyományok fontos helyet foglalnak el az ember életében. Megélésük 

nagy jelentőséggel bír a mindennapok és az ünnepnapok során is. Fontos, hogy ne 

csupán szavakkal, de lelkünkkel, cselekedeteinkkel is őrizzük egy nemzethez való 

tartozásunkat, s ezt a hagyományok megélésével tudjuk elérni.  

Néhányan azt vallják, hogy értelmetlen ragaszkodni a régihez, inkább az új, 

a kézzelfogható tényekre kell támaszkodni. A hagyományok segítik az egyént 

abban, hogy tudjon tájékozódni a világban, hogy legyen egy mérce, amihez 

igazodni tud. A néphagyományok átmenetet jelentenek a spontán hétköznapok és 

az ünnepek között.  

Bálint Sándor szavaival élve „…az emberi élet három nagy szakasza a 

születés, házasság és a halál” [4, 206. o.].   

Kutatásom témája ezen három életszakasz közül a második, mégpedig a 

lakodalmi szokások és kifejezések Csapon.  

Az esküvő minden ember életében különös és nagy jelentőséggel bíró 

esemény. Kárpátalja igen gazdag és értékes néphagyománnyal rendelkezik ezen a 

téren is, hiszen a területen több nemzetiség is képviselteti magát, s hagyományaik 

akarva-akaratlanul is hatnak egymásra.  

Hagyományaink tesznek bennünket igazán magyarrá, ezért büszkének kell 

lennünk rájuk, s törekedni kell arra, hogy e néprajzi kincseket továbbadjuk a 

felnövekvő generációnak.  

A téma rendkívül aktuális. Az élet eseményeihez kapcsolódó szokások 

között a házasságkötés szokásköre a leggazdagabb, s talán a néprajztudomány 

kezdete óta ez a legalaposabban vizsgált, s feldolgozott része a hagyományoknak. 

Ezzel ellentétben a településen hasonló kutatás még nem történt. A csapi 

hagyományok a modernizáció hatására módosuláson mentek keresztül, s némely 

szokás már-már ismeretlen a fiatalabb lakosság számára, így az ősi örökség 

lejegyzése időszerű feladat. Ha nem gyűjtjük össze időben ezeket a néprajzi 

kincseket, egy idő után a feledésbe merülhetnek. Ezért tartom fontosnak, hogy 

ezzel a témával foglalkozzak. Azért tartom még aktuálisnak ezt a témát, mert a más 



 10 

nemzetekkel való közös együttlét nagy hatással lehet a lakodalmi szokásokra, 

különösen Csapon, ahol a magyarság aránya majdnem a fele a lakosságnak. Ez a 

jelenség szintén nagyban befolyásolja a kutatás alakulását.  

Kutatásom célja, hogy a teljességre törekedve összegyűjtsem a 

párválasztással és a lakodalommal kapcsolatos régi és új szokásokat. A meglévő 

információt összehasonlítsam, s rávilágítsak az esetleges különbségekre, 

változásokra, illetve kiemeljem azokat, amelyek még mai napig élnek a 

köztudatban. 

A kutatást empirikus módszerrel végeztem, adatközlők segítségével. 

Különböző korú és nemű adatközlőkkel készítettem interjút, hiszen úgy véltem, 

hogy csupán így kaphatok teljes képet a település régi és jelenkori szokásairól. 

Több szakirodalmat is áttekintettem a kérdéssel kapcsolatban, amelyek útmutatóul 

szolgáltak számomra kutatási módszereim megválasztása során. Lengyelné 

Molnár Tünde Kutatásmódszertan című munkája alapján az adatokat a 

közvetlen megfigyelés módszerével gyűjtöttem, amely kiegészül a kikérdezés 

módszerével, interjú formában, hiszen az adatközlőkkel folytatott beszélgetésekből 

rengeteg információt szereztem. Az összehasonlító módszert alkalmaztam a 

periódusok közötti változások szemléltetésére [27, 9. o.]. 

A kutatás helye Csap. A tudományos kutatás első szakaszában a 

településsel foglalkozó szakirodalmat tanulmányoztam elsőként, hiszen a 

történelmi változások azok, amelyek szintén rányomják a bélyegüket egy bizonyos 

közösség, település hagyományainak kialakulására és változására.  

A Magyar értelmező kéziszótár is tartalmazza a település nevének közszói 

jelentését, azonban ez eltér a névadás valóságos motivációjától [30, 324–325. o.]. 

Botlik József–Dupka György Magyarlakta települések ezredéve 

Kárpátalján című munkában olvashatjuk, hogy a település neve személynévből 

keletkezett. Az első írásos említés pedig 1281-ből való, Chap alakban. [9, 189–

190. o.]   
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Kiss Lajos Földrajzi nevek etimológiai szótárában is találunk Csapról 

adatokat. A leírás szerint Csap város Kárpát-Ukrajnában (SZU) a Bodrogköz felső 

végén. Puszta személynévből keletkezett magyar névadással [24, 145–146. o.]. 

Ismeretes a vidéken egy legenda, amely Csap nevét egy ember beszédéből 

eredezteti. Úgy tartják, hogy egy kiemelkedő uraság járt a területen lovas 

kocsijával és nehezen haladtak, mert nagy sár volt. Az ura így szólt rá kocsisára: 

– Nosza fiam Salamon! Csapj a lovak közzé, mert itt rekedünk ebben a nagy 

ásványban. 

A község nevét a 14. században Chop, Chap alakban használták. 1427-ben 26 

jobbágyportából álló település, 1550-ben már több nemes is részes a községben, 

ekkor 5 porta nagyságú a falu.  

A községet az 1280-as években már a Csapy család birtokolta. A csapiak 

részt vettek az 1514-es parasztháborúban, az 1698-as Tokaji Ferenc által vezetett 

felkelésben és a II. Rákóczi Ferenc fejedelem vezette szabadságharcban is. Leltári 

adatok szólnak arról, hogy a fejedelem három napot töltött Csapon, majd innen 

indult el Kisvárdára és Sárospatakra [9, 189–190. o.].  

Botlik József–Dupka György kutatásukban kitérnek arra, hogy 1868-ban a 

Magyar Országgyűlés határozatot adott ki az ország vasúthálózatának kiépítéséről. 

1872-re már Csapon három irányban indult meg a vasúti közlekedés. Áthaladt rajta 

a Magyarországot Galíciával összekötő vasútvonal, amely az említett szakirodalom 

gyűjtői szerint. Szükség volt arra, hogy Románia és Csehszlovákia között 

közvetlen vasúti  összeköttetés legyen. 1919. május 1-én vonultak be a cseh 

csapatok a területre, majd egy hónap múlva átadták a románoknak, akik 

szeptemberig tartózkodtak itt. 

A trianoni békeszerződés csehszlovák fennhatóság alá helyezte a települést.A 

II. Világháborúban, 1944. szeptember 16-án az oroszok bombázták a várost. 

Tizenkét bombatámadás érte a települést. Rengeteg ember halt meg a 

légitámadásban. Az október 7-i bombázáskor pusztult el a csapi zsinagóga. 

Október végén Záhony már orosz megszállás alá került, viszont Csapot még két 

évig magyar honvédek védték [9, 189–190. o.]. 
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Ukrán 60 

Magyar 3232 

Szlovák 45 

Zsidó 4 

Cigány 201 

Ismeretlen eredetű 162 

 

1946. május 26-án lezárták a szovjet-magyar határt, s elérkezett az első, 

háború utáni népszámlálás.  

A vasúti gócpontnak köszönhetően, Csap a Szovjetunió része lett. Egyre több 

orosz, ukrán és egyéb nemzetiségű szakembert, katonatisztet telepítettek a 

településre.  

1957-ben az SZKP akkori főtitkára, Nyikita Szergejevics Hruscsov, városi 

rangot adományozott a településnek [9, 189–190. o.]. 

A településről tudni kell, hogy jelenleg két országgal is határos, 

Magyarországgal és Szlovákiával. 

Népszámlálási adatok bizonyítják, hogy a magyar lakosság aránya mennyire 

változik az évek múlásával, sajnos nem pozitív irányba. 1946-ban 3700 főből 3230 

személy vallotta magát magyarnak. Az 1989-es népszámlálás eredményei szerint a 

városnak 9307 lakosa volt. Közülük 3679 (39,52%) magyar, 3575 (38,41%) ukrán 

személy élt Csapon. 

Móricz Kálmán 1989-ben A KMKSZ megalakulása című írásában azt a 

gondolatát fejti ki, hogy Csapon nem a magyarok asszimilációja jellemző, hanem 

inkább az, hogy a magyarok közé olvadnak be más nemzetiségűek. [39, 19–22. o.] 

Molnár József munkájában olvashatjuk, hogy vannak települések, amely 

lakosságának közel a felét magyar nemzetiségűek alkotják. „Négy ilyen település 

van Kárpátalján, név szerint Beregszász, Csap, Visk és Beregrákos. Ezen a négy 

településen 21 467 magyar él, ami a Kárpátalján élő magyarság 14,2%-a” [37, 75. 

o.]. 
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Csapon ugyan csökkent a magyarok száma, de a csökkenés arányában 

kisebb volt a város összlakossága számának csökkenésénél, a magyarság aránya 

valamelyest emelkedett. A városon belüli relatív többséget azonban valószínűleg 

az ukránok vették át az oroszok rovására történt nagyobb arányú térnyerésük 

nyomán. [39, 35–36. o.] 

 

Az adatközlők névsora 

 

 Név Születési 

dátum 

Végzettség Foglalkozás Vallás 

1. Tóth 

Georgina 
1969.10.28. technikum nyugdíjas református 

2. 
Filep Andrea 1971.12.11. technikum 

irodai 

dolgozó 
katolikus 

3. Tóth 

Erzsébet 
1943.12.6. középiskola nyugdíjas református 

4. 
Básta Mária 1961.9.30. technikum 

vasúti 

dolgozó 
katolikus 

5. Kmity Dóra 1998.7.14. középiskola diák katolikus 

6. Orbán 

Natália 
1968. 3. 6. technikum 

vasúti 

dolgozó 
református 

7. Orbán 

Vivien 
1997.5.21. szakközépiskola tanuló református 

8. Orbán Vanda 1994. 6.18. főiskola tanuló református 

9. Lesánics 

Nikolett 
1998.8.18. gimnázium tanuló pravoszláv 

10. Lesánics 

Tetjána 
1973.7.13. technikum háziasszony pravoszláv 

11. Szabó Júlia 1996.12.6. szakközépiskola óvónő katolikus 
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12. Szabó Erika 1974.1.22. szakközépiskola fodrász katolikus 

13. Somogyi-

Révész 

Andrea 

1985.7.5 főiskola háziasszony református 

14. Tóth György 1943.5.31. technikum nyugdíjas katolikus 

15. Gorgyejuk 

Viktória 
1987.12.20. főiskola vállalkozó katolikus 

16.  Kmity 

Angelika 
1975.10.16 technikum 

vasúti 

dolgozó 
katolikus 

17. Palkó Éva 1960.06.18. egyetem tanár katolikus 
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1. A KÉRDÉSSEL FOGLALKOZÓ SZAKIRODALOM 

ÁTTEKINTÉSE 

 

A hagyományokkal foglalkozó írások száma bőséges, s tartalmi szempontból 

is nagy változatosság jellemzi. A kezdő kutató számára fontos, hogy megfelelő 

mennyiségű és minőségű információval rendelkezzen az addigi kutatási 

eredményekről, módszerekről, hogy kiválaszthassa a számára legmegfelelőbbet.  

Első lépésként olyan szakirodalom után kutattam, amely a lakodalmat, mint 

az emberi élet fordulópontját a régmúlt időktől kezdve mutatja be.  

Dolhai Lajos szerint nem könnyű meghatározni a házasság szentségének 

liturgiatörténetét. Kutatása az első évszázadra nyúlik vissza, körülírást ad a zsidó 

házasságkötésekről: „A zsidó házassági szokásokat illetően két forrásra 

támaszkodhatunk, a Szentírásra és a Talmudra, amely részletesen magyarázza az 

ószövetségi törvényeket és a vallási előírásokat” [14, 567. o.]. A házasságkötést 

eljegyzés előzte meg, amely által a házasság törvényesnek minősült, de még nem 

számított ténylegesen megkötöttnek. A zsidó hagyományok után a görög és a 

római szokáskört vizsgálja. Leírása szerint a házasságkötést elsősorban jogi 

intézménynek tekintették, de kapcsolódtak hozzá különböző helyi szokások és 

liturgikus jellegű cselekmények is. A szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy már 

ekkor olyan mozzanatait vetették papírra a házasságnak, amelyek ma is jelen 

vannak az esküvőkön. „… olyan kifejezéseket találhatunk, amelyek azokra az 

elemekre utalnak, amik ma is megvannak a házasságkötés szertartásában, de a 

leírás mégis magyarázatra szorul, hiszen ebből a korból nem maradtak ránk olyan 

liturgikus szövegek, amelyek egyértelműen arra utalnának, hogy a szerző egy 

konkrét szentség kiszolgáltatásra hivatkozik” [11, 568. o.].  

Különösen érdekes volt számomra Örsi Julianna tanulmánya. A vallásilag 

vegyes házasságok kialakulásának folyamata és jellemzői, hiszen én is szeretnék 

erre a kérdésre is kitérni Csap településen belül. A kutató a középkortól kezdve 

vizsgálja a vegyes házasságokat, hiszen az uralkodók mindig is szerették bevetni 

ezt a stratégiát, politikai szándékok miatt. A reformáció atyja, Luther Márton is 
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azon a véleményen volt, hogy Isten is megtiltotta az Izmaelitáknak más népekkel 

házasságra lépni, ezért a reformáció sem engedheti ezt meg. Még 17. századi 

egyháztörténeti iratokban is megjelentek erre utaló nézetek. A római katolikusok 

ezzel szemben nem tartották olyan fontosnak tiltani a más vallású személlyel kötött 

házasságot. Több vita is keletkezett ebből, a 19. század végén lett törvénybe 

foglalva, hogy házasságot köthetnek különböző felekezet tagjai, bizonyos 

feltételekhez kötve. Rendkívül fontosnak tartom ezt a tanulmányt, hiszen a jelen 

korban én nem csupán más vallásúak házasságát vizsgálom, hanem más 

nemzetiségűekét is. Megdöbbentő volt olvasni, hogy milyen törvényeket szabtak 

meg csak azért, hogy egy protestáns és egy katolikus vallású, de magyar ajkú ne 

köthesse össze életét Isten házában [42, 351. o.]. 

Átfogó kérdésekkel foglalkozott Dömötör Tekla [12, 271 o.], Tárkány 

Szűcs Ernő [47, 934 o.] vagy Korkes Zsuzsanna [25, 91–133. o.] a 

párválasztáshoz és lakodalomhoz kötődő szokásokkal kapcsolatban.  

Dömötör Tekla munkájában leírja, hogy a XIX–XX. században a legények 

már a saját falujukból választottak maguknak feleséget. Ez valószínűleg azért volt 

így, hogy a kis földbirtokuk ne vesszen el. A házasságot azonban a vallási 

hovatartozás is erősen meghatározta. Általános volt, hogy a protestáns vallású 

legények csak protestáns vallású leányt vehettek el, és fordítva.   

Állítása szerint tehetősebb családok leányait házasság előtt igyekeztek 

kímélni, és minél szebben öltöztetni. A kutató egyetért azzal a megállapítással, 

miszerint az emberi élet fordulói közül a házassági szokások őrizték meg 

legpontosabban a régi struktúrát.  

Arra is felhívja a figyelmet, hogy korábban az eljegyzést kézfogónak vagy 

jegyváltásnak nevezték. Ekkor a férfi foglalóként jegypénzt vagy jegyruhát adott a 

lánynak, a lány cserébe kendőt vagy inget ajándékozott: „Leánykérés alkalmával 

az náluk a szokás, hogy amikor a leányt megkérik, vételárat visznek a leány 

gazdagságával arányban, több vagy kevesebb állatot. Amikor a vételár 

meghatározására összeülnek, a lány atyja a vőlegény atyját a saját házába viszi, és 

mindent összegyűjt, amije csak van cobolyból, hermelinből, mókusból, nyestből és 
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a róka hasán lévő prémből, a brokát ruházatokkal, és mindenféle bőrrel 

egyetemben tíz bőrruhára valót, és egy szőnyegbe göngyölítve a vőlegény lovára 

kötözi, és hazaküldi őt.” [12, 51. o.]. 

Tárkány Szücs Ernő véleménye szerint, a legények és a lányok avatása, a 

nép társadalmi rendjében e köré csoportosuló szokások és rítusok azt jelezték, 

hogy a személyek új társadalmi helyzetbe kerültek. Az iskola elvégzése után egy-

két évvel, a református vidékeken konfirmáció után számított a lány felnőttnek. Fő 

művének számít ez a több mint 900 oldalas könyv. Fiatal kora óta gyűjtött és 

gyarapított tudását gyűjtötte össze népünk szokásairól, az egyének, a közösségek, a 

népi társadalmi életet szabályozó, javarészt íratlan szabályokról. Figyelme kiterjedt 

a történeti Magyarország egész területére, a regionális, a táji és etnikai 

különbségekre, a szomszéd népek és távolabbi etnikumok jogi szokásaival vonható 

párhuzamokra [47, 247–248. o.]. 

Korkes Zsuzsanna az esküvővel kapcsolatos több kérdést is vizsgált 

tanulmányában. Gonda Béla bevezető előadásából vett idézettel kezdi munkáját: 

„A lakodalom olyan átmeneti rítus, amely két egyént a közösség, a család és a 

munka egészen más szférájába emeli át, mint amilyenben addig éltek. A lakodalom 

szokásvilága tulajdonképpen két individuumhoz kapcsolódik, azok jövőjét segíti 

elő.”  

Érdekes volt számomra azt olvasni, hogy a legények 18 éves kor után 

mehettek el először a bálba, a lányok pedig 16 éves kor után. Azonban volt olyan 

lány, akinek az apja megmondta, hogy csak akkor engedi el a bálba, ha már tud 

kenyeret sütni. Arra is kitért, hogy öreglánynak nevezték azokat a nőket, akik 25–

26 évesen még nem tudtak férjhez menni, és agglegényeknek azokat a férfiakat, 

akik a harmincadik életévüket túlhaladták.  

Különösen nagy segítség volt, hogy külön alfejezetként részletezte a 

„lakodalmi tisztviselők” szerepét és feladatát az esküvő folyamán. Kitért a 

násznagyra, a vőfélyre, a koszorúslányokra, a koszorúsfiúkra, a levesfőzőre, a 

húsfőzőre és a pincérre is [25, 91–133. o.]. 
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Petercsák Tivadar Népszokások Filkeházán című művében, kifejti, hogy 

a század elején a lányok már 16–17 éves kortól férjhez mentek, a 20 éven felüliek 

már vénlánynak számítottak. A legények csak a katonaidő letöltése után, 23–25 

éves korban nősültek.  

Az iskola elvégzése után a leányzó helyzete megváltozott a családban. 

Református vidékeken konfirmálás után számított felnőttnek, általánosságban véve 

pedig az iskolából való ballagás után egy-két évvel. Ekkor udvarolhattak neki a 

legények. Gyakran vagyoni helyzettől is függött az a bizonyos „nagylánnyá 

válás”, hiszen otthon a jövőbeli édesanya, gazdasszony és feleség szerepére 

készítették elő.  Petercsák Tivadar arra is kitér, hogy a leánykérést gyakran 

valamilyen játékok vezették fel [45, 84–88. o.]. 

Varsányi Attila Hódmezővásárhely társadalmáról írt cikket 

Hódmezővásárhely néprajza című tanulmányba, amelyet Dr. Novák László 

szerkesztett. Megtudhattam, hogy a településen az esküvő és a lakodalom hosszas 

előkészületekkel járt. Az I. világháborúig a tanyán vagy a városi házban sátor alatt 

tartották a lakodalmat, majd 1920 után divatba jött az olvasókörökben való 

megrendezésük. A vásárhelyiek csak a vőlegényes háznál, míg az orosháziak 

mindkét háznál megülték az ünnepet. A századfordulót követően aztán már csak a 

szegényebb társadalmi réteg tartotta tanyán a lakodalmat.   

Érdekes volt számomra, hogy a házasodás ideje rendszerint az őszi munkák 

befejezése után kezdődött és a farsanggal ért véget. Belegondolva teljesen érthető, 

hiszen akkor volt igazából ideje az embereknek foglalkozni az esküvői 

előkészületekkel [50, 91–133. o.]. 

Varsányi Attila a vendéghívogatásra is kitért, amely során „a vőfély 

felkereste a lakodalomba hivatalos családokat, az egyébként parasztember vőfély 

által felkínált pohár bor átvétele jelentette a meghívás elfogadását” [50, 481. o.]. 

Gödri Irén a 2000-es évek elején megjelent tanulmányában azt fogalmazza 

meg, hogy a vallás és a házasság egymástól elválaszthatatlan tényezők. A korábbi 

évtizedekben és most is léteznek olyan házasságok, amelyek csupán 

haszonszerzésből köttetődött. Azonban, a társadalmi normák megváltozása miatt 
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egyre több a válás. A mindennapok felgyorsultak, egyre gyakoribb a spontán 

életmód, a személyes szabadság korlátozásától való menekülést jelent. A nem túl 

mély, bármikor megszakítható kapcsolatok kialakítását tartja követendőnek. A 

tanulmány további részében statisztikai adatokról olvashatunk. Többek között 

arról, hogy a jelenkori házasságban élő felek mennyire elégedettek a saját 

házastársi életükkel. A nők az első gyerek születése után sokkal boldogabbak, mint 

a férfiak [19, 59–73. o.]. 

Népi játékokról kapunk ismereteket Lázár Katalin Népi játékok című 

könyvéből.  A leánykérő játékok túlnyomó többsége várkörjáték, s a cselekmény 

is, a szöveg is a háztűznézőre, leánykérésre utal. László Gyula szerint a házkerülés 

régi honfoglaláskori szertartás emlékét őrzi [16, 20–23. o.]. 

Örsi Juliannától több fontos cikk jelent meg, amely segítséget nyújtott 

kutatásom során. Házassági stratégiák, írott és íratlan szabályok a párválasztásban 

című munkájában felvezeti, hogy Magyarországon 1895. október 1-én bevezették 

az állami (polgári) esketést is. Azokkal az írott és íratlan szabályokkal foglalkozik, 

amelyeket a párválasztás és házasságkötés során mindkét félnek be kell tartani. 

„Guba gubához, suba subához” – emeli ki a népi mondást, amely annyit jelent, 

hogy párkapcsolatot az azonos társadalmi státuszú fiatalok teremthetnek 

párkapcsolatot. A 19. századig ennek megfelelő helyszíne volt a fonó vagy a 

különböző bálok, ami településemre is jellemző volt. Azonban, a 19. század 

második felétől már megjelentek nagyobb városokban olvasócsoportok, kaszinók 

vagy teadélutánok. Ezek mind megfelelő alkalom volt a szimpátia kialakítására, 

azonban még ekkor is nagyban befolyásolta a kapcsolatokat maga a környezet. 

Legfőképp a leány viselkedésére voltak tekintettel, hiszen mindenképp meg kellett 

őriznie ártatlanságát a házasságkötésig. Ezen kívül az volt az elvárás, hogy azonos 

nemzetiségű, vallású, kultúrájú, vagyoni helyzetű fiatalok kössenek házasságot 

[43, 109–132. o.]. 

 Az írott házasságkötési szabályokat II. József rendelete alapján gyűjtötte 

össze, ami rendkívül sokat segített diplomamunkám megírása során, hiszen több 

következtetést is le lehet vonni a korszakonként változó korhatárokról. „A 
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házasság a férfi és nő közötti kapcsolat társadalom által elismert, törvényesített 

formája, amelynek gazdasági, örökösödési, szexuális, erkölcsi stb. vonatkozásai 

vannak. Megkötése, mint minden ősi átmeneti rítus, a különböző vallások keretei 

között ment végbe”– fogalmazódik meg a gondolat a Göcseji Múzeum 

kiállításának katalógusa előszavában [35, 3. o.]. A konferencia kötete olyan 

képeket tartalmaz, amelyek a lakodalom során készültek. Azért tartják fontosnak a 

fotók megőrzését, mivel minden fotó a házaspár saját maga valóságát őrzi az 

utókor számára. Nem csupán egy megváltozott történelmi korra utalhatnak ezek, 

hanem élő, érző emberek házasságkötési napját is az olvasó elé tárja. Azokra a 

boldog pillanatokra tekinthetünk vissza ebben a kötetben, amelyeket érdemes volt 

valóságként megőrizni. Az 1880-as évektől a XX. századig olyan zalaegerszegi 

esküvői fotókat találtam, amelyekhez hasonlót adatközlőim is mutattak kutatásom 

során. Legfőképp a képeslapok és esküvői meghívók mutattak azonosságot [35, 

102 o.]. 

A menyasszonyon és a vőlegényen kívül a lakodalom másik fontos személye 

a vőfély, aki az esküvő napjának felhőtlen lebonyolításáért felel. Szerepe és 

rigmusai fontosságáról bővebb információt Borús Rózsa [8, 193–256. o.] és 

Csókás Ferenc [10, 78–147. o.] munkáiból kaptam. A Magyar Néprajz VII. 

Népszokás, néphit, népi vallásosság című könyv szintén nagy segítséget nyújtott 

számomra a lakodalmi tisztségviselőkkel kapcsolatos információkeresésben. 

Részletesen ír a násznagyok, a szakács- és főzőasszonyok szerepéről [33, 867 o.]. 

Bárth Dániel Esküvő, keresztelő, avatás című könyvében egyházi 

szempontból vizsgálja és hasonlítja össze a katolikus és protestáns felekezeteket. A 

szertartási szövegeket filológiai szempontból is elemzi, s összeveti őket. A „nép”, 

„népi” kultúra kifejezés kicsit háttérbe szorult. Bizonyítani szerette volna, hogy 

mekkora jelentősége és hatása volt a keresztény hitnek a nép mindennapjaira. 

Forrásként elsősorban nyomtatott szertartáskönyveket, katolikus rituálékat, illetve 

protestáns ágendákat használ [5, 214–216. o.]. 

Nagy Janka Teodóra A nőrablástól a házasságkötésig című 

tanulmányában leírja, hogy a jogszokás és a szokásnorma alakította a 
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házasságkötéshez kötődő jogi népszokásokat és hagyományokat az évszázadok 

során [41, 49–54. o.]. 

Bodnár László Lakodalmak a Kárpát-medencében című háromkötetes 

munkája rendkívül gazdag információmennyiséggel rendelkezik. Az egész Kárpát-

medencét érintő tanulmány egészen a 19. századtól tartalmaz adatokat, egészen 

napjainkig. A Galga vidék, a Mátraalja, a Matyóföld, Eger és környéke, a 

Bodrogköz, a Hajdúság, Bihar lakodalmi szokásait vizsgálja. A mű mottója: „Mi 

sokfélék vagyunk, talán azért, mert a magyar nagyon tehetséges nemzet. Ne 

pazaroljátok ezt a tehetséget egymás ellen, hiábavaló dolgokra.” [7, 11. o.]. 

Kiemeli, hogy a népi kultúránkban fontos szerepet játszik az evés-ivás, tehát a 

mulatozás [7, 11–18. o.]. 

Ahhoz, hogy kutatási célom elérjem, a régmúlt és jelenkor szokásairól is 

megfelelő mennyiségű és minőségű szakirodalmat kell gyűjtenem. Ferencz 

Mariann egy átfogó dolgozatot készített arról, milyen hagyománya van ma az 

ismerkedésnek és a házasságkötésnek. Rendkívül sok információt adott meg, ami 

könnyebbé tette diplomamunkám megírását.  

A párválasztással kapcsolatban leírja, hogy a mai társadalomban nem olyan 

kötött az ismerkedési folyamat, mint az 1970-es években volt. Kiemeli, hogy 

természetesen évtizedekkel ezelőtt is voltak bátor lányok és bátortalan férfiak. 

Mégis az volt az elfogadott, hogy a férfi kezdeményez és udvarol a leánynak. Több 

tanulmány párválasztással kapcsolatos kutatási eredményét is összevetette, 

amelyek arra a kérdésre keresték a választ, milyen értékrendet tartanak szem előtt a 

nők és a férfiak párválasztás során. Kiderült az 1994-ben folytatott „terepszemle” 

során, hogy a férfiak a nőkhöz képest könnyebben elfogadnak fiatalabb és rosszabb 

társadalmi rétegből származó nőt társként, míg a nőknek kevésbé fontos társuk 

fizikai vonzereje. A kutatás azt igazolta, hogy a férfiak számára partnerük 

valamennyire fizikailag vonzó és intelligens legyen. A nők pedig azt részesítik 

előnyben, hogy valamennyire intelligens legyen párjuk valamennyi jövedelemmel 

[16, 56 o.]. 
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Az 1970–80-as évek házasságairól Geda Zsófia írt cikket. Véleménye 

szerint a ’60-as évektől egy lassú átmenet indult meg, a hagyományos értékek 

mellett helyet kaptak már a modernitás eszméi. A Nők Lapja című újság akkori 

cikkei alapján azt a következtetést vonja le, hogy a fiatalok elsősorban a 

szabadságra alapozott szerelmi házasságot tartották követendő példának ezekben 

az években. A 1970-es években úgy tartották, hogy a lelki és anyagi 

kiegyensúlyozott kapcsolatok sokkal többet érnek, talán ezért is magyarázható, 

hogy ebben a korszakban több házasság született, mint ’60-ban vagy ’80-ban [18, 

59–73. o.]. 

Hogyan választanak társat az emberek? Ezt a kérdést Lőrincz László is 

felvetette. Először is, milyen társról is beszélünk? Élettársat, házastársat, lelki 

társat? A szociológia általában két tényezőre vezeti vissza a társ-választást mind a 

párkapcsolatok, mind a barátság esetén: a preferenciákra és a lehetőségekre [29, 

396 o.]. Míg a preferenciák azért fontosak, mert ezek írják le, kihez vonzódunk, 

addig lehetőségek határozzák meg azt a csoportot, akikből a preferenciáink alapján 

párt választhatunk. A tanulmány által megismerkedtem két elmélettel: a 

csereelmélettel és illetve a vonzalom-elmélettel [29, 96–110. o.]. 

Lőrincz László szerint a csereelmélet azon alapul, hogy a társkeresés 

folyamán az emberek olyan párt keresnek, akik a legjobb jutalmat biztosítják és a 

legkevesebb költséget okozzák. Jutalomként tekinthető a bizalom, bátorítás, 

kedvesség, megértés vagy tisztelet. A költség pedig a visszautasítás lehetősége, 

vagy a fizikai távolság lehet a két fél között. A vonzás szabálya a faji származás és 

a végzettség kapcsolatát vizsgálja [29, 398  o.]. 

 Monostori Judit az egyszülős családdá válás folyamatát kutatta az 1952–

1983 közötti korszakban született gyermekes nők életpályáján keresztül. Felhívja a 

figyelmet, hogy minél fiatalabb korosztályt tekintünk meg, annál magasabbak az 

arányok. Továbbá, a kutatás azt is bizonyítja, hogy a házasságkötés mellett egyre 

elterjedtebbek az élettársi kapcsolatok, és a gyermekek egyre nagyobb része 

nevelkedik ilyen környezetben. Mind a házastársi, mind az élettársi kapcsolatok 

nagyobb valószínűséggel bomlanak fel a gyermek születése után [39, 27–57. o.]. 
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Káposztássy Béla a házasságkötés készületeit teljesen más szemszögből 

mutatja be cikkében, mint a legtöbb néprajzi munka. A lelkipásztorok részéről való 

felkészülést részletezi, amely munkám megírását sok bölcs tanáccsal látta el. 

Véleménye szerint a bizonyos „jegyeskurzusra” jelentkező fiatalok nagy része már 

hosszabb ideje együtt él. Azonban házasságot kötni nem természetes folytatása 

azoknak a hétköznapoknak, amelyekben már most is élnek – emeli ki [23, 61–74. o.]. 

Pap Szilvia és Pap Melinda több olyan babonát közöl, amelyekről eddig 

nem voltak ismereteim. Pontosabban, meglétükről én is tudtam, azonban több 

magyarázatot is mellékeltek ezek kialakulásaihoz. A koszorúslányok szerepe 

igazából abban rejlett az esküvő folyamán, hogy elűzzék a gonosz szellemeket a 

menyasszonytól. Két véglet is létezik: az egyik szerint hasonló ruhát kell ölteniük a 

menyasszonnyal, a másik szerint pedig épp, hogy eltérőt. Ez esetben a cél az volt, 

hogy ugyanolyan eséllyel induljanak a férjválasztás terén. Az ő feladatuk, hogy 

rózsát szórjanak a templom folyosóján, ez pedig a termékenységet szimbolizálja, 

illetve a házastársi rögös utat kívánják ezzel elegyengetni. A menyasszony 

cipőjéhez kötődő szokásokról is szó van a magazinban. Az egyik szokás, miszerint 

pénzérmét rejtenek el esküvő előtt a cipőbe. Ez biztosítja majd a hosszan tartó 

anyagi jólétet a házastársak számára. Egy török szokásról is olvashatunk, ekkor 

filctollal ráírják a menyasszony hajadon barátnőinek nevét. Az lesz a következő 

menyasszony, akinek a lakodalom végén is még olvashatóan a cipőn marad a neve 

[45, 32 o.]. 

Kárpátaljai tanulmányokban is olvashatunk lakodalommal kapcsolatos 

szokásokról és hagyományokról. Fontosnak tartom, hogy településem 

hagyományait más, kárpátaljai községekkel összehasonlítsam, hiszen ez egy 

mérce, amelyhez igazítani tudom a csapi lakosság hozzáállását a lakodalmi 

szokáskörhöz. 

Bacskai Béla saját bevallása szerint 580 lakodalmat vezetett le Kárpátalján 

és Magyarországon. Lakodalmas népszokások Kárpátalján című könyvében azt a 

gondolatát fejti ki, hogy az ősi szellemkultusszal szoros kapcsolatban áll a 

lakodalmi szokáskör. Ezt azzal magyarázza, hogy a házasságkötés körüli szokások 
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nagy része ahhoz kapcsolódik, hogy a gonosz szellemeket elűzzék például a 

lakodalmas háztól, a jókat pedig magukhoz édesgessék [3, 70 o.]. 

Móricz Kálmán Nagydobronnyal foglalkozó tanulmányában kitér a 

párválasztás és a lakodalom szokáskörére is a falun belül. Leírása szerint a közös 

szórakozás és az iskola ad számtalan alkalmat az ismerkedésre. Kiemeli, hogy egy 

12–14 éves legényke már felnőttes viselkedési formákat igyekszik ellesni a 

nagyobb legényektől. A fő ismerkedési helyszínek a bálok voltak, a kisebbek pedig 

ezért kisbált rendeztek hétvégenként. A kisbál vagy az utcán, vagy egy ház 

udvarán játszódott, ahová citerást, a háború után fuvolást hívtak. 

A nagybál több előkészületet igényelt. Ilyenkor 3–4 legény összefogott és 

először is megfelelő helyszínt keresett a bálnak. A kezdeményezők feladata volt a 

zenészek fogadása is. Vasárnap hamar híre ment a faluban, hogy hol lesz 

megtartva a bál. Hasonló jelenséggel a településemen is találkoztam, hiszen 

Csapon is a fiúk rendezték a legtöbb, nem kifejezetten ünnepségre megtartott bált 

[41, 156–175. o.]. 

Az általam tanulmányozott szakirodalom mindegyike nagy segítséget 

nyújtott számomra munkám során. Némely a gyűjtésem módszerének 

kiválasztásában, néhány a lakodalmi szokások csoportosításának kérdésében 

nyújtott rendkívül hasznos információkat. 

Ukrán szakírók közül Валентина Борисенко munkáját emelném ki, aki a 

kárpátaljai régió lakodalmas hagyományait vizsgálja a 21. század elején [51, 6–7. 

o.]. Az Ungvári Nemzeti Egyetemen is jelent meg a témámmal kapcsolatban 

tudományos szakcikk. Коцан В. В. a 19. század végétől a 20. század első feléig 

vizsgálta a fejkendőket a kárpátaljai esküvőkön [52, 16–29. o.]. 

Minden tanulmány nagy segítségémre volt munkám során. Támpontot 

nyújtottak mind a kutatási módszerek kiválasztása során, mind a meglévő adatok 

rendszerezésénél. Különböző szakirodalmakat vizsgáltam. Néhány átfogó 

kérdésekkel foglalkozott a lakodalommal kapcsolatban, mások az esküvő lélektani 

mivoltát kutatták. 
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2. A LAKODALOMHOZ KÖTŐDŐ HAGYOMÁNYOK CSAPON 

 

A lakodalom az emberi élet fordulóihoz kötődő életszakasz, amely minden 

ember számára egy különleges esemény volt, mely összeköti két ember életét. Új 

család jön létre, és esküvő után szokás várni az utódok érkezését. 

Bár világunk változik, ezért a körülmények is, nem feledkezhetünk meg 

arról, hogy a lakodalom az, amely az élet fordulói közül leginkább megtartotta ősi 

hagyományait. Természetesen, a modernizáció által már több szokás feledésbe 

merült, de a legfontosabb mozzanatok mégis megmaradtak az esküvői szertartás 

körül.  

A lakodalomhoz kötődő hagyományokat az alábbi csoportosítás alapján 

vizsgáltam: 

1. Ismerkedés, párválasztás 

2. Eljegyzés 

3. Hívogatás, előkészületek 

4. Az esküvő napja 

 

2. 1. Az ismerkedés, párválasztás helyszínei és alkalmai 

A párválasztás körülményeinek kutatása során fontosnak tartottam 

megvizsgálni azokat a helyszíneket, ahol a fiataloknak alkalmuk volt 

megismerkedniük egymással. A régi és az új szokásokat vizsgálom, kitérek a 

különbségekre és a megegyező momentumokra is. Munkám során kiemelem, hogy 

melyik adatközlő tartozik az idősebb korosztály képviselőihez, és a fiatalabb 

generáció által kapott információkat is kiemelem. 

A párválasztási szokások színesek, s jelentős változáson mentek keresztül 

az évek során. Az idősebb és a fiatalabb generáció képviselői más és más 

adatokkal szolgáltak ezen esemény kapcsán.  

A legidősebb korosztályhoz tartozó adatközlőim szerint az ismerkedés fő 

alkalmai a múltban a legényesték, a bálok, a malom körüli események voltak.  
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Adatközlőim bevallása szerint a 20. század elején a lányok 16–17 éves 

korukban mentek férjhez, a legények pedig átlagosan 23 éves koruktól nősültek. 

Ekkor számítottak a fiatalok elég érettnek ahhoz, hogy elkezdjék házas életüket. Ez 

hasonlatos a filkeházi szokásokkal [46, 85 o.]. 

A legényesték kedden, csütörtökön, szombaton voltak. Az interjúk során azt 

mesélték, hogy sötétedés után jártak a legények a lányos házhoz. Egy lányhoz akár 

több fiú is mehetett udvarolni. Ekkor tisztázták, hogy a lánynak melyik legény 

tetszett a legjobban. Az a legény a lányos háznál maradt és vacsorázhatott a 

szülőkkel Ez már komoly udvarlásnak számított, ő volt az úgynevezett 

„nagyszerető”. A többi legényt a leánynak egyesével ki kellett kísérnie. Hasonló 

jelenséggel találkoztam Csap mellett elhelyezkedő faluban, Kistégláson is [22, 

133. o.]. 

Csapon létezett egy malom, ahol kenyeret sütöttek. Az 1900-as évek 

közepéig ez a helyiség adott lehetőséget a fiatalok számára az ismerkedésre. Ezt a 

tényt a legtöbb adatközlőm alátámasztotta. Bár más-más tevékenységgel 

foglalkoztak a nők is és a férfiak is, a közös munka, munkahely mégis jelentős 

hatással volt a párválasztásra. Míg az asszonyok tengerit fejtettek, s a lisztből 

válogatták a búzaszemeket abból a célból, hogy a liszt tiszta legyen, addig a férfiak 

búzát őröltek.  

Az 1950-es évektől jöttek divatba a zenés mulatságok, a „bálok”. Ezen 

eseményeken minden lány a legszebb ruháját vette fel. A leányok szülei is gyakran 

ellátogattak e zenés mulatságokra, hogy kiszemeljék leendő vejüket. Farsangkor, 

pünkösdkor nagyobb bálokat rendeztek a településen. Rossz idő esetén a helyi 

kultúrházban, jó időben pedig a csapi főtéren és a stadion területén mulattak a 

fiatalok. Délután 3–4 órától, akár hajnalig is tarhatott egy ilyen mulatság. 

Ezeket a mulatságokat általában a legények rendezték. Összeadták a pénzt, 

amelyből zenészeket hívattak. Szokás volt nyaranként vasárnap a szabadtéri bál is. 

Tóth György, Csap egykori polgármesterének emlékezete alapján még 30–40 éve 

is voltak bálok, melyeknek különlegessége az volt, hogy minden egy hónapon 
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belül többször is sorra kerülhetett két legény, akik bált szerveztek. Ők fogadtak 

cigányzenészeket, és hívogatták a mulatni vágyó fiatalokat. 

Az idősebb korosztály tagjai szerint volt, amikor a legény szemelte ki a 

jövendőbelijét. Sok esetben azonban a házasságot a szülők döntötték el. A 

szegénység gyakran akadálya lehetett a házasságnak, mert a szülők a 

gyermeküknek mindig többet és jobbat akartak. Megtörtént, hogy a családok már 

kora gyermekkorban kiválasztották a lányuknak vagy fiúknak a jövendőbeli párt. 

Természetesen ez nem csupán Csapon volt így, hiszen hasonló jelenségekről 

Dömötör Tekla. Magyar népszokások című könyvében is olvashatunk. [13, 820 o.] 

A 35–50 éves adatközlőim arról számoltak be, hogy a korábban bálként 

rendezett zenés mulatságokat mára felváltották a diszkók, amelyek ugyanott, a 

helyi kultúrházban zajlottak. 

Ferencz Marianna a párválasztással kapcsolatban leírja, hogy a mai 

társadalomban nem olyan kötött az ismerkedési folyamat, mint az 1970-es években 

volt. Kiemeli, hogy természetesen évtizedekkel ezelőtt is voltak bátor lányok és 

bátortalan férfiak. Mégis az volt az elfogadott, hogy a férfi kezdeményez és 

udvarol a leánynak. [16, 56 o.] 

Az 1970-es évektől már diszkónak nevezték a kultúrházban történő 

mulatságokat. Tóth Georgina: „Halogén volt a diszkó neve. Nagyon szuper volt. Itt 

volt Kárpátalja egyik legjobb diszkója. Jancsi volt a DJ, aki Csapon kívül máshol 

is csinált diszkókat. Ő egyébként palágykomoróci.” Tóth Georgina itt ismerkedett 

meg 16–17 évesen orosz nemzetiségű férjével. – szerintem ez maradhat 

A „klubban” (így nevezik a helyi kultúrházat mai napig) történő diszkókra 

Orbán Natália is szívesen emlékszik vissza, hiszen ő is itt ismerkedett meg 

férjével: „Fogadtak, hogy melyik fiúnak fogok igent mondani a táncra. A férjem 

nyert. Akkor este megengedtem, hogy hazakísérjen, és azóta együtt vagyunk.” 

A diszkók fontosságát, mint ismerkedési alkalom az etnikailag homogén és 

heterogén házasságot kötő adatközlőim egyaránt elismerték.  

A lányok kiszemelésére jó alkalom volt továbbá a vasárnapi leányséta. 

Együtt sétáltak végig a városon, a legények pedig figyelték a lányokat, amikor a 
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templomból jöttek ki. A lányséta szintén mindkét típusú házasságnál jelentős volt, 

hiszen Csapon ortodox és római katolikus templom is működött, a református 

vallásúak a katolikus templomba jártak Istentiszteletre egészen 1996-ig. 

Tóth Georgina szerint népszerű volt a közös hímzés, ami egy ház tájékán 

történt. A hímzést nők végezték, azonban a házon belül élő férfiak is otthon 

lehettek, így lehetőség nyílt a szomszéd lányok és a ház urai közötti ismerkedésre.  

Mielőtt a fiatal korosztály ismerkedési sajátosságát kutattam volna, 

megkérdeztem a 18–21 éves adatközlőimet, ismerik-e a korábbi helyszíneket 

illetve alkalmakat, ahol szüleik és nagyszüleik megismerkedtek.  

A bálokról és a malom működéséről tudtak voltak ismereteik, de a 

részletekbe már nem tudtak beavatni, hiszen állításuk szerint nem beszélgettek 

erről otthon. „Azt eddig is tudtam, hogy korábban bálok voltak a klubban, de nem 

tudom pontosan, hogy milyen alkalmakra rendezték és kinek mi volt a szerepe” 

(Kmity Dóra). 

A szerény zenés mulatságokat mára felváltották a diszkók, amelyek 

körülményei már teljesen másak. Csapon az utóbbi öt évben elenyésző számban 

fordultak elő diszkók. Ezért sokan a környező falvakba és városokba látogatnak el, 

ha szórakozni szeretnének.  

Csapon pár éve újra divatba jöttek az Anna–bálok és a szüreti mulatságok. A 

rendezvényeket olykor a Csapi 2. Sz. Széchenyi István Középiskolában tartják, 

vagy a csapi KMKSZ irodájában. Ezek azok az események, amelyeken 

tradicionálisan magyarok vesznek részt, jelenlétükkel elősegítve a nemzeti 

identitás erősítését és megtartását. 

Azonban a helyi éttermekben, nyáron pedig a központban adódik alkalom a 

fiatalok ismerkedésére. Az ilyen találkozások után a fiatalok bejelölik egymást a 

közösségi portálokon, s ott folytatják a beszélgetést, amennyiben szimpatikusak 

egymásnak.  

Nem újdonság az sem a 21. században, ha ismeretlenek jelölik be egymást 

ismerkedés céljából. Ez azonban nagyon veszélyes is lehet, hiszen olyan emberrel 

beszélget az ember, akit még nem látott. Egyik 20-as éveiben járó adatközlőm 
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teljesen elzárkózik az ilyen ismerkedéstől: „Neten bárki, bármit mondhat magáról, 

kitalálhat egy teljesen más személyiséget, míg élőben figyelhetjük az arcát is, vagy 

a mozdulatai alapján is megismerjük a személyt. Nem egy géppel alakul ki 

viszonyod, hanem egy tényleges személlyel.” 

Vitathatatlan, hogy technika megváltoztatta az ismerkedés folyamatát. 

Leegyszerűsítette és megkönnyítette a kommunikációt, több lehetősége van az 

embereknek manapság kapcsolatot tartani egymással. Azonban ezzel együtt jár az, 

hogy ritkábbak a személyes találkozások. Természetesen, nem mindenki helyezi 

előtérbe az interneten való kommunikációt, az előbbi példa alapján is még mindig 

sok fiatal van, aki a személyes beszélgetést részesíti előnyben. 

Csap településtől 6 km-re található falu, Kistéglás hagyományaival 

foglalkozott Gulyás Márk. Leírása szerint az ismerkedéshez való megfelelő 

helyszínek voltak a fonók, a fosztók, a kukoricafosztók, a tollfosztók és a bálok is 

[22, 133. o.]. 

Hasonló jelenséggel találkoztam Molnár Georgina Beregújfaluban (Csaptól 

70 km-re található falu) történő kutatásában. A fonó volt az a helyiség, ahová a 

lányok addig jártak, ameddig el nem jegyezték őket. Ez volt a fő alkalom, ahol 

ismerkedhettek a fiatalok, hiszen a fiúk elkísérték oda a lányokat. A fiúk elvették a 

lányok orsóját, és ha vissza akarták kapni, valamivel ki kellett azt váltani [36, 32–

33. o.]. 

Érdekes megfigyelni, hogy bár Kistéglás és Beregújfalu között sokkal 

nagyobb a távolság, mint Csap és Kistéglás között, mégis több egyező helyszín 

volt, mint Csapon. Csapon nem a modernizáció változtatta meg ezeket a 

helyszíneket, hiszen adatközlőim nem számoltak be olyan információkról, hogy 

volt-e Csapon tollfosztó vagy vonó. Valószínűleg ez azzal van összefüggésben, 

hogy Csap város jogosultságú, míg az előbb említett települések falvak.  
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2. 2. Az eljegyzés körülményei 

 

A leánykérés az 55–70 éves korosztály képviselői szerint hétvégén történt. 

A legénynek előre be kellett jelentenie, hogy a szülei kíséretében a lányos házhoz 

megy. A fiatalember szülei biztosak akartak lenni abban, hogy fiúk ügyes 

menyecskét választott, ezért kísérték el.  

Örsi Julianna munkájában azt írja, hogy főképp a leány viselkedésére 

voltak tekintettel, hiszen mindenképp meg kellett őriznie ártatlanságát a 

házasságkötésig. Ezen kívül az volt az elvárás, hogy azonos nemzetiségű, vallású, 

kultúrájú, vagyoni helyzetű fiatalok kössenek házasságot [44, 112–113. o.]. 

Az eljegyzésre a leendő vőlegény karikagyűrűt és kísérőgyűrűt (többnyire 

köves gyűrűt) vitt. Megtörtént eset volt, hogy az eljegyzésre a rokonság is eljött 

mindkét fél részéről, a fiú rokonai ennivalót is vittek a lányos házhoz, ahol szerény 

lakoma várta a vendégeket. Így olyan volt, mint egy kis esküvő, hiszen a legtöbben 

meg szerették volna ünnepelni az esküvőjüket, de nem mindenkinek állt módjában 

nagy vendégsereget csinálni. Adatközlőm elmondása szerint mindkét fél rokonsága 

tudta, hogy a jövőben össze akarnak házasodni, ezért eljegyzésre készülve érkeztek 

a vendégségbe, nem meglepetésként ünnepelt egy asztalnál a rokonság. 

Mint a szakirodalom bemutatása során említettem, Dömötör Tekla szerint 

korábban az eljegyzést kézfogónak vagy jegyváltásnak nevezték, azonban hasonló 

jelenséggel kutatásom során nem foglalkoztam [12, 9–58. o.]. 

A legidősebb generációhoz tartozó adatközlőmnek ismerete van olyan csapi 

házasságról, ahol harmadunokatestvéreket házasítottak össze azért, hogy a 

rokonságban maradjon a földtulajdon. Ez a tény is alátámasztja interjúalanyaim 

véleményét, hogy rendkívül fontos volt a szülők véleménye, és sokszor ők 

határozták meg a házasságot. Legtöbbször „nem volt nagy ceremónia” (Tóth 

Erzsébet), tehát csupán a közvetlen rokonság, inkább csak a szülők voltak jelen az 

eljegyzésnél. 

Geda Zsófia szerint az 1960-as évektől egy lassú átmenet indult meg, a 

hagyományos értékek mellett helyet kaptak már a modernitás eszméi. Elsősorban a 
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szabadság motiválta a házasságkötést, a nők megbízható férjet és édesapát kerestek 

leendő gyermekeik számára [18, 63. o.]. 

Negyven–ötven évvel ezelőtt az eljegyzéseket az ifjú párok otthon 

bonyolították, mert akkor még nem volt szokásban az étteremben való ünneplés. 

Erre az eseményre, ami általában a lányos háznál történt, illett a vőlegénynek 

vinnie egy-egy csokor virágot a leendő menyasszonynak és az anyósnak. 

Orbán Natália elmondta, hogy az eljegyzésüket a lányos háznál tartották, és 

a szűkebb családi kör volt jelen az eseményen (1993-ban). „Nem nagyon volt 

engedélykérés. Apám nem volt jelen az eljegyzésnél, anyukámtól pedig nem igazán 

kellett engedélyt kérnie.” 

Palkó Éva szintén alátámasztotta azt, hogy különösebb engedélykérés nem 

volt szükséges az eljegyzéshez. „1982. március 8-án jegyzett el a kedves párom, az 

állomás akkor még működő éttermébe hívott meg, kért egy üveg pezsgőt, elővett 

egy gyűrűt, én pedig igent mondtam. Otthon bejelentettük, más eljegyzés nem 

volt”. Azonban, nem volt túl népszerű, hogy különösebb nagy lakomát csapjanak a 

családok.  

A két korosztályt összevetve kettős észrevételeim akadtak. Idősebb 

adatközlőim közül néhányan azt mondták, hogy nem is volt eljegyzés, mert nem 

tartották fontosnak. Azonban voltak olyanok, akiknek családja mélységesen elítélte 

volna azt, ha eljegyzés nélkül, csupán az összeiratkozás történik meg. Egyik 

adatközlőm elmondta, hogy az eljegyzése a lány szülői házánál zajlott le, tanúk 

jelenlétével.  

A fiatalabb (18–25 év) adatközlőimmel való interjúk során arra döbbentem 

rá, hogy ma már nem olyan fontos a szülők engedélye egy esetleges 

házasságkötésnél. Természetesen, mindig akadnak kivételek, de már nincs olyan 

nagy beleszólásuk a fiatalok életébe, mint eddig volt.  

Az 1996-os születésű adatközlőm, Benkő Noémi nem szeretett volna 

jegyben járni jelenlegi férjével, amit leendő férje el is fogadott: „Eljegyzésünk nem 

volt. Nem szerettem volna, mert én már egyszer jártam jegyben, amiből rájöttem, 

hogy semmi értelme. Az csak egy státusz, és ő ezt tiszteletben tartotta.” 
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Míg korábban az egybekelni vágyók legtöbbször egy faluból vagy városból 

származtak, ma már a világ bármelyik tájékáról származhat a férfi és a nő. Nem 

mehetünk el szó nélkül amellett, hogy nagyon sok fiatal külföldre utazik, és ott is 

tervezi tovább az életét. Előfordult napjainkban, hogy egy csapi 21 éves lány úgy 

ment férjhez külföldön, hogy nem szólt senkinek, a szüleit sem hívta meg. 

Adatközlőim szerint a fiú előbb megkéri a lányt, majd a válasz után kér a 

szülőktől engedélyt. A megkérés lehet bensőséges, de lehet nagyobb volumenű is. 

Hallottam olyan leánykérésről, amely egy külföldi utazás alkalmával történt. 

Elterjedt az éttermi vacsora során történő leánykérés is, amikor a pincérek be 

vannak avatva a részletekbe. Megtörtént, hogy pezsgőspohárba helyezték a 

jegygyűrűt, vagy bizonyos „szerencse sütibe”, amelyet ketté kell törni, és idézetet 

tartalmaz. Jelen esetben a „Hozzám jössz feleségül?” idézet mellé egy gyűrű is 

társult. 

Majd ezek után megismétlik a szülők jelenlétében a lányos háznál, már 

alkalmi ruhában. A fiatalabbak elmesélték, hogy eljegyzéskor foglalógyűrűt 

kapnak a lányok. Beszámoltak nekem egy bizonyos „visszavágóról” is, ami egy 

második eljegyzési ceremónia, s a fiús háznál történik meg. Általában a szűk 

családi kör van jelen ezen az eseményen. 

Sok olyan leánykérés alakul úgy, hogy a lány magának választja ki a gyűrűt, 

s a férfi pedig megveszi neki. Így – saját bevallásuk szerint – nem okoz nagy 

meglepetést az eljegyzés sem a család, sem a közösség számára, hiszen „a pletyka 

hamar terjed” (Orbán Vivien). 

Napjainkra sok eljegyzéssel kapcsolatos szokás megmaradt, hiszen mindig is 

fontos volt az, hogy a szülők beleegyezzenek a házasságba, ami ma is érvényesül 

bár akadnak kivételek. Szintén „kötelező” mozzanata az eljegyzési ceremóniának 

az, hogy a fiú leendő anyósának és kiszemeltjének visz egy csokor virágot. 

Azonban több változás is végbe ment, hiszen a legtöbben arra törekednek, hogy 

minél különlegesebb legyen az eljegyzésük. Egyre fontosabb az, hogy a közösségi 

portálokra videókat és képeket készítsenek a megkérésről, mert így mindenki 

tudtára adhatják az eseményt. 
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2. 3. A hívogatás, előkészületek 

 

A sikeres párválasztás és eljegyzés után a település tagjai már nagyon várták 

a következő lagzit. Érdemes is volt minél hamarabb hozzálátni a lakodalom 

szervezéséhez. Íratlan szabály, hogy legfeljebb egy évig járhatott jegyben a pár. 

Ha tovább voltak jegyesek, azt már a közösség tagjai nem nézték jól szemmel. 

Adatközlőim szerint a 20. század elején a lakodalomra általában az alkalmat 

megelőző héten hívogatták a jegyesek a vendégeket. A vendégek számától 

függően szombaton és vasárnap is jártak a fiatalok hívogatni.  

A hívogatás során nem csupán az ifjú párnak volt dolga a vendéghívással, 

hiszen a vendéghívással párhuzamosan kezdődtek el az előkészületek. Ilyenkor 

természetes volt a segítségkérés a sütemények elkészítésére, a ház körüli 

teendőkre. Akár a rokonok, akár a szomszédok is kivették részüket a szervezésben. 

A lakodalom az általam ismert esetek szerint a fiús háznál történt, ezért ott 

sürgött-forgott a rokonság.  

Az interjúk során az idősebb interjú alanyaim elmondták, hogy legtöbbször 

minden vendég előre tudta, hogy hivatalos lesz a lakodalomba. Nagy port kavart, 

ha az ifjú pár nem hívott meg minden szomszédot. Figyelembe kellett venni, hogy 

a rokonok, szomszédok, ismerősök eddig hányszor, milyen alkalmakra hívták meg 

a leendő házaspár egyik tagját, és ez alapján kellett dönteni a vendégek számáról. 

Tóth Erzsébet szerint hiába osztogattak meghívókat, ez mindig formalitásnak 

számított, hiszen a sátras lakodalmak során mindig jelen voltak olyanok is, akiket 

nem hívtak meg. Sőt, a saját esküvőjén két átutazó is megjelent, és kedvükre 

mulatoztak órákig, mert férjével mindketten azt hitték, hogy a másik fél 

rokonságából érkeztek. 

Az előkészületeken mindig sokan vettek részt, hiszen szükség is volt a sok 

munkaerőre. Nagy szégyen volt az, ha nem jutott elég étel az asztalra. Az idősebb 

korosztály szerint akkoriban még gyakori volt, hogy a fiús háznál disznóvágás 
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történt, amit a férfiak végeztek el. A nők pedig feldolgozták a húst, és elkezdték 

szétosztani a munkát.  

 Orbán Natália szerint Csapon szokás volt, hogy a rokonok vittek a 

lakodalmas házhoz lisztet, tyúkot és tojást, és abból készítettek ételt a lakodalmi 

asztalra. Az esküvő előtti hétfőn el is kezdődnek az előkészületek, a nagytakarítás 

és a sátor felállítása. Ezekben a rokonság és a szomszédok is segítettek. Az első 

nap már kiosztották egymás között a feladatokat. Ameddig néhányan a töltött 

káposzta elkészítésével foglalkoztak, mások süteményeket sütöttek. Adatközlőim 

nem tudták pontosan meghatározni, hogy melyik rokon mit készített.   

Palkó Éva beszámolt arról, hogy az előkészületeken sokan részt vettek, nagy 

volt a sürgés-forgás a ház tájéka körül.„A mi udvarunkon állítottak édesapámék 

sátrat, kivágta a rózsafáit. Kb. 90 vendég volt. Sok asszony sütött-főzött, ahogy 

falun szokás. Én napozni jártam a Latorcára, azt mondtam, nem érdekel a 

felhajtás, akinek lagzi kell, csinálja. Péntek este Dán Livi unokahúgommal 

megettünk nagyanyám féltett kisvajtorta nevű sütijét, mindet, nagyi majd megölt.” 

 Azok, akik nem tartottak nagyobb ceremóniát, nem élték át a lakodalomnak 

e momentumát. 

Mára a hívogatást bizonyos esküvői meghívókkal dobják fel, amelyet 

mindenki igyekszik minél különlegesebbé tenni. Ezeken a kártyákon általában 

képek és idézetek szerepelnek, az esküvő dátuma, helyszíne, s a meghívottak neve. 

A meghívás már nem időhöz kötött, hiszen az emberek egyre elfoglaltabbak, s 

kevesebbet vannak otthon, mint a múlt század elején. Ezért gyakori, hogy a leendő 

házaspár akár hónapokkal az esküvő előtt átadja a meghívókat.  

Az előkészületi munkálatok azonban jelentősen csökkentek, hiszen már 

nagyon ritka, amikor otthon tartják az esküvőt. Adatközlőim arról számoltak be, 

hogy akkor lépnek életbe ezek a mozzanatok, amikor egy csapi lány falusi fiúhoz 

megy feleségül, és úgy döntenek, hogy nem a településen, hanem falun ünneplik 

házasságukat. 
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Az esküvő előtt egyre népszerűbb legénybúcsút és leánybúcsút tartani. 

Ilyenkor a férfi és a nő külön szórakozik, ezt pedig a legközelebbi barátok és 

rokonok szervezik meg. 

 

2. 4. Az esküvő napja 

 

Az esküvőre már reggel lázasan készült a jegyes pár és a vendégek is. 

Megtörtént, hogy még az esküvő reggelén vendéghívókat bíztak meg, hogy zene 

kíséretében emlékeztessék a meghívottakat az eseményre. 

A leendő házaspár külön-külön öltötte magára az esküvői ruhát. A 

menyasszonyt az édesanya, anyós és a női rokonok, barátnők öltöztették, a 

vőlegényt pedig az édesapa, após és a férfi ismerősök. Az idősebb adatközlőim 

beszámoltak arról, hogy a menyasszonynak viselnie kellett valami régit, valami 

újat, valami kölcsönkapott dolgot és valami kéket. Régi lehetett családi, örökölt 

ékszer, új általában a ruha volt, de lehetett bármilyen kiegészítő. Kölcsönkapott 

tárgyat azért kellett viselnie, hogy tudja: családja és barátai mindig mellette 

lesznek és támogatni fogják. Kék az általam ismert információk szerint az 

ártatlanságot szimbolizálta, leggyakrabban hajtű vagy kék virág volt a hajban.  A 

ruhákat általában a hozzáértő ismerősök varrták vagy varrattatták meg.  

Tóth Erzsébet szerint mielőtt elérkezik az a bizonyos „nagy nap”, a leendő 

házaspárnak még több kötelező mozzanatot teljesítenie kell. Az első és 

legfontosabb, hogy a vőlegénynek ki kell kérnie a menyasszonyt. Szabó Erika 

azzal az információval segített, hogy a vőlegény a vendégekkel együtt megy a 

menyasszony házához, s a nagyvőfély kikéri őt, versmondással. Az idősebb 

korosztályt megkérdeztem erről, hogy Csapon mennyire volt ez jellemző, de ennek 

a hagyománynak településemen nincs túl nagy presztízse. A nagyvőfély szerepét 

azonban magára vállalhatta egy rokon, ami meg is történt 1960-ban, a 

menyasszony nagybátyja vezényelte a násznépet. Megtörtént, hogy a menyasszony 

nem rögtön válaszolt a kérésre, hanem maga helyett beöltözött embereket küldött, 

legfeljebb két embert.  
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Orbán Vivien a nagymamája információjával segítette kutatásom: „Mamám 

azt mesélte, hogy az arának hímeznie kellett egy kendőt a vőfély számára.” A 

vőfélynek volt egy botja, amelyen annyi szalag volt, ahány esküvőn járt, tehát 

kötelező volt a lakodalom során egy újabb szalaggal bővíteni gyűjteményét.  

Lesánics Tetjána azt is hozzátette, hogy a csapi lakodalmak során volt egy 

„őrült menyasszony”, akit el akartak adni a vőlegény számára, mielőtt odaadták 

volna neki az igazit.  

A sikeres próbatételek után egy kisebb vendégeskedés várta a jelenlévőket, 

miután a vőlegény sikeresen visszaszerezte menyasszonyát. 

Megtörtént, hogy a település utcáin szekérrel haladtak végig, de legtöbbször 

gyalog vonultak. Szokás volt kihúzni egy kötelet, megakadályozva a 

továbbhaladást. Ilyenkor meg kellett kínálni étellel-itallal az embereket, s csak így 

engedték további útjukra.  

Az ifjú pár és a vendégek elindultak az anyakönyvi hivatalba, hogy 

hivatalosan is összekössék életüket, majd következett a templomi esküvő. A lány 

mind a karika-, mind a kísérőgyűrűt viselte a templomig, majd ott vette le, és 

letette egy kispárnára. A szertartás során pedig a vőlegény újból az ujjára húzta. 

Szokás volt ajándékot adni a papnak, általában süteményt és italt vittek ajándékba 

az esketésért. 

A szertartás után a násznép a lakodalmas házhoz vonult, olykor zenés 

kísérettel. A helyszínre érkezve adták át az ajándékokat, amelyek általában 

háztartási eszközök voltak, pénz és virág. Adatközlőim elmondása szerint 

mindenki hamar elfoglalta a helyét (ami nem volt megszabva), és „alig érkeztek 

leülni, már nyitották is az üveget” (Tóth Erzsébet). 

Az asztalokon először saláták és hidegtál volt, amelyet majd húslevesre, tört 

burgonyára, végül pedig töltött káposztára cseréltek.  

Bár a csokordobás régi hagyománynak számít, az idősebb generáció 

adatközlői nem számoltak be ilyen jelenségről.  

A mulatás kezdetétől 2–3 óra múlva adták át a hímzett kötényeket a női 

rokonok számára, és a hímzett kendőket a férfi rokonoknak hálájuk jeléül. Ezzel 
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egy időben külön figyelmet kaptak a szakácsnők, hiszen akik elkészítették a 

lakodalmi asztal fogásait. Olykor a rokonokkal közösen, máskor a szakácsnők 

külön jártak el egy közös táncot. 

A szakácsnők tánca után következett a forgatás. Volt egy tányér, amelybe 

a forgatáskor szedték a pénzt. Általában egy férfi rokon kiáltotta, hogy „eladó a 

menyasszony!”, ekkor kellett pénzt tenni a tányérba. „Engem ötször forgatott meg 

ugyanaz a férfi, de ötször is fizetett” (Tóth  Erzsébet). A tánc végén az üres tányért 

összetöri a pár, s a szilánkok száma mutatja meg, hány utóduk lesz a jövőben. 

Ezután a pár elvonul, s készül a menyecske táncra. A közismert hagyomány szerint 

a leány piros ruhába öltözött át, s sokszor kihímzett kötőt kötnek a derekára, s 

kendőt a fejére. 

A menyecsketánc után az újdonsült házaspár egy közös táncot jártak el a 

szülőkkel, meghálálva mindazt, amit eddig értük tettek.  

Az alábbi információk alapján megkérdeztem a második korosztályt, hogy 

náluk miképp zajlottak ezek az események. Kérdéseim irányítottak voltak, hogy 

minél színesebb és több információt kapjak az esküvőkről. 

Egyik adatközlőm szerint neki csak édesanyja segített menyasszonyi ruháját 

felvenni. Palkó Éva esküvői ruháját édesanyja készítette el, de nem mesélt arról, 

hogy valaki segített volna neki öltözni, csupán nagymamája közreműködésével 

lekerült róla a szemüveg: „A ruhámat anyukám varrta, nagyon egyszerű volt, 

semmi csipke, semmi flanc. A kesztyűt és a fátylat apósom hozta Csehországból. 

Nagyanyám az elején elvette a szemüvegemet azzal az indokkal, hogy ki a fene 

látott szemüveges menyasszonyt. Az orromig sem láttam, semmit nem tudok a 

lagzimról.” 

Érdeklődtem, hogy volt-e kikérés, azonban erről nem számoltak be nekem. 

A második korosztály egyik képviselője elmondta, hogy ők nem a 

központon vonultak végig, hanem Csap Ásványhoz közeli részén, hiszen náluk a 

férje is és ő is református, a településen csupán 1996-ban épült fel templom. Ezért 

a közeli falu, Ásvány református templomában történt meg a templomi esküvő. 
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Amire a vendégek a lakodalmas házhoz vonultak, ahol már minden készen 

állt az ünneplése. Orbán Natáliáék az összeiratkozás után rögtön a lányos házhoz 

mentek, azonban az ő esküvőjükön nem volt vőfély. Megkérdeztem, hogy volt-e 

bizonyos sorrendje a násznépnek, amelyet mindenképp be kellett tartani: „A sor 

úgy ment, hogy elől álltam én és a férfi tanú, majd a hátam mögött a férjem egy női 

tanúval. Utánuk következtek a szülők és a vendégek. Arra már nem emlékszem, 

hogy az én szüleim vagy az ő szülei álltak–e előrébb.” 

Palkó Éváék nem tartottak templomi esküvőt. Arra hivatkozott, hogy a 

munkahelyen nem támogatták azt, hogy munkásaik Isten színe előtt is összekössék 

életüket. Palkó Évánál nem csupán ez tartotta vissza, hiszen kisfiát is meg tudta 

kereszteltetni abban a korszakban. Nem csupán vallási tekintetből nem tartottak 

templomi esküvőt: „A munkahelyeken sem nézték jó szemmel, és a férjem is 

majdhogynem ateista.”Ilyen jelenségről számolt be Tóth Georgina is, akinek az 

édesapja kommunista volt, ezért egyik házasságát sem köthette meg templomban.  

Megjegyzésképp hozzátenném, hogy az igazán vallásos személyek a 

kommunizmus idejében sem mondtak le nézeteikről. A politikai helyzet ellenére, 

ha valaki szeretett volna egyházi esküvőt tartani, meg tudta valósítani elképzelését. 

Számos olyan információt kaptam, hogy otthon, sötétített függönnyel letakarva az 

ablakot házasodtak össze a párok, illetve a keresztelőket is így bonyolították le 

sokáig. 

Érdekelt, hogy mikor lett presztízse az első táncnak. Egyik középkorú 

adatközlőmet kérdeztem ezzel kapcsolatban: „Nem tudom, nálunk mi kezdtük-e a 

táncot. Igazad van abban, hogy általában az ifjú pár kezdi, ha nem is okvetlenül 

keringővel. Minden bált, táncmulatságot megnyit egy pár, többnyire a 

legtiszteletreméltóbb abból a társaságból.” Hozzátette, hogy véleménye szerint az 

internet elterjedésével magyarázható az első tánc megjelenése az esküvőkön. 

Palkó Éva továbbá azt is elárulta, hogy ők is – a szokásokhoz híven – élő 

zenét szerettek volna az esküvőn hallani, azonban nagyon gyalázatosan játszottak, 

ezért a férje kihozta a magnót és az erősítőt. „Az első zeneszám után a friss férjem 
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hazaküldte a zenekart, olyan gyalázatosan játszottak, kihozta a magnót meg a házi 

készítésű erősítőt. Szerintem a mi lagzinkon volt először gépzene.” 

Orbán Natália sátras esküvőt tartott, ahová a templomi esküvő után haladt a 

násznép. A helyszínre való érkezés után adták át az esküvői ajándékokat.„Pénzt 

kaptam, egy fali tükröt és órát, ami a mai napig megvan.” Legtöbb adatközlőm 

alátámasztotta ezt, hogy általában háztartási tárgyakat és pénzt kapnak ajándékba 

az újdonsült házasok.  

Az idősebbektől szerzett információim alapján megkérdeztem középkorú 

adatközlőimet, hogy ők viseltek-e piros menyecskeruhát. Palkó Éva így 

nyilatkozott. „Fehér-kék mintás ruhába öltöztem át, azt is anyukám varrta, 

fejkendőt nem kötöttem, semmilyen menyecskének nem látszottam. Nem volt rajtam 

semmi festék, előző este megmostam a hajam, és felcsavartam. Csavarón aludtam, 

reggel kifésültem.”  

Egyik adatközlőm bevallása szerint nem szeretett volna menyasszonytáncot, 

de az anyósa és a nagymamája „kikövetelte” tőle, ezért az lett, amit az idősebbek 

akartak. „Éjfél előtt közöltem, hogy a menyasszonytánc nem lesz, mert pénzért nem 

táncolok. Anyósom meg mamám kituszkoltak mégis, úgyhogy csak az lett, amit 

akartak.”  

Egyet kell értenünk Dömötör Tekla néprajzkutató megállapításával, 

miszerint az emberi élet fordulói közül a házassági szokások őrizték meg 

legpontosabban a régi struktúrát. Ahogy régen, most is két mozzanatból áll egy 

házasságkötés: először is a családok közötti megállapodás, majd a 

“színjátékszerűen” kidolgozott ünnepi szertartás az, ami minden lakodalom 

alappillére [13, 9–11. o.]. 

A két korosztálytól kapott információim között eltéréseket és 

hasonlóságokat is találtam. A régi szokások közül több is fennmaradt a 

köztudatban, s előszeretettel használják az esküvő során, így ápolva 

hagyományainkat. Például a lakodalmas menet, a lakodalmi ételek, a 

menyecsketánc, a forgatás, mind olyan hagyományok, amelyek a 20. század elején 

és az 1960–80-as években is léteztek.  
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A vőfély a 21. századi esküvők alkalmával jöttek divatba. Korábbi 

esküvőkről adatközlőim nem számoltak be arról, hogy lett volna bármilyen vőfély. 

Sem rokon, sem hivatásos vőfélyt nem említettek számomra. Továbbá, a 

menyasszony kikérése és a kiváltás is megmaradt szokás egy esküvő folyamán. 

Lesánics Nikolett jelen volt a 2010-es években egy olyan esküvőn, ahol a 

vőlegény kiváltja jegyesét. Különböző játékok keretében történik meg a kiváltás. 

A következőképp nyilatkozott: „Kérdéseket tettek fel a vőlegénynek a lányról, 

például olyan is volt, hogy hányas a lába, de a családjával kapcsolatban is 

érdeklődtek. Minden helyes válasszal közelebb kerülhetett a lányhoz”. 

Benkő Noémi 2015-ben történt esküvőjén volt vőfély. Elmondta, hogy a 

vőfély feladata volt a vendégeket vezényelni a fiú házánál, valamint a vőlegényt 

elbúcsúztatni a közeliektől. Ezen információk tudatában felkerestem a kisdobronyi 

vőfélyt, akit megkértem, hogy segítse kutatásom pár vőfélyverssel, amelyet a csapi 

lakodalom során szavalt el. 

Vőlegény búcsúja apjától 

Cigány hegedűnek szűnjön meg zengése, 

A sarkantyúnak némuljon csengése. 

Mert búcsúzásomnak most lészen kezdése, 

Legyünk csendességbe, míg lészen végzése. 

Édes atyám, kérlek, hallgass meg engemet, 

Mert hozzád intézem mostan beszédemet. 

E világon mindenki tudja, hogy a szép nap az égen csak estig ragyog, 

Felserdült éltemnek eddig volt határa, 

Nemsokára jutok megélt ember korra, 

Gyermeki hibámért engedelmet kérek. 

Ha megbántottalak édesapám téged. 

Két út van előttem: boldog, boldogtalan, 

Éltemhez mértem, mely követ utamon. 

Melyiken indulok annak a titkában 

Véges gyönge elméd néz, de csak hiába. 
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Te mutass utat kívánt áldozattal, 

Míg viszont meglátsz szerető párommal. 

Gyermeki szívemet itthagyom teneked, 

Kedves édesapám, az Isten áldjon meg! 

Éljen! 

  

Búcsú az anyától 

Ó, szerelmes anyám, látom miként indulsz 

Ájulásnak talán többé fel sem vidulsz. 

Ismerem te gyenge anyai szívedet, 

Ismerem te gyenge erőtlenségedet. 

Azt fogod sajnálni, engem mint neveltél, 

Emlőddel tápláltál, a széltől féltettél. 

Ó, kedves jó anyám, ne epeszd magadat, 

Bocsásd esküvőre engem, hű fiadat. 

Ha megbántottalak a Krisztus sebére 

Kérlek, bocsáss meg az ő kiontott vérére. 

Isten fizesse meg sok fáradtságodat, 

Én mellettem töltött dajkálásodat. 

Vigyen fel tégedet ezekért a mennybe, 

Vigadjon szüntelen, örök dicsőségbe. 

Éljen! 

  

Búcsú a testvérétől 

Kedves testvéreim, hozzátok így szólok, 

Mielőtt tőletek ezúttal elválok. 

Az Isten áldását kérem fejetekre, 

Oly bőven, mint harmat száll rétekre. 

Végtére vigye fel lelketek a mennybe, 

Örvendjetek ottan örök dicsőségbe! 
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Éljen! 

  

Búcsú a nagymamától 

Drága kedves mamám, te is nevelgettél, 

Szülői csókokkal te is öntözgettél. 

Igaz úton járni mindig vezéreltél, 

Hogy boldoggá tehess, arra törekedtél. 

Köszönöm tenéked sok szívességedet, 

Drága, kedves mamám, az Isten áldjon meg. 

Áldja is meg Isten minden lépésedet, 

Hogy örömmel éljed sok számos évedet. 

Isten oltalmára ajánllak tégedet, 

Soha ne érjen baj egész életedbe. 

Kívánom, az Isten áldjon meg tégedet, 

Az én örömömre óhajtom ezeket. 

Éljen! 

 A vőfély feladata volt, hogy irányítsa az ünneplő menetet a lány kikérésének 

helyszínére, vagyis a településen keresztül a lányos házhoz. 

Tisztelt gyülekezet, Isten szent nevében 

Induljunk el innen cses békességbe. 

Vőlegény urunknak keressük meg párját, 

Az ő drága ékes menyasszonyát. 

Szerezzünk ma néki öröm, boldogságot, 

Hozzunk a keblére egy szép gyöngyvirágot. 

Először majd Isten hajlékába visszük, 

Hol szent áldás után boldog lehet, hisszük. 

Induljunk el innen Isten szent nevében, 

Menjünk a mátkáért a legnagyobb rendbe! 

Éljen! 
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A jó hangulat megteremtésének céljából folyamatosan tartotta a kapcsolatot 

az ifjú pár egybekelésére tartott ünnepségen. A kikérést követően a vőfély feladata, 

hogy elbúcsúztassa a leányt a szüleitől, nagyszüleitől, rokonaitól, barátaitól. Erre a 

célra, s külön erre az alkalomra verseket alkot, amit el is mond a lakodalom 

megfelelő pillanataiban.  

A lányos háznál 

Szerencsés jó napot mindenkinek kívánok, 

Én, mint egy szép násznép követe itt állok. 

Tisztelettel kérdem, ha szívesen vennék, 

Hol találhatnám meg násznagy őkelmét? 

  

Kérem násznagy urat és a vendégsereget, 

Engedjenek nekünk helyet egy keveset. 

Öregeknek széket leülésre, 

Másoknak meg állva kis pihenésre. 

Ifjainknak pedig, míg dolgunknak vége lesz, 

Akár az udvaron táncra való helyet. 

Nem több, nem kevesebb célja jövésünknek, 

A menyasszonyt kérjük a vőlegényünknek. 

Mikor eltávoztunk, oltalmára bíztuk 

Kérem, násznagy uram, mostan hadd lássuk! 

  

Menyasszony megjelenése 

 

Íme, itt áll a királynő 

Fején koronájával, 

Áldja meg a mindenható 

Szerető, hű párjával. 

Adja Isten e fejkötő 

Öröm rózsát fakasszon, 
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Boldogságuk számos évig, 

Jó sokáig eltartson! 

Éljen! 

  

Búcsúztató az esküvőre 

Tisztelt násznép, halljunk egy pár búcsúszót. 

Mielőtt itt hagynánk e tisztelt házat, 

Mert illő, hogy mikor útra indulunk, 

Isten, ember előtt híven beszámoljunk. 

Kedves menyasszonyunk is e módon szólna, 

Ha szíve érzelmétől most szavakhoz jutna. 

Elmondom tehát, mit elméje gondol, 

Ilyen formán volna, látom bús arcáról. 

Örömmel virradt fel reánk e szép reggel, 

Örömmel üdvözlöm ártatlan szívemmel. 

De keblem mostan nagy bánat fogja el, 

Mert a házas élet útjára lépek fel. 

Azért, jó Istenem, tehozzád fordulok, 

Tőled buzgó szívvel kegyelmet esdeklek. 

Mert segélyt és áldást csak tőled nyerhetek. 

Kérlek, ó, ne hagyj el e nehéz sorsomban, 

Szent fiaddal együtt állj mellettem nyomban. 

Mert ma változik át életemnek útja 

Vagy sírig tartó örömre, vagy örökös búra. 

Azért, jó Istenem, ne hagy el, légy velem, 

Bocsásd meg ellened elkövetett vétkem. 

Add, hogy legyen boldog az én páros éltem, 

Édes Jézus, kérlek, maradj holtig vélem. 

Éljen! 

Hozzátok fordulok, édes szüleim, 
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És kik jelen vagytok, rokonaim, testvéreim, 

Bocsássatok meg, az istenre kérlek, 

Ha valaha bármit vétettem tinéktek. 

Kísérjetek ti is az Isten házába, 

Kérjétek az Istent, értem imádkozzon. 

Bő áldását adja szent háromságomra, 

Induljunk el a szentháromság nevében. 

E nehéz utamon vezéreljen Isten. 

Éljen! 

  

Menyasszonybúcsúztató 

E királyi házhoz felgyűlt szólenitás, 

Engedelmet kérek, hadd legyen hallgatás. 

Gyermek oda hátra, szűnjön a suttogás, 

Míg itt röviden foly a búcsúztatás. 

Jaj, miként indítsam szólásra ajkaim, 

Mert látom, hogy égnek lobogó fáklyáim. 

Jelen vannak immár kívánt virágaim, 

Akikkel örömmel számláltam napjaim. 

Mióta az Isten e világra hozott, 

Erős és bölcs karján mindeddig hordozott. 

Most is, mint szerencse, éltemre vigyázott, 

Mert egy hitvestárssal megajándékozott. 

Istenem, tenéked adok hálaadást, 

Bocsáss mindkettőnkre egeidből áldást. 

Hogy néked tehessünk szívbéli fogadást, 

Boldogul élhessük a végső számadást. 

Már tovább véletek éppen nem lehetek, 

De, hogy ne búcsúzzam, azt meg nem tehetem. 

Míg búcsúzom, azért rám figyelmezzetek, 
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Hogy éntőlem váltót mindnyájan vegyetek. 

E házban gyűlt vendég csendes békességét, 

Áldja meg az Isten kívánt egészségét, 

Egymásután való igaz szeretettel, 

Istennek, embernek tetsző szép élettel. 

Éljen! 

  

Búcsú az apától 

Elsőben is, Atyám, szóm hozzád fordítom, 

Búcsúzó beszédem zokogva indítom. 

Szívemet szíveddel együvé szorítom, 

Így valamennyire szívünket újítom. 

Köszönettel veszem a te jóságodat, 

Hozzám megmutattad atya voltodat. 

Fölnevelésedért, ápolgatásodért, 

Hogy el nem vetettél engem, lányodat, 

Úgy szálljon tereád az Isten áldása. 

Miként az esőnek égből lehullása, 

Széles e világon ne lehessen mása. 

Soha víg kedvednek ne légyen bomlása, 

A szenteknek atyja a te öregségedet 

Gyámolítsa élted, te szép vénségedet. 

Az élők sorába tartsa életedet, 

Az én örömömre óhajtom ezeket. 

Azután fordítsad könnyes szemeidet 

Kedves jó apádnak adod a kezedet. 

Kedves édesapám, a te hűségedet 

Fizesse meg Isten, csókold most meg őtet. 

Éljen! 
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Búcsú az anyától 

Édes kedves anyám, hozzád fordulok már, 

Mert tudom, hogy szíved tőlem búcsúzást vár. 

Már a letett hitem tőled mindjárt elszáll, 

Kívánom, éltedbe ne érjen semmi kár. 

Megmutattad hozzám nagy szeretetedet, 

Csaknem kiontottad anyai szívedet. 

Nem kíméltél értem semmi költségedet, 

Sok szükségeimben segítettél engemet. 

A te én irántam való jóságodért, 

Csecsemőkori dajkálásodért, 

Nagy fáradtságodért sok szeretetedért, 

  

Adjon az Úr a mennyben méltó bért, 

Végtére fordítsad könnyes szemeidet. 

Kedves, jó anyádnak adod a kezedet, 

Kedves édesanyám, a te hűségedért 

Fizessen meg Isten. 

Csókold meg most őtet. 

Éljen! 

  

Kedves testvéreim, álljatok elémbe, 

Mert keserves könnyek áradoznak szemembe. 

Csaknem elájulok, bágyadok szívemben, 

Én elválásomba változok szívembe. 

De jaj, nincs mit tenni, megvállok tőletek, 

Azért hát véreim, most megengedjetek, 

Nem tudom, mártok-é egy tálból veletek. 

Végképpen engemet el ne feledjetek, 

Mennyi csepp víz vagyon a Tisza erében, 
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Hány fűszál teremhet világ mezejében, 

Hány bimbó virágzik a Flóra kertjében, 

Annyi áldás szálljon rátok egész életetekben. 

Éljen! 

  

Kedves lánybarátim, valakik voltatok, 

Könnyező szemekkel nézek most reátok. 

Ne fogjon rajtatok semmiféle átok, 

Édes lánypajtásim, így szólok hozzátok. 

Szerencse, mint fő kincs, mellettetek álljon, 

Mind kívül, mint belül veletek sétáljon. 

Egy szerelmes társsal, olyannal szolgáljon, 

Akiben szívetek örömet találjon. 

Éljen! 

  

Nemes, szép társaság, kik ide gyűltetek, 

Hogy engem méltatlant meg nem vetettetek. 

Hanem lakodalmi tisztelgést tettetek, 

Az úr legyen érte néktek Istenetek. 

Élen! 

  

Megszokott hajlékim, mindjárt ide hagylak, 

A jó Isten tudja, téged mikor látlak. 

kész vagyok elmenni, nemsoká siratlak, 

ó, hogy hagylak itt, keservesen szánlak. 

Nyoszolyó asszonyom, nyoszolyó leányok, 

Fáradságotok köszönöm, Jézusom, 

Drága sebeiből értem kifolyt vére 

Legyen a lelketek váltságának bére. 

Éljen! 
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Álljatok elémbe, sok híres legények, 

Kik a szemeimet gyakran szemléltétek. 

Ajándékba nékem hajfogót vettetek, 

Mostmár sajnáljátok, nem lettem tietek. 

Már jó egészségben itt hagylak titeket, 

Az Úrnak áldása maradjon veletek. 

Vigasztalja szépen bágyadt szíveteket, 

Már megyek kísérvén az én kedvesemet. 

Éljen! 

Szomszédim, valakik, kik megtiszteltetek, 

Hogy nagy esetemnek tanúi lettetek. 

Ne keseregjetek, viduljon szívetek, 

Fogadjátok hálám már Isten veletek. 

Éljen! 

  

Én is, mint hű vőtök, mondok köszönetet, 

Hogy számomra kedves társat neveltetek. 

Jövő sorsa felett ne evelődjetek, 

Megvédem őt híven, már Isten véletek. 

Éljen! 

  

Az ügyekben forgó tisztes násznagyoknak 

Illő, hogy szívből jött öszönetet mondjak. 

Fizesse meg Isten ezen jóságotokat, 

Tegyetek boldoggá sok ily párosokat. 

Éljen! 

  

Köszönjük, uraim, szállásadástokat, 

Hogy béfogadtatok mint úton járókat. 
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Közölvén mivélünk sok rendbéli jókat, 

Isten fizesse meg tinektek azokat. 

Éljen! 

  

Induljatok immár utánam csendesen, 

Mert menni fogunk mi igen csendesen. 

Hordozzon utunkon az Úr szerencsésen, 

Szerencsés jóéjszakát adjon az Úristen. 

Éljen! 

  

A lakodalom ünneplésének elején szokás átadni az ajándékokat, legyen az 

bármilyen helyszín (lakás, udvar, étterem). Benkő Noémi állítása szerint 

hagyományos ajándékokat kapott: „Ajándékba háztartási cikkeket, étkező 

készleteket kaptunk, szóval, amit általában esküvőre szoktak ajándékozni.” 

Benkő Noémi katolikus, míg férje református, a templomi szertartás a 

katolikus templomban zajlott le. „2014 októberében döntöttünk úgy, hogy 

egymással szeretnénk lenni, és 2015 decemberében volt az esküvőnk, úgyhogy nem 

vártunk sokat.”  Az anyakönyvi hivataltól nem messze, egy étteremben tartották az 

esküvőt, ahová 72 vendéget hívtak meg.  

Az asztalhoz ültetés jegyében a következő verset mondja a vőfély:  

Tisztelt vendégsereg, foglaljanak helyet, 

Terítve az asztal, mindenki leülhet. 

Ott künn a konyhában zaklat a szakácsné, 

Ha még soká várunk, mind elpuhul a lé. 

A legényeknek is viszket már a talpa, 

Hogy az ételt-italt gyorsan bekortyolja, 

És hogy ezt a sok leányt mind megforgathass,. 

Itt állanak körülöttem szépen szolgálatba. 

Kegyeskedjenek hát helyre telepedni, 

Ételből, italból, ami lesz részt venni. 
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És hogy jó levessel vessék meg az ágyat, 

Kívánok szívemből igen jó étvágyat. 

Szíveskedjenek hát helyre telepedni, 

A muzsikásunk úgyis kezd már melegedni. 

Ami tőlem telik, mindent elkövetek, 

Hogy jó étvággyal egyenek kelmetek. 

A modern lakodalom asztala is hasonló a régiekéhez, csupán az ételek 

változatosabbak, a dekoráció színesebb. 

Az egyes fogások feltálalása előtt a vőfély mintegy kedvcsinálóként versekkel 

szórakoztatja jelenlevőket.  

Levesköszöntő 

Íme, itt az első tál étel, felhoztam, 

hogy el ne ejtsem, mindig imádkoztam. 

A szakácsasszonnyal jól megfűszerszámoztattam, 

bors, sáfrány, gyömbérrel meg is sózattam. 

Örvendek, ha tálat viszek ki üresen, 

í]y a vendég gyomra nem marad üresen. 

Lássanak hát hozzá, uraim, de frissen, 

jó epetitussal kívánom szívesen. 

  

Evés közben 

A szakácsasszony nem tudom, mit akar, 

nekem mondta, hogy hordjam ki az asztalt. 

Én pedig azt mondtam, 

hogy itt pedig azt mondták, 

bizonyosan teletöltötte a kontyát. 

  

Más tál étel 

De jó szakácsnénk van, küldi az ételt 

nyakra-főre, 
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pedig nincs forrázzal a keze bőre. 

Vendég uramék csak tessék egyenek, 

ezen jó étken szégyent ne tegyenek. 

  

Tyúkhús bevitelekor 

E szegény tyúkocska még tegnap kapargatott, 

de este a vére végképp kiontatott. 

Később forró vízben meg is kopasztatott. 

Most meg itt a tálban feltráncséroltatott. 

Ez is benne főtt ám a jó leveskében, 

tessék, kóstolják meg, kérik igen szépen. 

Tiszta szívből adja gazdám, gazdasszonyom, 

ha el nem fogyasztják, engem szidnak, tudom. 

  

Káposzta köszöntő 

Paradicsom kertből éppen most érkeztem, 

mely gyönyörű kertnek gyümölcséből ettem. 

Mivel ottan soká kertészkedtem, 

szép, fejes káposztát bőven termesztettem. 

Szép Magyarországnak több részét bejártam, 

de ily káposztafélét keveset találtam. 

De azt mondhatom, hogy ahol, urak, jártam, 

mindenhol dicsérték, fülemmel hallottam. 

De én nem dicsérem, dicsérje meg magát, 

mert belé vágattam 4 oldal szalonnát, 

12 disznónak elejét, hátulját. 

Keresse meg benne ki-ki fülét, farkát, 

(a menyasszony a vőlegény farkát.) 

Mivel a káposzta pediglen itt vagyon, 

ki-ki az evéshez jó étvággyal fogjon. 



 53 

Restsége miatt éhen ne maradjon, 

azután elémbe panaszokat nyújtson, tetszik-e vagy nem. 

A csokordobás manapság minden hajadon leány egyik leginkább várt 

pillanata egy esküvő során, hiszen az a lány fog először férjhez menni, aki a 

legügyesebb, és elkapja az ara csokrát. 

Csapon már nem szokás otthoni esküvőket tartani, inkább előre lefoglalt 

étteremben tartják a rendezvényt. Egyre gyakoribbak a vicces játékok, amelyekkel 

az esküvő hangulatát szeretnék fokozni, a legtöbb játékban a tanúknak és a fiatal 

vendégeknek kell részt venniük. A tanúknak külön ügyelniük kell arra, hogy a 

menyasszonyt ne lopják el, hiszen az ő felelősségük vigyázni az arára. Ha mégis 

sikeresen ellopták, különböző feladatokat kell teljesíteniük büntetés 

szempontjából.  

Lakodalom fontos momentuma manapság is a menyasszonytánc. Ekkor a 

vendégek pénzért táncolnak az ifjú feleséggel, a pénzt kis dobozba vagy tálba 

teszik. Ezt a menyasszony keresztapja koordinálja, de a vőfély jelzi kezdetét.  

 

Menyasszonytáncra felhívás 

Szerencsés jó estét kívánok víg sereg, 

mostmár víg gazdánk szíve nem kesereg. 

A menyasszony is örül már nem retten ám meg, 

a szép koszorútól nem iszonyodott meg. 

Most is úgy, mint máskor, mosolyog a szája, 

tüzesen szemléli, hol az ő mátkája. 

Melyenek ajakán van már párja édes csókja, 

melyet a máséra már ezután nem szórja. 

De amint lássátok, változott formája, 

elveszett karjából piros pántlikája. 

De ő már azt rég elfeledte, 

mert tudja, hogy már holnap kontya lesz helyette. 

melynek nincsen párja. 
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Melyért látjátok, hogy mosolyog a szája. 

Nosza, jó muzsikás, húzza kend, 

csak rája nem un a menyasszony reggelig a táncra. 

Vőlegény uramnak, ha kedvét találnám, 

egy szép menyasszonnyal szívesen szolgálnám. 

Háromszor, négyszer is ide nem fáradnák, 

én tehát  itt hagynám, tőle meg is válnék. 

Im, másodszor is eljöttem érette, 

úgy hiszem, hogy magát már rászedte. 

De másat addig nem adok helyette, 

míg kedvét a zenész kívül nem tölti felette. 

Ím, fáradtságom megint nem sajnálom, 

csakhogy háromszor is véle megkínálom. 

De több fáradtságot ne légyen inistálom, 

mert ha sokat járok, megfájdul a lábam. 

Négyszer is, utoljára is itt vagyok, 

úgy hiszem, hogy többet nem is fáradok. 

A vőlegény uramnak sok jókat kívánok, 

tréfás szavaimért bocsánatot várok. 

De vőlegény uram is úgy táncolhat véle, 

ha megnyissa erszényét a menyasszony részére. 

  

Keresztszüleim mit gondoljak néktek, 

akik hűn gondoztatok, idáig engemet. 

Nem sajnáltatok értem sok fáradtságot, 

szenvedtetek értem, sok éjjeli álmot. 

Sok ezer áldása van a Jóistennek, 

kívánom, hogy azokkal áldjon meg titeket. 

Boldogan teljenek napjai élteteknek, 

jó keresztszülők voltatok énnékem, 
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Rátaláltam immár szerető páromra, 

eddigi helyemet újjal cserélem ma. 

Bocsássatok tehát engem szabadságra, 

kísérjen ezután az Isten áldása. 

  

Engedelmet kérek bátor beszédemnek, 

egy víg lakodalmat hirdetek versemből. 

Ki a vőlegény/menyasszony mindnyájan tudjátok, 

általam kívánja tudatni. 

Kérem, ne kívánják jó szívét megvetni, 

ma estére hívom  csak s iratóba, 

holnap pedig az Isten házába. 

Hit letételére, táncra, vacsorára. 

Azután pedig víg menyasszonytáncra. 

Kérem, hogy hívásom ne legyen hasztalan, 

fogadom, mondásom nem lesz bizonytalan. 

Fáradtságomat sem igen sajnálom, 

mert víg ifjú vagyok, nem nyom el az álom. 

A menyasszonytáncot tányértöréssel zárják, s elvonul az ifjú pár egészen a 

menyecsketáncig.  A menyecsketánc is azok a szokások közé tartozik, amelyek 

mai nap is szerves részét képezik egy lakodalomnak. Azonban a régmúlt szokásai 

kibővültek és részben meg is változtak. 

 

Ajándék [-ot, -ok, -ja] fn. ‘kedveskedésből adott tárgy’ [TESz. I., 110. o.]. 

Pl.: Különböző ajándékokat kapott az ifjú pár.  

Et.: Származékszó, melynek önállóan nem adatolható igei aján- alapszava az 

ajánl ige tövével azonos, végződése a -dék névszóképző. A jándék hangalak [1758] 

a névelőnek vélt szókezdő a elhagyásával jött létre [ESz., 30. o.].  

Ara [-‘t, -‘k, -‘ja] fn. ‘menyasszony’ [TESz. I. 169.o.]. Pl.: Az ara már 

nagyon várja az esküvő napját.  
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Et.: Ősi, ugor kori szótő magyar képzéssel. Az ara ’menyasszony’ jelentését 

a nyelvújítás korában nyerte. [TESz. I. 169.o.] 

Bál [-t, -ok, -ja] fn. ’táncos ünnep, mulatság’ [ESz., 65. o.]. Pl.: Mindenki 

várta a vasárnapi bált.  

Et.: Német jövevényszó, a szó a németben francia eredetű, vö. francia bal 

’ugyanaz’, ami az ófrancia baller ’táncol’ származéka. A bál igei származéka a 

bálozik [ESz., 65. o.]. 

Csokor [-ot, -ok, -ja] fn. ’1. falka. 2. virágfürt. 3. bojt. 4. fodor, 

szalagcsokor’ [TESz. I. 549. o.]. Pl.: A fiatal lányok kedvenc jelenete az esküvőn, 

amikor a menyasszony eldobja a csokrot. 

Et.: Vitatott eredetű. [TESz. I. 549. o.]. 

Esküszik [-öm, -öl, -ik] ige ‘esküt tesz’ [ESz., 182. o.]. Pl.: Az esküvő 

minden ember számára fontos esemény.   

Et.: Származékszó, alapszava az ’esik’ [ESz., 182. o.]. 

Fiatal [-t, -ok, -ja] fn. ’ifjú’. Pl.: Manapság a fiatalok másképp vélekednek a 

lakodalmi hagyománykörről. [ESz., 204. o.]  

Et.: Alapszava a fiú főnév fi változata, –tal végződése melléknévképző, 

mégpedig a –talan fosztóképző korábbi alakja [ESz., 204. o.]. 

Ház [-at, -ak, -a] fn. ’1. lakóhely, tartózkodási hely. 2. lakóház. 3. szoba’ 

[TESz. II., 76. o.]. Pl.: A szomszédok átjöttek, hogy segítsenek a ház körüli 

teendőkben.  

Et.: Ősi örökség a finnugor korból. [TESz. II., 76. o.] 

Házas [-t, -ok, -a] mn. ‘olyan, akinek házastársa van’. Pl.: Minden barátja 

már házas, csak ő nem. [ESz., 273. o.]  

Et.: Származékszójelentésének elkülönülésével keletkezett [ESz., 273. o.]. 

Hím [-ek, -et, -e] fn ’1. díszítőminta, 2. hímzés, (színes fonállal, gyönggyel 

stb.) kivarrt minta. 3. cifraság, szövevényesség’. Pl.: A hím feladata volt ellátni a 

családot. 

Et.: Ismeretlen eredetű. [TESz. II. 113. o.]. 
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Hív [-om, -od, -ja] ige ‘magához szólít’. Pl.: Meghívtak minden közeli 

barátot és rokont az esküvőre. [ESz., 284. o.]  

Et.: Bizonytalan eredetű, esetleg ősi uráli kori szó [ESz., 284. o.]. 

Idő [-t, -k, -je] fn. eredetileg ’időtartam, időpont’[TESz. II., 188. o.] . Pl.: Itt 

az idő a házasságra.  

Et.: valószínűleg jövevényszó egy csuvasos típusú török nyelvből, a 

honfoglalás előtti időkből [TESz. II., 188. o.]. 

Ismer [-em, -ed] ige ’megtud, kitapasztal’ [TESz. II. 238. o.]. Pl.: A 

településen szinte mindenki ismeri egymást.  

Et.: Ismeretlen eredetű. [TESz. II. 238. o.] 

Ismerkedés [-t, -ek, -e] fn. ’valakivel ismeretséget köt’ [ESz., 316.o.]. Pl.: 

Az ismerkedés manapság más körülmények között zajlik, mint a 20. század elején. 

Et.: Bizonytalan eredetű, esetleg egy önállóan nem adatolható szótő 

származéka [ESz., 316.o.]. 

Iszik [-om, -od, -a] ige ’1. ember vagy állat folyadékot fogyaszt, 

kortyolással gyomrába juttat. 2. magába vesz, beszív. 3. nedvet, folyadékot magába 

szív [TESz. II., 245. o.]. Pl.: Sok folyadékot iszik.   

Et.: Ősi örökség a finnugor korból [TESz. II., 245. o.]. 

Kendő [-t, -k, -je] fn. ’törlőkendő’ [ESz., 404. o.] vö: kendő [KMNyA. I. 

819. o.]. Pl.: Az arának kendőt kellett hímeznie a vőfély számára.   

Et.: Szófajváltás eredménye. régi nyelvi kend ’töröl’ ige (vö. ken) -ő 

melléknévi igenév-képzős alakjából főnevesült [ESz., 404. o.]. 

Kor [-t, -ok, -a] fn. ’időtartam’ [TESz. II., 567. o.].  

Et.: Jövevényszó egy török nyelvből a honfoglalás előtti időből [TESz. II., 

567. o.].  

Köt [-öm, -öd, -i] ige ’befog, megköt’ [TESz. II. 625. o.]. Pl.: A leányok 

szépen megkötötték ruháikat, majd elindultak a bálra.  

Et.: Ősi, finnugor kori szó. [TESz. II. 625. o.] 

Közösségi [-t, -ek, -je] mn. ’közös, mindenkire vonatkozó’ [TESz. II., 631. 

o.]. Pl.: A közösségi portálok rendkívül népszerűek ismerkedési szempontból.   
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Et.: . Eredeti jelentése a ’személyeket, dolgokat egymástól elválasztó terület, 

térköz’ főnévi jelentés volt. A ma a sajtónyelvben használatos ’közösség’ jelentés 

[1791] a melléknévi ’közös, mindenkire vonatkozó’ melléknévi jelentés [1456 k.] 

hatására jöhetett létre. [TESz. II., 631. o.] 

Lakodalom [-t, -k, –ja] fn. ’esküvői lakoma’ [TESz. II., 711. o.]. Pl.: Az 

egész város várta az ifjú pár lakodalmát.  

Et.: Származékszó, a ’teleeszi magát’ jelentésű lakik igéből alakult a -dalom 

névszóképzővel, a képzőre vö. birodalom. Eredetileg ’mulatozással egybekötött 

lakomát’ jelentett. [TESz. II., 711. o.] 

Legény [-t, -ek, -e] fn. ’felnőtt fiú, fiatalember’ [ESz., 432.o.] vö: legény 

[KMNyA. II. 885. o.]. Pl.: A bálba a szomszéd faluból is átjöttek a legények.  

Et.: Bizonytalan eredetű, talán alán jövevényszó magyar képzéssel, vö. oszét 

lśg ’ember, férfi’. Az alán szó átvétel egy kaukázusi nyelvből, vö. avar lag 

’fogoly’. A magyar szóvégi -ny névszóképző lehet, vö. kemény, sovány. A 

legénység származék [1729] ’rendfokozat nélküli katonák összessége’ jelentése 

1782-től adatolható [ESz., 432.o.]. 

Lop (-ni) [-om, -od, -ja] ige: ’eltulajdonít’ [TESz. II., 325. o.] vö: lop 

[KMNyA. III. 553. o.]. Pl.: Ellopták a cipőm a bálon.  

Et.: Ismeretlen eredetű [TESz. II., 325. o.]. 

Malom [-ot, -ok, -ja] fn. ’malom, daráló’ [Esz., 458. o.]. Pl.: Ismerekdési 

helyszín volt a fiatalok számára a malom. daráló’, szlovák mlyn. 

Et.: Szláv jövevényszó, vö. horvát-szerb mlin ’malom ’malom, társasjáték’, 

ukrán [mlin] ’malom’. E szavak végső forrása az azonos jelentésű kései latin 

molina, mely az ófelnémet mulîn közvetítésével került a szláv nyelvekbe. Szavunk 

újabban használatos egyfajta társasjáték megnevezésére [1823] és sportnyelvi 

szakszóként ’a karok és a lábak körző mozgása’ jelentésben [1863] is [Esz., 458. 

o.]. 

Menyasszony [-t, -ok, -a] fn. ’ Braut’ [TESz.III.893. o.]. Pl.: Menyasszony 

lett a lányból.  

Et.: Összetett szó. [TESz.III.893. o.]. 
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Menyecske [-’t. -’k, -’je] fn. ’fiatalasszony’ [TESz. II., 892.o.]. Pl.: Egy 

lakodalom elengedhetetlen mozzanata a menyecsketánc.  

Et.: Ősi, urál kori szó. Meny szótő + -cske kicsinyítő képző. [TESz. II., 

892.o.] 

Nász [-t, -ok, -a] fn. ’1. menyegző, 2. (többnyire birtokos személyragos 

alakban) a házastársak egyikének apja, vagy ritkában anyja.’ [TESz. II., 1001. o.] 

vö: nász [KMNyA. I. 717. o.]. Pl.: A szomszéd násza eljött látogatóba.  

Et.: Bizonytalan eredetű, talán német jövevényszó. [TESz. II., 1001. o.]. 

Öltözik [-öm, -öl, -ik] ige ‘ruhadarabot felvesz’ [ESz., 535. o.].. Pl.: Esküvő 

alkalmából mindenki igyekszik szépen öltözni.  

Et.: Származékszó, az ölt ’<ruhadarabot> felvesz’ ige -z gyakorító 

igeképzővel ellátott alakja. [ESz., 535. o.]. 

Pálinka [-’t, -’k, -’ja] fn. ’gabonafajtából készült szeszes ital’ [ TESz. III., 

71. o.]. Pl.:  Amire a vendégsereg megérkezett a lakodalmi ünnepségre, a pálinka 

már elő volt készítve.   

Et.: Szlovák jövevényszó. [ TESz. III., 71. o.] 

Próba [-’k, -’t, -ja] fn. ’1. kísérlet, próbálkozás. 2. bizonyítás, bizonyíték. 3. 

vizsga, vizsgálat’. Pl.: A vőlegény sikeresen kiállta a próbatételeket. [TESz. III., 

288. o.].  

Et.: Latin eredetű szócsalád. [TESz. III., 288. o.]. 

Sátor [-at, -ak, -a] fn. ‘1. szétszedhető, vázra feszített, bőrből, ponyvából 

stb. összeállított építmény. 2. fának sűrű, árnyékot adó koronája’ [TESz. III., 500. 

o.]. Pl.: Napjainkban egyre ritkábbak a sátras lakodalmak.  

Et.: Jövevényszó egy török nyelvből a honfoglalás előtti időből. Hatalmas 

területen elterjedt vándorszó, melynek végső forrása tisztázatlan, talán iráni eredetű 

[ESz., 34. o.]. 

Süt [-öm, -öd, -i] ige ’1. ételnemű, szárazon vagy zsírban hő hatásának 

kitéve fogyaszthatóvá alakít. 2. éget/erősen melegít, izzik, világít. 3. izzó vassal 

bélyeget nyom valakire, valamire’[TESz. III., 634. o.]. Pl.: Sok süteményt sütöttek 

az esemény megünneplésére. 
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Et.: Ősi örökség az ugor korból. [TESz. III., 634. o.]. 

Szakács [-ot, -ok, -a] fn. ’1. ételkészítéssel (hivatásszerűen) foglalkozó férfi. 

2. Kötény’ [TESz., 650. o.]. Pl.:  A szakácsok külön táncot jártak az esküvőn.  

Et.: Valószínűleg jövevényszó, esetleg az orosz nyelvből. A magyar 

’szakács’ régi, honfoglalás előtti átvétel lehet [ESz., 677. o.]. 

Szalag [-ot, -ok, -ja] fn. ‘1. hajlékony anyagból készült, átfogó, kötöző 

szerepű keskeny, hosszú csík. 2. ‘díszül alkalmazott pántlika’ [TESz., III. 657. o.]. 

Pl.: Szalagot kötött a hajába.  

Et.: Vitatott eredetű. 1. Ősi, ugor, esetleg uráli kori szótő magyar képzéssel. 

2. Belső fejlemény, a szál főnév -g névszóképzős származéka. [TESz., III. 657. o.]. 

Szekér [-et, -ek, -je] fn. ‘szekér, szán’. [TESz., III., 702. o.]. Pl.: Szekérrel 

haladtak végig a település utcáin.  

Et.: Vitatott eredetű. 1. Talán honfoglalás előtti iráni jövevényszó. 2. Talán 

ősi, ugor kori szó [ESz., 688. o.]. 

Szokik [-om, -od, -ja] ige ’1. rendszeresen, szokásszerűen tesz. 2. valamihez 

fokozatosan hozzászokik’. [TESz. III. 776. o.]. Pl.: Könnyen megszokta új 

lakóhelyét. 

Et.: Ismeretlen eredetű, az első jelentése a múlt idejű alakhoz kapcsolódik; a 

befejezett cselekvés által előidézett állapotot fejezi ki [TESz. III. 776. o.]. 

Tánc [-ot, -ok, -a] fn. ’1. rendszerint zene ütemére végzett ritmusos mozgás. 

2. táncmulatság. 3. táncdal, dallam. 4. küzdelem. 5. mozgás’ [TESz. III., 837. o.]. 

Pl.: Manapság egyre elterjedtebb az esküvőt megnyitó tánc.   

Et.: Német jövevényszó [Esz., 677. o.]. 

Tányér [-ok, -ot, -ja] fn. ’1. kerek, lapos edény, amelyből esznek. 2. 

tányérhoz hasonló lemez, korong’ [TESz., III., 842. o.] vö: tányér [KMNyA. II. 

373. o.]. Pl.: Eltörtek egy tányért, melynek szilánkjai száma jelentette a további 

utódók számát.  

Et.: Olasz jövevényszó. Az olasz szavak a latin taliare ’hasít, bevág’ igére 

vezethetők vissza. A magyarban végbement ly > ny hangváltozásra vö. a fekély és 
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a harkály régi nyelvi, illetve nyelvjárási fekény, harkány alakváltozatait [ESz., 726. 

o.]. 

Udvar [-ok, -t, -a] fn ’1. nemesi kurja. 2. az uralkodó kísérete, környezete. 3. 

a házhoz tartozó, rendszerint körülkerített tér’ [TESz. III. 1023. o.]. Pl.: A fiatalok 

egy ház udvaránál is mulattak olykor. 

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

Vált [-om, -od, -ja] ige ‘az alapszó elmozdulásra, eltávolodásra utaló 

jelentésmozzanataihoz köthető’ [TESz. III. 1082. o.] . Pl.: A vőlegény sikeresen 

kiváltotta a menyecskét.  

Et.: Származékszó, a válik ige vál- tövéből keletkezett -t műveltető 

képzővel. [TESz. III. 1082. o.] 

Vasárnap [-ot, -ok, -ja] fn. ‘összetett szó, vásár + idő’ [TESz. III. 1096. o.]. 

Pl.: A vasárnapi lánysétákon a fiúk kiszemelhették maguknak jövendőbelijüket.  

Et.: Az elnevezés még a pogány korban keletkezhetett a vásározással, 

vásártartással kapcsolatban, majd a munkaszüneti napra, valamint a későbbiekben 

a keresztények általános ünnepnapjára vonatkozott. Eredetileg a vasárnap főnév 

volt, határozószói használatára vö. tegnap, holnap. Az első szótagi rövid a 

elhasonulás eredménye. [TESz. III. 1096. o.] 

Vendég [-et, -ek, -e] fn. ’idegen származású, máshonnan jött személy’ 

[TESz. III. 1113. o.]. Pl.: Sok vendég érkezett az eseményre.  

Et.: Az olasz szó a latin Veneti (többes szám) népnévből ered, mely egy régi 

észak-adriai népcsoport elnevezése volt. A magyar szó d és g hangja északolasz 

eredetre utal. [TESz. III. 1113. o.] 

Virág [-ot, -ok, -ja] fn. ’1. virágzó növény. Növénynek szaoprodás céljára 

módosult hajtása. 2. szép leány. 3. valaminek legértékesebb, legszebb része. 4. 

virág alakú díszítőeleme. 5. bor felszínén képződött, fehéres gombákból álló 

hártya’ [TESz. III., 1151. o. ]. Pl.:Eljegyzéskor a legénynek virágot kellett vinnie a 

lányos házhoz az anyósának.  

Et.: Szóhasadással különült el az ősmagyar korban a világ főnévtől, az l ~ r 

hangváltozásra vö. halánték ~ régi nyelvi haránték, villog ~ virrong. A ’világosság, 
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ragyogás’ és a ’virág’ jelentések összefüggésére vö. görög ánthosz ’virág, szín; 

fényesség, ragyogás’ [TESz. III. 1151. o.]. 

Vőfély [-t, -ek, -e] fn. ’a lakodalmat megszervező férfi’ [TESz. III., 1176. o.] 

vö: vőfély [KMNyA. I. 719. o.]. Pl.: A vőfély mindent megtett, hogy vidám legyen 

mindenki az esküvőn.  

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

Vőlegény [-ek, -t, -e] fn ’Bräutigam’ [TESz., III., 1176. o.]. Pl.: A vőlegény 

számára megpróbáltak eladni egy beöltöztetett menyasszonyt.  

Et.: Összetett szó, vitatott eredetű [TESz., III., 1176. o.]. 

Zene [-‘t, -‘k, -’je] fn. ’melódia, dallam’ [TESz.III.1191.o.]. Pl.: Szép zene 

szólt a mulatságon.  

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

Kutatásom során, s a három korosztállyal folytatott beszélgetések alkalmával 

bizonyítást nyert az a feltevés, miszerint a lakodalmi szokások a hagyományok 

azon részét képviselik, melyek nem változtak jelentős mértékben, hiszen azt 

tapasztaltam, hogy a főbb momentumok megmaradtak minden korosztály esküvője 

során, csak a világ fejlődésével ezen alkalom is modernizálódott.  
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3. A LAKODALOMMAL KAPCSOLATOS KIFEJEZÉSEK 

CSOPORTOSÍTÁSA 

 

A lakodalmi szokások kutatása során megfigyeltem, hogy az e 

hagyományokkal kapcsolatos szavak csoportokba rendeződnek. Célszerűnek 

tartottam megvizsgálni ezeken szavakat eredetükés szerkezetük szerint. 

 

3. 1. A kifejezések kategorizálása eredetük szerint 

Tudjuk, hogy a magyar nép letelepedése előtt és után is, több néppel is 

kapcsolatba lépett, s ezektől nemcsak gazdálkodási szokásokat, eszközöket vett át, 

ezen kapcsolat folytán sok szó is meghonosodott szókincsünkben. A kifejezések 

eredet szerinti csoportosításánál A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárát 

használtam fel [2, 3482 o.], valamint Zaicz Gábor Etimológiai szótárát [15,  998  

o.]. A következő kategóriákat alkottam: 

Származékszó: lakodalom, vált, házas, öltözik, ajándék, esküszik. 6 szó 

(15,5%) 

Bizonytalan eredetű: ismerkedés, legény, ismer, hív, nász. 5 szó (12,5%) 

Vitatott eredetű: szalag, szekér, vőlegény, csokor. 4 szó (10%) 

Ismeretlen eredetű: lap, szokik, hím. 3 szó (7,5%) 

Ősi, finnugor kori: köt, ház, iszik. 3 szó (7,5%) 

Török eredetű: idő, kor, sátor. 3 szó (7,5%) 

Olasz eredetű: vendég, tányér. 2 szó (5%) 

Összetett szó: vőfély, menyasszony. 2 szó (5%) 

Ősi, ugor kori szó: ara, süt. 2 szó (5%) 

Német eredetű: bál, tánc. 2 szó (5%) 

Szláv eredetű: malom, udvar. 2 szó (5%) 

Nyelvújítási alkotás: zene. 1 szó (2,5%) 

Ősi, urál kori szó: menyecske. 1szó(2,5%) 
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Szóhasadás: virág. 1 szó (2,5%) 

Szlovák eredetű: pálinka. 1szó (2,5%) 

Szófajváltás eredménye:kendő. 1 szó (2,5%) 

Latin eredetű: próba. 1 szó (2,5%) 

Orosz eredetű: szakács. 1 szó (2,5%) 

 

Az eredet szerinti csoportosításkor megfigyeltem, hogy a megvizsgált 

terminusok aránya változó. Vannak olyan kategóriák, melyek több szót is 

tartalmaznak, s olyanok is, ahová csupán egy-egy szó sorolható. Összesen 40 szót 

vizsgáltam. 

Az eredet szerinti felosztásban a legtöbb szó származékszó (lakodalom, vált, 

házas, öltözik, ajándék, esküszik) volt, amely a gyűjtött szavak 15 %-át teszi ki. A 

második csoportot a bizonytalan eredetű szavak alkották, ez az anyag 12 

százalékának felel meg (legény, ismer). A munka során dolgoztam vitatott eredetű 

szavakkal (csokor, szalag) –10%, ismeretlen eredetű kifejezésekkel (szokik, hím) –

(7,5%). Találtam 2–2 olasz, német, ugor szláv eredetű szavakkal, illetve egy-egy 
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számban megjelent szlovák, latin és orosz eredetű szó is, illetve egy nyelvújítási 

alkotás és egy szófajváltás eredményéből keletkezett szót (kendő, 2,5%). 

 

3. 2. A kifejezések csoportosítása szerkezetük szerint 

 

A nyelv gazdagításának leggyakoribb módja a szóképzés és a szóösszetétel. 

Ezzel a két szóalkotási móddal tudunk új szavakat létrehozni. A lakodalmi 

szokásokkal kapcsolatos kifejezések szerkezet szempontjából is változatos képet 

mutatnak. Összesen 83 szót vizsgáltam szerkezetük szerint.  

A. Jászó Anna [1, 272–280.o.], Bencédy József–Fábián Pál–Rácz Endre–

Velcsov Mártonné [6, 151–164. o.], P. Lakatos Ilona [21, 68–74. o.] Keszler 

Borbála [31, 321–323. o.] munkáira alapozva négy csoportot különítettem el: 

Tőszavak: ajándék, ara, bál, csokor, ház, hím, hív, idő, ismer, ital, kendő, 

kor, köt, legény, liszt, lop, malom, nász, pálinka, próba, sátor, süt, szakács, szalag, 

szekér, tánc, tányér, tyúk, udvar, vált, vendég, virág, zene. 33 szó (40,7%)  

Képzett szavak: esküvő, esküszik, fiatalabb, házas, házasság, hímzés, 

hívogatni, ismerkedés, iszik, jegyesek, kiváltani, kötő, meghívó, menyecske, 

nemzetiség, öltözik, sütemény, szokik, táncol, tojás, udvarlás, udvarolni. 22 szó 

(27,2%) 

Szóösszetételek: adatközlő, csokordobás, ellopták, házaspár, jövendőbeli, 

lányséta, leánybúcsú, leánykérés, legénybúcsú, legényesték, menyasszony, násznép, 

párválasztás, próbatétel, vőfély. 15 szó (18,5%) 

Szószerkezetek: arának hímeznie, idősebb korosztály, ifjú pár, közösségi 

portálok, lakodalmi asztal, párválasztási szokások, sátras esküvő, szakácsnők 

tánca, töltött káposzta, vasárnapi leányséta, zenei mulatságok. 11 szó 

(13,6%)
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40,70%

27,20%

18,50%

13,60%

A lakodalmi szokásokkal kapcsolatos szavak 
szerkezetük szerint

Tőszavak

Képzett szavak

Szóösszetételek

Szószerkezetek

 

A szerkezet szerinti felosztásban a legnagyobb csoportot a tőszavak képviselik 

(33 db.), amely a szavak összegének 40,7%–át teszik ki. Ugyancsak nagy csoportot 

alkotnak a képzett szavak, melyek az összérték 27,2%-át alkotják. Kevesebb 

számban vannak a szóösszetételek (18,5%) valamint a szószerkezetek (13,6%). 
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BEFEJEZÉS 

 

KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA 

 

Az esküvő minden ember életében különös és nagy jelentőséggel bíró 

esemény. Nem csupán az élet egyik legboldogabb pillanata a házasságkötés, de a 

legmeghatározóbb is. Az emberi élet egyik fordulópontja a lakodalom, amelynek 

szokáskörét vizsgálom munkámban. 

A lakodalom a néprajz gyakran kutatott témaköre, azonban településemen, 

Csapon, hasonló jellegű tanulmány ezelőtt még nem született. Aktualitása abban 

rejlik, hogy a modernizáció és a folyamatos együttélés más nemzetekkel 

nagymértékben befolyásolja a hagyományok változását. Adatközlők segítségével 

végeztem a kutatást.  

Bőséges szakirodalom állt rendelkezésemre kutatási témámmal 

kapcsolatban. Különböző szempontok szerint vizsgálták a szakírók a lakodalmat. 

Néhányan az esemény részleteibe avatták be az olvasót, páran pedig a 

házasságkötés lélektani szempontjait vizsgálták.  

Az alábbi felosztás szerint csoportosítottam a hagyományokat: párválasztás, 

eljegyzés, hívogatás, az esküvő napja. 

A párválasztás helyszínei a 20. század közepéig még a malom, a bálok és 

legényesték voltak. Az 1970-es évektől kezdtek népszerűekké válni a diszkók. 

Adatközlőim beszámoltak a vasárnapi lánysétáról, amikor a lányok templom után 

együtt sétáltak a település utcáin, a fiúknak pedig ilyenkor alkalom adódott 

megnézni maguknak a lányokat. A 2000-es évekre egyre csökkentek az 

ismerkedésre alkalmas helyszínek Csapon. Manapság leginkább a helyi 

éttermekben és a központban adódik ismerkedésre. Kutatási eredményem azt 

mutatja, hogy a párválasztás nemzetiségtől független a településen, hiszen az 

említett helyszíneken magyarok, ukránok és oroszok egyaránt megfordultak. 

Adatközlőim elmondása szerint a mind a család befolyása, mind a politikai 

körülmények meghatározták a házasságkötést. A legidősebb korosztálytól 
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megtudtam, hogy Csapon érdekházasság is köttetett, földbirtokok megtartása 

céljából. Továbbá, a második generáció tagjai közül sokan nem kötöttek templomi 

házasságot, legfőképp a munkahely és a politikai nézőpont miatt 

Az eljegyzést régen szűk családi körben tartották. Fontos volt a szülők 

véleménye, ezért a leendő vőlegénynek a lányos házban az édesapától is engedélyt 

kellett kérnie az eljegyzésre, továbbá illett vinnie egy csokor virágot a leányzónak 

és édesanyjának egyaránt. A jelen világban adatközlőm véleményei szerint a 

fiatalok bejelentik otthon az eljegyzést és az esküvőt, külön engedélyt már ritkán 

kérnek.  

A hívogatást általában a lakodalmat megelőző héten kezdték lebonyolítani a 

fiatalok. Ismereteim szerint a hívogatással egy időben kezdődtek az előkészületek, 

amely során szorgosan részt vett a rokonság és a szomszédok is. Manapság a 

hívogatást hamarabb kezdik el a fiatalok, hiszen meghívó kártyákkal teszik ezt 

meg. Adatközlőim azt mondták, hogy a kártyákon gyakran szerepel a pár fotója, az 

esküvő dátuma és helyszíne, és egy-két idézettel is ékesítik a lapokat. 

Korábban a lakodalmat legtöbbször otthon tartották, ezek voltak a sátras 

lakodalmak. Többen azt vallották, hogy nem tartottak templomi esküvőt, aminek 

vallási és politikai okai is voltak. Fontos volt, hogy a lakodalmi asztalon megfelelő 

mennyiségű étel legyen, legfőképp húsleves és töltött káposzta. Amire 

megérkeztek a vendégek, meg kellett teríteni. Adatközlőim szerint hagyományos 

esküvői ajándékok a különböző étkészletek, háztartási cikkek. Manapság egyre 

ritkább a sátras lakodalom, ezeket felváltották az éttermek, ahol előre megrendelik 

a lakodalmi menüt. Az ajándékok mellé borítékot szokás készíteni, névvel ellátva.  

A lakodalom talán az egyetlen momentum az emberi élet fordulópontjai 

közül, amely régi mozzanatait megtartotta napjainkban is. Mind az 

előkészületeknél, mind az esküvőnél a régi szokásokat elevenítik fel a házasok. 

Legyen egy esküvő bármennyire modern, szűk családi körben megtartott, mindig 

fontos az, hogy elsősorban a szülők elfogadják a házasságot, és áldásukat adják az 

ifjú párra. Azonban megfigyelhetjük, hogy befolyásuk magára párválasztásra mára 

csökkent. Még az 1900-as években azt is megmondhatták, kivel kösse össze életét 
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gyermekük, s hogyan, a középkorúaknál is befolyásolták az esküvő folyamatát. A 

2000-es évekre azonban ez a hatás csökkent, leginkább a fiatalok szervezik, ízlésük 

szerint. 

A lakodalommal kapcsolatos szavakat eredetük és szerkezetük szerint 

vizsgáltam. A kifejezések eredet szerinti csoportosításánál A magyar nyelv 

történeti-etimológiai szótárát használtam fel [TESz. I–III., 3482 o.], valamint Zaicz 

Gábor Etimológiai szótárát [ESz., 998  o.]. Összesen 40 szót vizsgáltam.  

A legtöbb szó származékszó (lakodalom, vált, házas, öltözik, ajándék, 

esküszik) volt, amely a gyűjtött szavak 15 %-át teszi ki. A második csoportot a 

bizonytalan eredetű szavak alkották, ez az anyag 12 százalékának felel meg 

(legény, ismer). A munka során dolgoztam vitatott eredetű szavakkal (csokor, 

szalag) –10%, ismeretlen eredetű kifejezésekkel (szokik, hím) – (7,5%). Találtam 

2-2 olasz, német, ugor szláv eredetű szavakkal, illetve egy-egy számban megjelent 

szlovák, latin és orosz eredetű szó is, illetve egy nyelvújítási alkotás és egy 

szófajváltás eredményéből keletkezett szót (kendő, 2,5%). 

A lakodalmi szokásokkal kapcsolatos kifejezéseket szerkezetük szerint is 

vizsgáltam, 83 szót.  

A. Jászó Anna [1, 272–280. o.], Bencédy József–Fábián Pál–Rácz Endre–

Velcsov Mártonné [6, 151–164. o.], P. Lakatos Ilona [21, 68–74. o.] Keszler 

Borbála [31, 321–323. o.] munkáira alapozva négy csoportot különítettem el. 

A legnagyobb csoportot a tőszavak képviselik (33 db.), amely a szavak 

összegének 40,7%-át teszik ki (idő, legény, liszt, sátor, süt). Ugyancsak nagy 

csoportot alkotnak a képzett szavak, melyek az összérték 27,2%-át alkotják 

(esküvő, kötő, öltözik, udvarlás). Kevesebb számban vannak a szóösszetételek 

(csokordobás, legényesték, próbatétel) –18,5%, valamint a szószerkezetek (idősebb 

korosztály, sátras esküvő) – 13,6%. 

Hagyományőrzés: elcsépelt szó mostanság. Az emberek nagy része divatból 

csatlakozik a hagyományőrzés zászlaja alá, ám sokkal mélyebb helyről fakad ez, 

mint gondolnánk. A hagyományőrzés a neveltetésből fakad.  
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Nehéz abból a pozícióból hagyományokat, régi életszemléletet őrizni, mely 

szerint az a valódi érték, ami a világ számára elfogadott. Bárhogyan is van, akár 

divatként, akár szívből cselekszi a hagyományok őrzését az egyén, az mindenképp 

jó: mert megismerünk dolgokat, életünk részévé válik, valódi dísszel ékíti 

lelkünket, környezetünket, és talán eljutunk odáig is, hogy beépül 

életszemléletünkbe, és ami még fontosabb, a gyerekeinkébe is.  

Minden családnak, közösségnek, tájegységnek van kialakult 

hagyományrendszere. Ez adja az állandóságot, erősíti az identitást. 

A hagyományok megőrzése nem azt jelenti, hogy belekényszerítjük a múlt 

ideológiáját a jelenünkbe. Változni, változtatni szükséges. Ám az ésszerű, hasznos 

dolgokat meg kell tartanunk, hisz ezektől lettünk azok, akik ma vagyunk, ezektől 

lesznek a gyermekeink olyanok, amilyennek látni szeretnénk őket. A 

hagyományokat nem csak szeretni, művelni kell, hanem tisztelni is, legyen ez 

tárgy, életvitel vagy bármi más. 
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РЕЗЮМЕ 

В бакалаврській роботі я розглядала тему «Весільні обряди та пов’язані 

з ними вирази у м. Чоп».  

Метою моєї роботи було: зібрати та розглянути всі звичаї та обряди 

при виборі пари, залицання та весілля. 

Тема є актуальною тому, що в місті ще ніхто не займався цією темою. 

В наш час мало людей, які знають автентичні угорські традиції та звичаї. Нам 

потрібно знати і якнайчасто використовувати ці традиції і звичаї, тому що 

через певний час вони пропадуть, а через декілька років взагалі ніхто не буде 

про них знати. 

Метод збору активний  тому, що збірку здійснено за допомогою 

інформаторів. Місце збору – м. Чоп. Я зустрічалася з мешканцями міста та 

цікавилася, як проходили їхні весілля, або які звичаї вони пам’ятають. 

Молодят розпитувала про сучасні весільні традиції.  

Перед написанням роботи, я опрацювала багато різної літератури. В 

написанні бакалаврської роботи часто використовувала «Етнографічну 

енциклопедію», та «Угорські традиції» від Деметер Текли. 

Роботу поділила на 3 великі розділи: 

1. Опрацювання літератури. 

2. Весільні звичаї в м. Чоп.  

3. Групування весільних виразів пов’язані з весільними 

обрядами (за їх структурою та походженням). 

Можемо  сказати, що на сьогодні  ці традицїі ще не зовсім втратилися, 

тільки трохи злилися з слов'янськими обрядами.  Однак для того, щоб ці 

звичаї і обряди зовсім не пропали, потрібно іх записати і передавати 

наступному поколінню. 
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SUMMARY 

Theme of my diploma thesis is Wedding traditions and expressions in Chop.  

The intent of my work was to collect all traditions and habits connected with 

marriage  and wedding.  

The theme is actual, because for now no one deal with this question in my 

town.  

The method of collecting was active, because i worked with informants. The 

place of collecting is Chop. It is a town located in Zakarpattia Oblast of western 

Ukraine, near the borders of Slovakia and Hungary.  

In my work I sometimes used the book Hungarian traditions from Demeter 

Tekla and the Ethnographical Enciklopedy. We most to kow this traditions and 

habits because a few years later they will lost and nobody will remember them. 

For now this traditions changed a lot and the young generation don’t know 

about it. But to save our customs we have to collect it and pass to next generation. 
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MELLÉKLETEK 

Az alábbi ábrákon megmutatom, milyen volt egy lakodalom a 20. században 

és napjainkban. 

1.sz. kép 

 

2.sz. kép 
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3.sz. kép 
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6.sz. kép 

 


