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Tisztelt Olvasó!

Ön a Kenderesi Helytörténeti Füzetek 2. számát tartja a
kezében.
A város Képviselı-testülete néhány évvel ezelıtt úgy döntött,
hogy elindítja e füzetek kiadását. Járva az országot, hazánkat,
egyre több településen találkozunk ilyen jellegő kiadványokkal.
Mivel a miénk is sorozatként indult útjára, várjuk a Tisztelt
Lakosság körébıl azokat, akik városunk múltjával, híres
szülötteivel, egyesületeivel, vagy a helyi hagyományok
ápolásával foglalkoznak és kutatásuk eredményét nyomtatott
formában is szeretnék viszontlátni. Turi János, a sorozat
szerkesztıje szívesen áll minden érdeklıdı rendelkezésére.
Bízom benne, hogy a megjelenı kötetek jól szolgálják
szülıvárosunk múltjának és jelenének jobb megismerését!
Ebben a reményben köszönti a Kedves Olvasót a város
polgármestere,

vitéz Bogdán Péter

Kelt: Kenderes, 2008. július havának 4. napján
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Kedves Olvasó!

Nagy örömmel írom ezeket a sorokat, mert végre megjelenhet
a Kenderesi Helytörténeti Füzetek második száma is! Sokat
kellett várni rá, remélem, hogy a sorozat harmadik kötete már
könnyebben utat talál!
A most közölt kis dolgozat szerzıjét, Tapasztó Szabolcsot
alighanem minden kenderesi ember ismeri, hiszen régóta és
igen tevékenyen részt vesz településünk közéletében. Nem csak
közös jelenünk formálását tartja feladatának, hanem az elmúlt
idık egy-egy pillanatának megörökítésén is dolgozik.
Ez a munkája a 40-50 évvel ezelıtti lakodalmak hangulatát
idézi és bízom benne, hogy sokan örömmel olvassák majd!
Akik megélték azokat az idıket, most a Szerzı segítségével
felidézhetik a szép emlékeiket, akik pedig késıbb születtek, most
vethetnek egy pillantást a régmúltba, amikor egy lakodalom
megtartásához még elegendı volt egy kis parasztház három
helyisége is…
Sokan és sokszor leírták már, hogy miért fontos, hogy az
egyes emberek, vagy a közösségek ne felejtsék el a múltjukat,
hanem a szívükben hordozzák és ápolják azt.
A Szerzı jó példával elöl jár, remélem, hogy minél többen
fogják követni!
Turi János
a sorozat szerkesztıje
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I. Ismerkedéstıl eljegyzésig

H

allottuk, sıt néha még ma is halljuk: „Megismerni egy
pillanat is elég, elfelejteni egy élet is kevés!”

Legmegkapóbban hatott rám ez a fenti a mondat
keresztanyám szájából, aki ugyan 12 évvel fiatalabb volt
keresztapámnál, mégis mintegy fél évszázadon keresztül éltek
együtt szeretetben, békességben, örömben és bánatban. Három
gyermeket neveltek fel és indítottak el az életbe.
Templomban ismerkedtek meg, ott pillantottak elıször egymás
szemébe, s ebbıl a pillantásból egy életre szóló egymásra
találás lett, melynek eredményeképpen, mintegy kétéves
ismeretség után házasságot kötöttek. Abban a templomban
esküdtek örök hőséget egymásnak, ahol elıször találkozott a
pillantásuk.
Az ismerkedés és a párválasztás abban az idıben a
mezıgazdasági munkák végzése közben is történhetett: erre
alkalmasak voltak például a kukoricafosztási esték, amikor a
családok összegyőltek és a napközben letört kukoricacsöveket
fosztották. Ezt az alapvetıen egyhangú munkát a beszélgetések
és közös emlékek felidézése színesítette. Ismerek olyan
családot, ahol a szülık az uradalmi, un. „négyeskonyhás
lakásokban” éltek és a gyermekeik itt ismerték meg egymást,
majd felnıttként házasságot kötöttek. Házasságuk tehát onnan
indult el, s bár ma már összkomfortos családi házukban élnek
és élvezik a nyugdíjas éveiket, szeretettel emlékeznek az ott
töltött a gyermekkorukra és a fiatalságukra.
Településünkön, Kenderesen a vasárnap délután volt az az
idıszak, amikor több mozielıadás is volt és a barátok, barátnık
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ezekre várva sétálgattak, ismerkedtek és szórakoztak. Itt is
megtörténhetett az ismerkedés és a párválasztás.
Talán ezt az idıszakot jellemezte az is, hogy a fiatalok
egyesületekben, ifjúsági körökben szórakoztak, tanultak, sok
esetben kultúrmősorra készültek, mely alkalmak szintén jók
voltak az ismerkedésre és párválasztásra.
A vidéki munka térhódításával és ezzel együtt az 1960-as és
’70-es években történı elvándorlással megritkultak, majd
elmúltak ezek a lehetıségek.
Késıbb már elég volt az ismerkedésre egy-egy utcai találkozás
is, a munkahelyre menet vagy onnan jövet. Az élet mindig úgy
hozta, hogy az érdekeltek „véletlenül” egy idıben értek egy
bizonyos helyre, ahol találkozhattak, s ahonnan gyakran már
együtt folytatták tovább az útjukat.
Ebben az idıben már mind több fiatal járt más településekre
középiskolába, vagy dolgozni. Ez sok új ismeretséget és
barátságokat eredményezett, mely utóbbiak esetleg késıbb
szerelemmé komolyodtak. Volt sok-sok udvarolgatás, voltak
szakítások, azután újabb kapcsolatok, majd házasságok. Szám
szerint ezeket nem lehet, a gyakori szokás-változások miatt
pedig nem is célszerő meghatározni, még akkor sem, ha az
akkori fiatalság nagyon is számon tartotta és a társadalomban
éppen végbemenı változások következtében divatként élte
meg.
Régen a kezdeti ismerkedéskor a fiú gyalog, vagy kerékpáron
igyekezett minél gyakrabban a kiválasztott lány háza felé
kerülni, hogy felkeltse magára a figyelmet. Ahogy akkoriban
mondták: „legyeskedett a ház körül.” Amennyiben a lány
elfogadta a közeledését, bizonyos napokon találkozgatni
kezdtek, eleinte a lányos ház kapujában. A fiú késıbb már
„bemerészkedett” a lányos házba is és bemutatkozott a lány
szüleinek. Csak ezután került sor az igazi udvarlásra, aminek
az ideje egy-két hónaptól akár több évig is elhúzódhatott.
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Mivel a fiatal pár ekkor már a közös jövıt tervezgette,
elkövetkezett a „lánykérés” ideje is. Ezt vagy valamilyen jeles
naphoz kötötték, például a lány születésnapjához, vagy
névnapjához, vagy valamelyik ünnephez, például Húsvéthoz,
vagy Karácsonyhoz.
A lánykéréskor a legény „elıadta a szándékát”, ahogy
Kenderesen mondták. Ezen az eseményen többnyire a szők
család tagjai voltak jelen, de elıfordult, hogy még a távolabb
lakó nagymamák is megjelentek a neves alkalomra. Gyakori
volt az is, hogy a keresztszülık jelenlétében történt a lánykérés,
mivel a fiatalok életében a szülık után ık voltak a legfontosabb
döntéshozók.
A válaszra általában várni kellett néhány napot vagy hetet, de
ha a lányos háznál elızıleg jól megtanácskozták a fiatalok
dolgát és jóváhagyták a szándékukat, akkor a kérı azonnal
választ kaphatott.
A kimondott „szülıi áldás” után a fiatalok és a családtagok
már együtt tervezték meg az eljegyzés idejét és módját, ami
elıtt sor került az eljegyzési győrők megvásárlására.
Ez általában egy-egy arany karikagyőrő volt, ami mellé a lány
esetleg köves győrőt, vagy pecsétgyőrőt, un. „kísérı győrőt”
vagy ritkábban aranyláncot is kapott. E tekintetben leginkább a
családok anyagi helyzete és ízlésvilága volt az irányadó.
A fiatalok most már kissé szabadabban szórakozhattak együtt.
Járhattak
sétálni, moziba,
cukrászdába
és
táncos
rendezvényekre is, ahová viszont mindig elkísérte ıket a lány
édesanyja, aki a kialakult szokás szerint „szemmel tartotta” a
fiatalokat.
A fiú a hét kijelölt napjain, a szokások szerint kedden,
csütörtökön, szombaton este és vasárnap délután látogathatott a
lányos házhoz. A vasárnap délutáni találkozás a már említett
sétával, majd esetleg táncos szórakozással zárult. A bálok
hajnali kettıig tartottak, ilyenkor a fiú illedelmesen hazakísérte
a lányt és édesanyját.
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II. Mátkaság

N

álunk Kenderesen az eljegyzésre népies nyelven azt
mondták, hogy a fiatalok ilyenkor „jegyet váltottak”, s
ettıl kezdve „jegyben jártak” az esküvıjükig. A jegyesség is
eltérı ideig tarthatott: lehetett 2-3 hónap, fél év, a katonaidı
lejárta, stb. Közvetlen rokon halála esetén az esküvıig kötelezı
volt kivárni a „gyászesztendı” leteltét.
Miként a lánykérésnél, úgy az eljegyzésnél is jellemzı volt,
hogy valamilyen jeles naphoz, évfordulóhoz, vagy ünnephez
kötötték. Gyakran elıfordult, hogy az idejét valamelyik szülıi
pár házassági évfordulójára tőzték ki. Ezen a kis meghitt
ünnepségen húzták fel a fiatalok a jegygyőrőt és pecsételték
meg az eljegyzésüket nyílt csókkal.
Az eljegyzési ebédet vagy vacsorát a lányos háznál rendezték
és csak a szőkebb család vett rajta részt.
Ha táncos rendezvényre készültek, akkor a nagyobb házakban
részben kipakolták, részben pedig átrendezték a bútorokat,
hogy a vendégek kényelmesen elférjenek. A kisebb falusi
házakból minden bútort kivittek és - ha a helyiségek
„földesek”, vagyis földpadlósak voltak -, ezt az alkalmat
felhasználták a földpadló rendbetételére is. Ez a
következıképpen történt: A szoba földjét forró vízzel
fellocsolták és gereblyével felkarcolták, majd finom töreket
szórtak rá. A táncoló ünneplık ezt jól összetaposták,
mondhatni ledöngölték, így új, kemény járófelület keletkezett,
amit aztán hetenkénti mázolással frissített meg a ház asszonya.
(A mázolást vízzel és a mai feltörlı ruha elıdjével történt. )
Az eljegyzéskor felszolgált ételek és italok általában a
következık voltak:
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- aperitifként pálinka, esetleg rum,
- tyúkhúsleves csigatésztával,
- birkapörkölt burgonyával,
- sült húsok (baromfi, sertés), burgonyával, vagy párolt rizzsel,
- sütemények, torta,
- bor, esetleg sör.
Az eljegyzésen részt vevık szerény ajándékokkal kedveskedtek
a fiataloknak. Így történt ez még a háború szőkös éveiben is.
Általában hat darabos porcelántányér készlet, egy-egy lábas,
asztalterítı, vagy konyhai terítı garnitúra (asztalterítı és kisebb
terítık 1+4, vagy 6 db) volt az ajándék.
Ma már az eljegyzés is kisebb lakodalommal ér fel, létszámban
is és ajándékozásban is.
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III. Készülıdés a lakodalomra

A

„jegyváltás” volt a fiatal pár életében az elsı hivatalos
„szeremónia”. Ezt az esküvıre és a lakodalomra való
felkészülés követte. A lakodalmat már a fiús, azaz vılegényes
háznál tartották meg.
Kenderesen is ismert népi bölcsesség, hogy „Téli kutyafiú,
nyári menyasszony ritkán jó!” Az esküvık és lakodalmak
idıszaka általában az ısz volt.
A vılegény édesapja már tavasszal vásárolt 1-2 birkát, attól
függıen, hogy hány fı meghívását tervezték a lakodalomba egy vendégre ½ kg húst számítottak - és „megjavította”,
vagyis bıséges takarmánnyal meghizlalta ıket.
A lakodalomhoz természetesen hozzátartozott a baromfihús is.
Négy személyre számítottak egy tyúkot. Elıfordult, hogy
borjú, vagy sertéshúst is készítettek, de ezen a vidéken ez
viszonylag ritkán történt.
Ebben a felkészülési idıszakban dılt el az is, hogy hol
fognak majd lakni a fiatalok. Ennek a kérdésnek a megoldása
elsısorban a vılegény gondja volt. A menyasszonyos szülık
készítették a „stafírungot”, vagyis a „kelengyét”, amely
textilfélékbıl és ágynemőkbıl állt. Ilyenkor ment a
menyasszony édesanyja a lányával kiválasztani a szoba- és
konyhabútort is, melyek megvásárlását az esküvı idıpontjához
igazították.
Az esküvı elıtt egy héttel került sor a „csigacsinálásra”,
amihez a részt vevı lányok és asszonyok a legszebb,
legdíszesebb fehér kötényüket vették elı. Volt olyan „fehér
cseléd” (nálunk az asszonyok régi elnevezése), aki erre az
alkalomra saját hímzéső, rózsás kötényt varrt magának.
Ha az esküvı napján a lányos háznál rendeztek vendégfogadó
ebédet, akkor náluk már két héttel korábban, rendszerint egy
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vasárnapi napon elkészítették a levesbe való csigatésztát. Az
ehhez szükséges lisztet és tojást a lakodalomba meghívottak a
csigacsinálás napján vitték magukkal.
A csigatésztát úgy készítették, hogy 1 kg lisztet 10 db tojással
gyúrtak össze, hogy a tészta „szép sárga és jó tojásos” legyen.
Így „nem itta fel a levet”, és„nem ázott el”.
A lakodalmi elıkészületeknél már a vıfély, vagy ahogy
Kenderesen mondták, a „vıfi” is szerepet kapott, aki a majdani
lakodalom fırendezıjeként a násznép hangulatának
megteremtıje és megtartója volt. Szórakoztatta a csigacsináló
asszonyokat és a koszorúslányokat és már hívogatta a
vendégeket is. Feladata vidámnak tőnik ugyan, mégis nehéz,
sokrétő és felelısségteljes volt.
Jelen munkám elkészítésében Kenderes leghíresebb vıfije,
Baráth Lajos (1924-1994) volt a segítségemre, aki három
évtized alatt 52 lakodalomban végezte ezt a komoly feladatot,
mindenki legnagyobb megelégedésére. 49 alkalommal az
édesanyja által készített tyúkhúslevest szolgálta fel a
vendégeknek.
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IV. Lakodalom – versekkel, dalokkal

A

vıfi a tevékenységét az elsı koszorúslánynál kezdte,
ahonnan a vıfélyi szalagját kérte ki, az alábbiak
elmondásával:
Tiszteletre méltó, érdemes uraim!
Kérem, hallgassák meg az én rövid beszédem!
Különösen pedig koszorúslányunk hallgassa, mi a
kívánságom!
Vıfélyetek leszek, nem is kell mondanom,
tudtotokkal van ez, ezt én is így tudom.
A vıfélyi díszemet tessék hát kiadni,
mert nekem még sokfelé kell menni!1

Miután az elsı koszorúslány feltőzte neki a szalagot, ezt a vıfi
a következıkkel köszönte meg:
Koszorús lányunk, a te hőségedet…
Áldja meg az Isten minden lépésedet.
E szép ajándékkal úgy megkedveltettél,
mint királyt a koronával, felékesítettél.
Áldja meg az Isten tereád a jövendıt,
köszönöm a feltőzött bokrétát és az átadott kendıt.
A bokrétás szalagot – amelynek hossza a vıfély magasságától
függött, de átlagosan 1,5 méteres volt – a kabátja elejére tőzve
viselte a vıfi. Emellé egy szép fejkendıt kapott a
koszorúsleánytól.
A bokréta feltőzése után a vılegény felkérésére elkezdte a
hívogatást. Ennek kötött sorrendje volt, amit a vılegény
1

A továbbiakban a versekben bizonyos szavak régies, népies formájukban
jelennek meg! (a Szerzı)
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határozott meg. Az elsı meghívottak a keresztszülık voltak
mivel leggyakrabban ık lettek a násznagyok. Utánuk
következtek a koszorús párok, a közeli és távolabbi rokonok,
végül a barátok és a szomszédok. A vıfi sorra megkereste és
verssel meghívta ıket az esküvıre és a lakodalomba. Már
mindenhol várták és frissensült étellel, süteménnyel és itallal
kínálták meg.
A hívogató vers így hangzott:
Beléptem e háznak belsı küszöbére,
a ház gazdájának megtiszteltetésére.
Tisztességet kívánok a ház gazdájának,
vele egyetemben az egész családjának!
Én általam tisztelteti XY uram2,
hogy a reánk következı szombaton,
s gyermeke esküvıjén és lakodalmán
szívesen látja egy tál ételre és
néhány pohár borra, vendégként elvárja…
Rövid beszélgetés és vendégeskedés után a vıfi e szavakat
mondva távozott a következı családhoz:
Kevés beszédemet itt már megértették,
fáradságom kérem, hiába ne vegyék!
Tehát én elmegyek, haladok utamra,
áldást kérek a ház minden lakójára.
A nyoszolyó-, vagy koszorúslányok meghívására a következı
verset mondta a vıfi:
Szerencsés, jó napot kívánok Istentıl,
vılegény uramtól jöttem küldetésbıl.
Egy derék barátunk esküvıre készül,
2

Itt a vıfi a fiú édesapjának nevét mondta
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és koszorúslány kell menyasszonyi részrıl.
E szép tisztséget lányuknak szántuk,
s most e kérésünket felhozni kívántuk.
Ne mondjanak nemet, s mi érte jótállunk,
hogy lányuknak nem lesz baja nálunk.
Eljövünk majd érte szombaton reggel,
másnap visszahozzuk jó egészséggel.
(A koszorúslány meghívására másik vers is ismeretes, melyet
idıs Balogh György (szül.:1933) közölt. A rigmus az 1930-as
évekbıl való:
Szerencsés jónapot kívánok Istentıl!
Vılegény uramtól jöttem küldöttségbıl.
Engedjék meg kérem, a kedves lányuknak,
mint vılegényünk koszorús lányának,
hogy a ránk következı szombaton … órára
násznépünkkel jönne az Isten házába!
Vılegény urunkkal az oltár elébe
a házasság szent felvételére.
Szíveskedjék velünk ı is megjelenni,
az ünnepélyt velünk együtt megtartani!
És ugyanazon a napon az esküvı utánra,
szintén megjelenni a víg mulatságra,
az új házaspárnak öröme napjára!
Azt hiszem, kérésem nem fogják megvetni,
amit én szívesen fogok megköszönni.)3
A helyi szokás szerint ezután került sor a menyasszony
meghívására:
Dicsértessék a Jézus szentséges neve,
áldásával legyen ez a hajlék tele,
3

Bana Sándorné dr. győjtésébıl
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melyet megada bıséges jó keze!
Vılegény uramnak vagyok a küldöttje,
ki megbízását lelkemre kötötte.
Általam kéreti mátkáját fölötte,
hogy követének legyen sikeres jötte.
Amint megbeszélték az elmúlott héten,
az esküvıjük szombaton lészen.
Ezért a menyasszonyt szépen arra kérem,
hogy majd idejében legyen rendben, készen,
amint illik keresztyén leányhoz,4
hogy elvihessük a templomi oltárhoz,
onnan pedig esküdni a városházához!
Isten legyen velünk! Megyek másik házhoz.
A vıfély a vendéghívogatást az esküvı elıtt egy héttel
fejezte be. Ekkor már lázas készülıdés folyt a lakodalomra.
Az asszonyok megkezdték a sütemények, kalácsok sütését. A
finom „pergelt tortákat” is az esküvı elıtti héten készítették
az ügyes nıi kezek. Ezek dióbélbıl és karamellizált cukorból
készültek és általában különféle állatfigurákat ábrázoltak, pl.
egy sertést hat malacával, „hogy szerencsét hozzon az ifjú
párnak”, vagy egy kotlóst a kiscsirkéivel, „hogy bekaparja a
házhoz a szerencsét”.
Nagyon finom kelt tésztából „ablakos kalácsot” is sütöttek,
amelyeket a vıfi és a koszorús legények az esküvıre indulván
literes borosüvegek nyakára húzva vittek magukkal a
lakodalmas menetben. Ilyen kalácsot, különbözı süteményeket,
meg egy-egy üveg finom termelıi bort vitt aztán a vıfi a család
megbízásából az esketést végzı atyának, vagy protestánsok
esetében a lelkipásztornak és az anyakönyvvezetınek.
A „megjavított” birkákat az esküvı elıtti napon vágták le és
félbe hasítva hővös helyre tették, hogy másnap könnyebb
4

Római katolikus vallású leány esetében a „keresztyén” kifejezés helyett
keresztény-t mondott a vıfi.
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legyen feldarabolni a húst. Az asszonyok a levesbe való
tyúkokat kopasztották meg és darabolták fel. A szokásokhoz
híven, a tyúkokat a meghívottak adták a lakodalomra.
Ha nagy volt a vendégsereg, akkor sátrat építettek és rendbe
tették az egész udvart. Ha nem volt szükség sátorra, akkor az
esküvı napján minden bútort kivittek a házból. A nagyobbakat
a kamrában, vagy a ház elıtt helyezték el, az apróbbakat és a
szétszedhetıket pedig felvitték a padlásra. A ház helyiségeit U
alakú asztalsor kialakításával rendezték be, hogy középrıl meg
lehessen közelíteni mindegyik asztalt és vacsora után legyen
hely a táncra. Az un. „nagyszobában” a távolabbi rokonoknak
és más vendégeknek terítettek, míg a kisebb helyiségekben a
közelebbi rokonok kaptak helyet. Az U alakú asztal közepén,
az ajtóval szemben volt az ifjú pár helye, mellettük a
násznagyoké és családtagjaiké. A zenekar általában úgy
helyezkedett el, hogy mindenki hallja a muzsikaszót.
A lakodalmi vacsora ételeinek fızése aznap történt. Ha sok
vendég volt hivatalos, akkor a húslevest és a birkapörköltet is
üstökben fızték. Mindkét étel elkészítése komoly hozzáértést
igényelt, ezért általában gyakorlott asszonyok fızték a levest, a
pörkölt elkészítését pedig egy hozzáértı férfira bízták. Ezek
vagy ismerısök voltak, vagy pénzért fogadták fel ıket. Ritkán
szakács fızte az ételeket, de ez nem volt jellemzı.
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V. Kezdıdik a lakodalom!

A

mikor a vıfi az esküvı napján a vılegényes házhoz
érkezett, ezzel a verssel kezdıdött a lakodalommal
kapcsolatos ténykedése:
Jó napot kívánok a házigazdának
és az itt összegyőlt kedves rokonságnak!
Kedves házigazdám, íme megérkeztem,
hogy a rám bízott feladatot elkezdhessem.
A szokásoknak megfelelıen ilyenkor a vıfély, a vılegény és a
násznagya ebédre voltak hivatalosak a menyasszony házához.
Amikor az ebéd után visszamentek a vılegényes házhoz, a vıfi
a következı vers kíséretében adta át a menyasszonyos háztól
küldött italt:
Nem kedveskedhetek se pénzzel, se mézzel,
de azért nem jöttem üres kézzel.
Mit kezembe’ hoztam, küldték tiszta szívvel,
töltsék, násznagyuram friss, jó egészséggel!
Ekkor már gyülekezett a vendégsereg és a vıfi a lakodalmas
háznál a házigazda szerepét látta el. Amikor összegyőltek a
vılegény házához hívott vendégek és elérkezett az indulás
ideje, a vıfi a következı „vılegény búcsúztató” verset mondta
el a szülıknek:
Kedves jó szüleim, én most már elmegyek,
ezennel leteszem a legényéletemet.
Megköszönöm nektek, hogy felneveltetek,
ezután is mindig szeretlek titeket
és mindig maradok a ti gyereketek.
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Miközben a vılegény a szüleitıl és a testvéreitıl csókkal és
öleléssel elköszönt, a vıfi ezekkel a szavakkal fordult a
vendégsereghez:
Tisztelt gyülekezet! Isten szent nevében,
induljunk el innen, csendben, békességben!
Keressük fel a vılegényünk párját,
az ı kedves menyasszonyát.
Szerezzünk ma néki örömet és boldogságot,
hozzunk a keblére egy szép gyöngyvirágot!
Elıször még Isten hajlékába visszük,
hol szent áldás után boldog lesz, úgy hisszük.
Induljunk el tehát, Isten szent nevében,
menjünk a mátkáért a legnagyobb rendben!
A násznépet a vıfi állította sorba. Elıl ı ment, mögötte pedig a
násznagy a feleségével, majd az elsı koszorúslány a
vılegénnyel. Utánuk haladtak az ifjabbak, majd az idısebbek,
a menet végén pedig a zenekar. Az utcán szép rendben, esetleg
vidáman nótázva sétáltak.
Mialatt a menet a menyasszonyos házhoz érkezett, a varrónı
felöltöztette a menyasszonyt.
A vıfély így köszönt be a menyasszony házába:
Ma hajnalban, alig hogy pirkadt a reggel,
összegyülekeztünk szép számos sereggel.
Tisztes hajlékukhoz értünk végre,
kedves menyasszonyunk nagy tiszteletére.
A násznagy uramhoz van egy kérésünk:
odakinn várakozik szép számos seregünk,
legyenek szívesek ıket befogadni,
mi sem fogunk érte adósok maradni!
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A háznál fogadták a vendégeket, kínálták ıket süteménnyel és
itallal. Ezt követıen a vıfi kikérte a menyasszonyt a szüleitıl:
Kedves vendégeim, én csak azt csodálom,
hogy akiért jöttünk, sehol sem látom.
Odabent van talán? Majd én kitalálom,
hogy ne essen hiába sok-sok fáradságom!
Menyasszonyunk jöjjön ki, kéretik,
míg e szép nászsereg széjjel nem széledik!
Adják ki a mátkát, ismételten kérem,
várja a vılegény, türelmetlenséggel.
Szánják meg a szegényt, már ne szenvedtessék,
hanem a menyasszonyt karjába vezessék!

Amikor a menyasszony megérkezett, a vıfi e szavakat
mondta:
Jó napot kívánok a házigazdának
és az összegyőlt kedves rokonságnak!
Jövetelünk célját tudja mindenki,
ezért én nem fogok túl sokat verselni.
Induljunk el szépen, hogy templomba jussunk,
s onnan a megterített asztalhoz induljunk!
Ezután a menyasszonyt búcsúztatta az alábbi verssel:
Tisztelt násznép! Halljunk egy pár búcsúszót,
mielıtt elhagynánk e tisztes házat!
Mert illı, hogy mikor elindulunk, Isten,
s ember elıtt híven beszámoljunk.
Kedves menyasszonyunk is ily módon szólna,
ha szíve érzésétıl most szavakhoz jutna.
Elmondom tehát, mit elméje gondol,
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ilyenformán szólna, látom bús arcáról:
Ekkor a menyasszony édesapjához fordult és a menyasszony
nevében mondta:
Most hozzád fordulok, kedves édesapám,
könnyeimtıl nézd meg, hogy borul el orcám!
Mielıtt atyai házadból kilépek,
tıled térdre hullva bocsánatot kérek!
Bocsánatot kérek, mert megbántottalak,
jóságodért gyakran megszomorítottalak.
Kedves édesapám, ne feledd el ezeket!
Az Isten áldjon meg ezekért tégedet,
sok, bı áldásában részesítse életedet!
( id. Balogh György közlésébıl ennek a versnek egy másik
formáját is ismerjük :
E királyi házba egybegyőlt sokaság!
Engedelmet kérek, hadd legyen hallgatás!
Gyermekek, oda hátra!
Szőnjék meg a suttyogás,
Míg itt röviden foly’ a búcsúztatás!
Vajda! Hegedődnek álljon meg pengése,
mert a búcsúztatásnak most lészen kezdése!
Legyenek csendesen, míg lészen végzése!
E házba győlt vendég teljes békességgel,
áldjon meg az Isten, kívánt egészséggel,
egymás iránt való igaz szeretettel,
Istennek, embernek tetszı szép élettel!
Elsıbben is atyám, hozzád szóm fordítom,
búcsúzó beszédem zokogva indítom.
Szívemet szíveddel együvé szorítom,
így valamennyi szívünket nyitom.
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Köszönettel veszem a te jóságodat,
hozzám megmutatott atyai voltodat,
felnevelésemet és ápolásomat.
Úgy szálljon terád az Úrnak áldása,
miként az esınek az égbıl hullása!
Széles világon ne lehessen mása,
soha víg kedvednek ne legyen romlása!)5

A menyasszony megcsókolta az édesapját, miközben a vıfi
már az édesanyához fordult, hogy tıle is elbúcsúztatta a leányt:
Hát hozzád mit szóljak, kedves édesanyám,
ki ekkorig voltál gondoskodó dajkám?
Tudom, hogy fáj anyai szívednek,
midın elválását látod gyermekednek.
Kedves édesanyám, tudom, hogy szerettél,
mint gyenge virágot, ápoltál, neveltél.
Jóra tanítottál, a rossztól féltettél.
Azért édesanyám, mielıtt elindulok,
könnyezı szemekkel a kebledre borulok.
Bocsánatért esdem, kedves édesanyám,
ha megbántottalak életednek során!
Kérlek az Istenre, bocsásd meg ezeket,
hogy el ne veszítsem szegény lelkemet!
Mindezekért áldjon meg az Isten téged,
fényes mennyországba juttassa be lelked!
Amíg pedig élted a világban éled,
az Úr Isten kegyelme legyen mindig véled!
Ennek a versnek egy másik, XX. század elejére tehetı
változatát is közlöm, ami így hangzik:
5
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Kedves édesanyám, hozzád fordulok már,
mert tudom, hogy szíved tılem is búcsút vár.
Mert a letett hitem tıled mindjárt elzár,
kívánom, életedbe’ ne érjen semmi kár!
Megmutattad hozzám nagy szeretetedet,
csaknem kiontád anyai szívedet.
Nem kímélted értem semmi költségedet,
sok szükségeimben segítettél engemet.
A te énirántam való jóságodért
csecsemıkori dajkálkodásodért,
sok fáradtságodért, nagy szeretetedért,
adjon a Jehova a mennyben méltó bért!)6
A menyasszony az édesanyjától is csókkal, öleléssel búcsúzott.
A vıfi a lány testvéreihez fordulva verselt tovább:
Kedves testvéreim, hozzátok is szólok,
mielıtt ezúttal tıletek elválok!
Az Isten áldását kérem lelketekre,
olyképpen, mint a harmat száll a földre!
Végtére vigye fel lelketeket a mennybe,
hogy részetek legyen az örök életben!
(A vıfély a barátnıitıl is búcsúztathatta a menyasszonyt,
ezekkel a szavakkal:
Jó leánytársaim, kik eddig voltatok,
Most könnyes szemekkel körülöttem álltok.
Szép koszorútokból, íme, most kiválok,
Istentıl nektek én minden jót kívánok!
Adjon az Isten nektek is oly szívet,
ki megérti mindig hő szerelmeteket!)7
6
7
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Végül a szomszédoktól is elbúcsúztatta a menyasszonyt a vıfi:
Kedves alsó-felsı, jószívő szomszédim,
és kik jelen vagytok rokonim, barátim!
Az Isten áldjon meg, jó szívvel kívánom!
(A vers folytatása id. Balogh György közlésében:
Az Isten áldjon meg benneteket fejenkint,
ne érezzetek a Földön fájdalmat és kínt!
Az itt maradóknak kívánok jó kedvet,
nekünk, utasoknak boldog megérkeztet!)8

Ezután a násznépet a vıfi sorba rendezte és elindultak a
templomba, a házasságkötésre. Az utcán végigvonuló
lakodalmas népet az utcabeliek és az ismerısök a kapukban
állva figyelték, vagy ahogy régen mondták: „nézték a
menyasszonyt”. A vıfi és a koszorúslegények a náluk lévı
borból és kalácsból kínálgatták ıket.
A templomi szertartás után átvonultak a fényképészhez, hogy a
szép pillanatokat megörökítsék.
A „fényképezkedés” után régen elıfordult, hogy a násznépbıl
hazamentek azok, akik a jószágaik ellátását nem tudták ezen a
napon sem másra bízni. Miután elvégezték az otthoni
munkájukat, újra gyülekeztek vagy a lányos, vagy a fiús
háznál, attól függıen, hogy kinek a rokonságához tartoztak. Ha
a lány rokonai, vagyis a „hérész” tagjai voltak, akkor együtt
mentek a lakodalmas házhoz. Megérkezésükkor a vıfi így
köszöntötte ıket:
8
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Itt vannak a vendégek, kit szívesen vártunk,
Isten oltalmától szemeinkkel látunk.
Fogadják szívesen e kedves családot,
kiket násznagyuram figyelmébe ajánlok!

Ha a család úgy kívánta, a vıfi elment a hérészért és amikor
velük együtt megérkezett, az alábbiakat mondotta:
Jó estét kívánok, násznagy uraméknak,
és az ide begyőlt becses társaságnak!
Örülök, hogy ismét megérkeztem,
megbízásomban sikerrel mőködtem,
mert íme, egy tisztes vendégsereggel szolgálok,
kiket násznagy uramék kezébe ajánlok!
Vılegény, menyasszony, kik itt ülnek ketten,
éltesse sokáig a Kegyelmes Isten!
E földön legyenek szerencsések mindig,
szeressék egymást, ahogy illik!
Az életmód és a gazdálkodás kölcsönös változásával késıbb
már megritkult az otthon tartott nagyjószágok, lovak, tehenek
száma. A kevesebb gondoskodást igénylı háziállatok ellátását
már könnyebben bízták másra és így akik mulatni indultak,
azoknak nem kellett a vigasságot megszakítani. A fényképezés
után tehát együtt maradt a násznép és így sétáltak a lakodalmas
házhoz. Az útvonalat úgy választották meg, hogy a ház
„gangos oldala” felıl, tehát a ház eleje, vagy bejárati oldala
felıl érkezzenek. A hiedelem úgy tartotta ugyanis, hogy ha a
lakodalmas menet a ház hátulja felıl jön, akkor az új asszony a
késıbbiekben „kutyanyomba lép”, vagyis megcsalja az urát.
Amikor a menet megérkezett, a vıfi a következı verssel
köszöntött be:
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Szerencsés jó napot násznagy uraméknak,
végére jutottunk már hosszú utunknak.
Alázattal kérem a jelen voltukat,
ha meg nem vetnék jelen szavaimat!
A mi seregünk, mely odakint vagyon,
a hosszú út alatt elfáradt nagyon.
Fogadják szívesen vidám hajlékukban,
részesítsék ıket vidám mulatságban!
Nehéz fáradságunk nem esett hiába,
mert egy gyöngyvirágot hoztunk e hajlékba.
Itt van a menyasszony köztünk, megérkezett,
tessék násznagy uram, fogjon vele kezet!
(id. Balogh György közölt egy olyan verset is, amellyel a vıfi a
menyasszony nevében köszöntötte a vılegény szüleit.
Valószínő, hogy ez a vers csak a vidékrıl idekerült
menyasszony esetében hangzott el:
Jó estét kívánok, kedves édesapám,
kedves édesanyám,
kiknek így mondom férjemért ezután!
Jöttem én a házhoz, mint idegen vendég,
fogadjanak hát el, mint hőséges menyét!
Itt állok elıttük, hő hitvestársammal,
ma összekötıdtünk a hitnek láncával.
Kérem a jó Istent, legyen örömükre,
ne legyek szívüknek megkeserítıje,
legyek én a háznak öröme és dísze!
Kedves szüleim, fogadjanak szívesen!
Bár távol voltam, mégis idehoztak,
elhagytam értük jó lakó falumat.
Bárki azt láthatta,egy jó édesapám,
egy jó édesanyám zokogva siratott!
Kívánok szép áldást szakács asszonyoknak,
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sok szép atyafinak, akik itten vannak!
Ti is, jó szomszédok, valakik itt lesztek,
engemet barátotoknak ösmerjetek!
Szívembıl kívánom!)9
E szavakat követte az asztalhoz ültetés:
Dicsérettel legyen ez a hajlék tele!
Csendességben legyünk, hogy beszédem hallják!
Szomorúság, bánat tılünk most távozzék,
aki semmit sem tud, az tılem tanuljék!
Uraim az asztal meg vagyon terítve,
kés, kanál, tányér, villa el vagyon készítve.
Az étkek is jönnek mindjárt majd sorjába,
az a sok menyecske nem állhat kinn hiába.
De nehogy az asztalon az étel meghőljék
és felmelegítése dologba teljék!
Tessenek hát uraim helyre telepedni,
nálunk a gyomrát ne rontsa el senki!
A vacsora elıtt a vıfi még ilyen verset is mondott:
Tisztelt násznagy urak, ifjak, tisztes vének!
Illı tisztelettel egy kis csendet kérek!
Míg a házasságot elbeszélem egybe’
méltassanak egy kis figyelemre!
A szent házasságot maga Isten szerzé,
Maga adta Isten Évát Ádám mellé,
hogy együtt éljenek örömbe’ és bajba’,
mint ezt Mózes könyve híven elénk adja.
De boldog is kinek van hő felesége,
mert a hő feleség a ház gyöngye-éke!
Víg öröm és áldás száll vele a házra,
9
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kivirágzik vele a boldogság fája.
Magányos legénynek unalmas az élet,
nincs kivel megossza, hogyha kedve éled.
Nincs, ki vigasztalja, hogyha meggyől gondja,
Nincs, ki ékes szókkal drágájának mondja.
Azért hát legények, kinek nincsen párja,
tegyen szert mielıbb Jutka vagy Évára!
Gondolkoztam már én is régen felıle,
talán majdcsak lesz valami belıle!
Csak az a baj, hogy a jó menyasszony ritka!
De nem bánom, ha a szemem kiássák is kimondom:
Hát sok asszony rosszabb, mint az áspis,
duzzog, dörmög, pöröl, savanyú az arca,
mint a ma szakajtott, éretlen vadalma.
Aki ilyen nıt kap, megverte az Isten,
mert a rossz asszonynak földön párja nincsen!10

Mindenki elfoglalta a helyét az asztaloknál és ekkor a vıfi
megkérte a jelenlévıket a Himnusz eléneklésére. Ezután egy
pohár pálinkát ivott mindenki az ifjú pár egészségére.

10

Balogh György vıfélyes könyvébıl.
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VI. Jó étvágyat!

A

lakodalmas vacsora levessel kezdıdött, amit a vıfi e
szavakkal helyezett az asztalra:
Érdemes vendégek, nem üresen jöttem,
étkekkel terhelve vagyon mindkét kezem.
Behoztam a levest, kakas taréjával,
csivirgós-csavargós-sondorgós csigával.11
De mielıtt a tálhoz hozzányúlnának,
buzgó szívvel az Úrnak hálát adjanak
és hosszan ne papoljanak,
forró tálaktól sebet ne kapjanak!
Vegyék hát kezembıl ezt a forró tálat,
melyet az ujjaim már nem állnak,
mert a hátam megett vagy húsz legény vagyon,
az ı kezüket is süti igen nagyon!
Ne tántorogjon hát elıttem senki,
mert a nyakát könnyen leforrózom neki!
Itt tehát a leves meg az áldott, jó hús,
ezért szíve senkinek ne legyen bús!
Nosza muzsikások, hadd szóljon egy víg tus,
ezzel dicsértessék az Úrjézus Krisztus!
Jó étvágyat kívánok!

11

Ennek a versrésznek létezik egy népies, pikáns változata is, amit
rendszerint olyankor mondott a vıfi, amikor már egy kicsit emelkedettebb
volt a hangulata az elfogyasztott italoktól. Ez így hangzott:
Meghoztam a levest, kakas taréjával,
nem b...k már többet a szomszéd tyúkjával!
(A Szerzı győjtésébıl)
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Az ételek felszolgálásában ismerısök és távolabbi rokonok
segédkeztek. İket elıre felkérték erre a feladatra.
Szokás volt, hogy a levesbe fızött magkakas „gircsáját”,
vagyis a hátrészét, a benne lévı két herével, vagyis a
„tökeivel” együtt a vıfinek tálalták fel.
Míg a násznép a levest fogyasztotta, a zenészek leginkább a
következı magyar nótákat játszották:
„Akácos út, ha végigmegyek rajtad én…”
„Maros vize folyik csendesen…”
„Juhászlegény, szegény juhászlegény…”
„Piros Pünkösd napján imádkoztam érted…”
„Két babonás szép szemednek imádója lettem…”
„Érik a, hajlik a búzakalász…”
„Nincs cserepes tanyám…”
A finom tyúkhúsleves és a fıtt baromfihús után a
birkapörköltet hozta be a vıfi a következı versike kíséretében:
Ismét megérkeztem, uraim, sokára,
de merem mondani: nem jártam hiába,
mert egy olyan étket hoztam valójába,
mely elsı az étkek sorába.
Ezen eledelért nagy próbát is tettem,
egy szilaj birkával két nap verekedtem!
Kicsibe’ múlt, hogy a fogam ott nem felejtettem,
de oda se neki, csakhogy legyızhettem!
Nosza hevenyében a bırét levetettem,
fejét a nyakától egyszerre leszeltem,
ezen eledelt abból készítettem.
Megvallom uraim, ezt én is szeretem!
Nincs több ilyen étek,
erre a magyarnak vizet inni vétek!
Itt tehát e jó paprikás, uraim, vegyétek,
szíves, jó étvággyal kívánom, egyétek!
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A lakodalom alkalmából Kenderesen egyébként a birkapörkölt
helyett vagy mellett gyakran sertés, vagy borjúpörkölt készült.
Ilyenkor a hurka és a kolbász sem maradhatott el.
(Id. Balogh György vıfélyes könyvében borjúpörköltrıl
olvashatunk kísérı rigmust:
Megérkeztem ismét, uraim, nagy sokára,
de bevallom, nem jártam hiába,
mert egy olyan ételt hoztam valójába’
mely elsı az étkek sorába’.
Gyenge borjúhús, erıs paprikával,
csak 33 éven át járt ki az anyjával…
Szegény jószág, szénát nem evett,
csak egy kis korpát nyelegetett.
Itt tehát a paprikás, egyenek!
Széles, jó étvágyat kívánok mindenkinek!)12
A pörkölt után a bort „kísérte be” a vıfi:
Halkan hallgattassék meg a vendég!
Jézus vére dicsértessék!
A szív vidámításául Isten a bort adta,
amint Szent Dávid a zsoltárban mondotta.
Az én jó gazdám a hordóját kifúratta,
tele borral, ide felhozatta.
Azért is uraim, a borból igyanak,
e lakodalomba’ vígan mulassanak!
Köszöntsék a kancsót, el ne aludjanak,
de a vıfélynek egy kis bort adjanak!

12

Bana Sándorné dr. győjtésébıl
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Az étkek sorában a sütemények és a torták következtek. A
legszebb torta mindig a menyasszonyé volt. Ezt páros galamb,
vagy csókos pár, táncos pár, esetleg királyi korona díszítette, a
készítıjének kézügyességétıl függıen.
Az a szokás járta, hogy mindenki megkínált mindenkit a maga
tortájából.
A vıfi a süteményeket is vers kíséretében hozatta be:
Itt a finom lisztbıl készült, jóféle sütemény,
nincs ebbe’ se ánizs, se mustár, se kömény,
Aki ilyennel él, nem bántja a köszvény!
Kívül-belül meg van jól cukrozva,
mint a borbélylegény, be van púderozva.
Mazsolaszılıvel be van parfümözve,
nem kell neki kés sem, meg van ez hámozva.
Édes ez, uraim, mint a méz,
mindjárt megkívánja az ember, ha ránéz.
Bátran lehet enni, a gyomornak nem nehéz,
fogjon hát minden darabot kilenc kéz!
Ez alatt a zenekar hallgatónótákat játszott. Általában
cigányzenekar volt, mert az ı zenéjükre lehetett jól szórakozni,
táncolni.
A násznagyokat is köszöntötte a vıfi:
Násznagy uraim, Isten magukat éltesse,
legyenek e Földön mindig egészségbe’!
Szálljon Istennek áldása amíg élnek,
hogy szolgálhassanak még sok legények!
A szokás szerint, ha a násznagy elhagyta a helyiséget, vagy
táncolni ment, akkor a székére egy cirokseprőt állítottak,
szimbólumként.

34
A vıfi a leányokhoz is szólt:
Éltesse az Isten leányseregünket,
kik édes csókkal ellátnak bennünket!
Éljenek mindnyájan, szívembıl kívánom,
hadd akadjon köztük nékem is hő párom!
A legények sem maradhattak ki a köszöntések sorából:
Éljen a legénység, szívembıl azt kívánom,
örvendjenek ezen úgy, mint más a világon!
Adjon az Ég nekik is, nekem is olyan leánykát,
kivel átugorják majd a földi bú árkát!
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VII. Mulassunk!

A

vacsora végéhez érvén az egész vendégsereget szólította
meg a vıfi, ezekkel a szavakkal:
Éltesse az Isten e ház összes vendégét,
emberét, asszonyát, leányát, legényét!
Legyenek csak íj vígan mind éltig,
és végre jussanak a magas mennyek örömébe!

Nem maradhattak ki a jó hangulatot fokozó zenészek sem:
A zenészeknek is kívánom, éljenek!
Hetedhét országon nincs párja ezeknek!
Úgy talp alá húzzák, hogy az ember lába
csaknem kibicsaklik a cifra nótára’!
Megadják a módját, hol lassan, hol frissen,
éltesse is ıket a felséges Isten!
ha végre elszakad az életük húrja,
legyen mindegyiknek Szent Dávid a jussa!
A vacsora utáni mulatságot is a vıfi nyitotta meg:
Minthogy már a nagyján által estünk,
vigadjunk, elég volt ha eddig pityeregtünk!
Eddig is úgy volt és ezután is úgy lesz,
majd megtudja a szomszéd, ha felesége lesz!
Na, muzsikás, hegedőd pendüljön, úgy,
hogy a menyasszony füle megcsendüljön!
Húzd el a Rákóczi híres, szép nótáját,
melyre sírt amikor védte büszke várát!
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Az asztalokról kivitték az edényeket, csak a sütemények
maradtak ott. Tánc és nótázás kezdıdött, a hallgató nóták után
talpalávalót húzott a cigány:
„Kis kút, kerekes kút van az udvarunkba’…”
„Túr a disznó, túr a mocsár szélén…”
„Vörös bort ittam az este…”
„Kis kutya nagy kutya nem ugat hiába…”
stb.
A vıfi a mulatozás közben sem pihent, hanem tette a dolgát,
meg-megszakítva a zenét:
Szeretetre méltó házigazdánk! Sok kedves vendége!
Hisszük, hogy elverıdött a gyomrunknak éhe.
Egészségünkre váljék elfogyasztott eledelünk,
szívesen fogyasztott italunk, ételünk.
Násznagy uraim, a hely, hogy szabaduljon,
a muzsika most már szóljon és harsogjon!
A csárdást járjuk el virradat-reggelig,
nyugalomra senki ne gondoljon addig!
A vígasság a tánc és a nótázás éjfélig tartott. A zenekar
eljátszotta mindenkinek a kedvenc nótáját, még a csaposét is,
aki a szokásoknak megfelelıen a gazda legkedvesebb
szomszédja volt.
A vıfi borköszöntı verseket mondott:
Mikor Noé apánk Isten parancsára
a vízözön elıl futott a bárkába,
minden állatfajból és növénybıl vitt egyet,
hogy vész után ne nélkülözzön semmit.
Ámde legbölcsebben mégis csak azt tette,
hogy a szılıtıkét el nem felejtette.
Neki köszönhetjük, hogy a bort ismerjük,
amitıl erınket, kedvünket szerezzük.
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Rajta hát, urak! Töltsük ezt pohárba,
igyunk Noé apánk emlékére máma!
Éjfélkor kezdıdött a menyasszonytánc, amikor a menyasszony
az esküvıi ruha menyecskeruhára cserélése elıtt mindenkivel
táncolt egy keveset. A menyasszonytáncra is volt rigmusa a
vıfinek:
Íme, itt áll közöttünk az ékes menyasszony,
hogy menyasszonyfıvel még egyet táncoljon.
Minden vendégének egy nótát juttasson,
majd az ajándékból új cipıt varrasson.
Táncoljon hát vele mindenki egy kurtát,
csak le ne tapossák a cipıje sarkát,
gondoljunk arra, hogy drágáért varrják!
A „pénzes” menyasszonytánc nem volt jellemzı minden
lakodalomban. Ahol viszont csak így volt szabad
megtáncoltatni a menyasszonyt, ott a vıfi egy tányért tett ki az
asztalra, s mindenkinek abba kellett tenni a „papírbankókat”.
A táncot is a vıfi kezdte:
Az asztal közepén van egy üres tányér,
én kezdem a táncot, a többi még ráér,
addig még elmehet egy ötszázasér’!
Te meg cigány, húzd rá, az új házaspárér’!
A tánc végén aztán a pénzt a menyasszony elıl összefogott
ruhájába borították, a tányért meg a földhöz csapva széttörték.
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VIII. „Asszony lett a lányból…”
menyasszonytáncnak éjfélkor lett vége és a menyasszony

Akiment a szobából. Amíg a vendégek a kedvenc nótáikkal

szórakoztak, addig átöltözött és már „kontyoló ruhában” meg
fejkendıben, immár új asszonyként, „menyecskeként” tért
vissza a lakodalomba a vıfély oldalán, aki az ı nevében
mondott egy versikét:
Jó reggelt kívánok e ház gazdájának,
vele egyetemben kedves násznagyának,
mind az elejének, mind az utoljának!
Tekintsenek rám, jaj, de pórul jártam,
minden szabadságot magamtól elzártam!
Ezt az órát régtıl fogva vártam,
ami velem történt, régen így akartam.

Ekkor következett a menyecsketánc. A cigányzenekar ilyenkor
ropogós csárdásba kezdett, például a „Jaj, de csinos menyecske
lett ebbıl a lányból…”, vagy az „Asszony, asszony, az akarok
lenni…”, kezdető nótákat játszották. A menyecsketánc után
ismét tálaltak, általában sült húsokat, amiket a vıfi a következı
verssel kísérve hozott be:
Ki-ki köszörülje mostan jól a kését,
mert pecsenyét hoztam, mégpedig sokfélét!
Igazán mondhatom, hogy ki eszik ebbıl,
mint a hentesmester, úgy meghízik ettıl.
Kik pecsenyét esznek, mind sokáig élnek,
ıseink is ettıl lettek olyan vének.
Mivel a pecsenyét mindenkor szerették,
s utána a torkukat borral öblögették.
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Az ételt most már reggelig az asztalokon hagyták, hogy a
„bortól melegedı fülek” csillapítására fogyaszthassák a
vendégek.
Az idısebbek, meg akik hamarabb elfáradtak az étkezés után
elköszöntek a fiatal pártól:
- „Isten áldjon meg benneteket, legyetek boldogok, éljetek
békességben, becsüljétek meg egymást!” - mondták és
megköszönték a szíves vendéglátást.
A távozók a szokásoknak megfelelıen süteményeket vittek
magukkal, hogy a szomszédjaikat és az ismerıseiket is
megkínálhassák.
A cigányok minden alkalommal a kapuig kísérték a
búcsúzkodókat egy kis pénz reményében, mert szokás volt,
hogy a távozók papírpénzt húztak a prímás vonójába, hogy
búcsúzóul az ı nótájukat játssza a zenekar.
Lassan a vıfi munkája is befejezıdött, hiszen a rábízott
feladatot elvégezte. Mielıtt leült volna ı is a többi vendég közé
mulatni, még – mintegy zárszóul – elmondott egy rigmust:
Megkapta az új pár immáron az áldást,
egész éjjel ittuk rá az áldomást.
Most, hogy reggel vagyon, hát hazaindulunk,
a boldog házaspártól szépen elbúcsúzunk.
İket a kisházban most magukra hagyjuk,
hogy szerelmüket szókkal ne zavarjuk.
Turbékolnak ık galambok módjára,
szaporodjanak is jövı ilyen tájra!
Aztán eljövünk a keresztelıre,
ismét jól mulatunk, mondhatom elıre.
Az lesz a legszebb nap ezen a világon,
addig is az Isten mindnyájunkat áldjon!
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A fiatalabbak még javában ropták a táncot, nótáztak és
kurjongattak.
A jókedv még mindig egyre fokozódott, bár a vendégsereg
ilyenkor már erısen ritkult. Elıfordult viszont olyan is, hogy
aki már a kora esti órákra a „rendesen pohár fenekére nézett”,
ekkorra valahol kipihente a fáradalmait és frissen visszatért
mulatni. Egy-egy lakodalom másnap reggelig, sıt délig is
eltartott!
A mulatozásnak mindig a Rákóczi-induló hangjai vetettek
véget, aminek a szövegét a vidám vendégsereg a népies
formájában énekelte: „Vak Pali, Vak Pali mindent lát…”
Amennyiben sok étel maradt meg, úgy a lakodalom
másnapján „morzsavacsorát” is rendeztek a szőkebb
rokonságnak és ismeretségi körnek. Ha erre nem került sor,
akkor ezen a napon visszarendezték a házat és az élet visszaállt
„az eredeti kerékvágásba”.
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Mellékletek
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1. számú melléklet

Esküvıi ajándékok
Az esküvıi ajándékok Kenderesen általában a következık
voltak:
-

A menyasszonyi ruhát a lánynak a keresztszülei
varratták, vagy vásárolták meg.
Szintén a keresztszülei vették vagy varratták a fiú
vılegényi öltönyét.
Ajándék lehetett a lakodalmi vacsorára vágott birka is.
Tányérok (általában 6 db-os készletben, lapos és mély
tányérok)
Fazekak,
lábosok,
tálak,
konyhai
eszközök,
evıeszközök
Esetleg ruhanemők
Vázák, dísztárgyak, nippek
Csillár
Különféle órák
Hőtıszekrény
Mosógép
Televízió
Szınyegek
Betétkönyv, esetleg készpénz

Manapság megfigyelhetı, hogy az ajándékok értéke emelkedik.
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2. számú melléklet

A lakodalmi tyúkhúsleves receptje
Mint ahogy azt már említettem, egy személyre 1/4 tyúkot
számoltak. Általában közel egyidıs tyúkokat vágtak le, a
legjobbak a kétévesek voltak, mert ezeknek legízletesebb a
levese. Minden tyúk feldarabolt húsát erıs cérnára, vagy
vékony fonálra főzték, amire azért volt szükség, mert így
könnyen ellenırizhették, hogy melyik tyúk fıtt már meg.
Amennyiben a levest üstben fızték, úgy egy személyre
általában félliternyi vizet számítottak, hogy a fızés közbeni
elpárolgás után is legyen elegendı leves.
Bıven zöldségelték, tettek bele sárgarépát, zellert, karalábét,
fokhagymát, vöröshagymát és egész borsot is. Már a felkészítés
során, ízlés szerint sózták, viszont a zeller- és petrezselyemzöldet csak fızés közben tették bele. Nagyon lassú tőzön
fızték, hogy a leves ne legyen zavaros. Általában leszedték a
felforráskor keletkezı habot, de hallottam olyat is, hogy ezt
késıbb vissza is tették a levesbe mondván, hogy „majd elfıvi”
azt.
Csigatésztából személyenként egy maréknyit számoltak. A
tésztát külön fızték meg, néha vízben, de többnyire inkább
kiszedett húslevesben. Tálaláskor viszont már beletették a
levesestálba.
A leves mellé a feltálalták a fıtt húst és a levesben fıtt répátzöldséget is. Ami hús nem fogyott el, azt éjfélre megsütötték.
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3. számú melléklet

A birkapörkölt készítése

Birkahúsból általában ½ kg-ot számítottak egy fıre.
Amennyiben több birkát is vágtak, úgy azokat külön üstökben
is fızték. Már a „birkatestek” darabolásánál is nagyon
vigyáztak, hogy az állatok húsa ne keveredjen össze, nehogy
legyen olyan darab, ami a fızéskor nem puhul meg. A csontos
részeket főrésszel vágták a megfelelı mérető darabokra, mert
így nem lett csontszilánkos a hús.
Mindig a hús kövérsége határozta meg, hogy mennyi
zsiradékot tesznek a jó pörköltnek való alá. A gyakorlott
szakácsok a megfelelı mennyiségő zsírban feltettek mintegy 2
kg apróra vágott vöröshagymát pirulni. Amikor már üvegesre
párolódott, levették a tőzrıl és miután kicsit hőlt, beletették a
sót és az ırölt pirospaprikát. Az igazi mesterek maguk
szerezték be a főszereket, mert így garantálva volt azok
minısége.
Erre a hagymás-parikás alapra tették aztán a birkahúst, a
belsıségek kivételével, amiket csak „félfövéskor” tettek a
pörköltbe.
Jól összekeverték az egészet és visszahelyezték a tőzre. Ezután
már nem volt szabad kavargatni, csak az üst mozgatásával
lehetett fordítgatni a húst. Volt, aki a birka megperzselt és
megtisztított alsó lábszárát tette az üst aljára, hogy ezeken a
csontos részeken legyenek a húsosabbak. Így a tőz nehezebben
„kapta le” a pörköltet, vagyis nehezebben sült oda az üst
aljához.
A birka fejét kettéfőrészelték, az agyvelıt befőszerezték és
miután a két fél fejet újra összekötözték, úgy helyezték az
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üstbe. (A megfıtt fejet a lakodalmi vacsorán a násznagynak
tálalták fel.)
A pörköltet lassú tőzön kellett fızni, úgy lett a szaftja szép
piros és áttetszı. Az igazi birkapörkölt egy kissé csípıs volt.
Néhol „pirosbort” is öntöttek a fövı birka alá, hogy attól is
finomabb legyen. Viszont akitıl én a birkafızés tudományát
tanultam úgy vélekedett, hogy a bort csak igyuk meg, amikor
nem látják, mert a hiányát úgyse veszi észre senki, ráadásul a
pörkölt a bortól hamarabb meg is romlik. Márpedig az a
mondás járja, hogy a birkapörkölt minden újramelegítéskor
finomabb lesz!
Tisztelettel emlékszem a tanítómesteremre, Juhász Józsefre, aki
sajnos már nincs közöttünk. Vadır volt, aki hosszú évek alatt
sok helyen fızött, „sok lakodalmi birkát kigombolt”, hogy az ı
szavaival éljek.
Ma is úgy fızöm a birkapörköltet, ahogy tıle tanultam.
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4. számú melléklet
A leggyakoribb lakodalmas dalok
Akácos út, ha végigmegyek rajtad én…
Kis kutya, nagy kutya nem ugat hiába…
A szegedi csikós lenn itat a Tiszán…
Gyere Bodri kutyám…
Jegenyefán fészket rak a csóka…
Maros vize folyik csendesen…
A vén cigány…
Juhászlegény, szegény juhászlegény…
Cserebogár, sárga cserebogár…
Vörösbort ittam az este…
Két babonás szép szemednek imádója lettem…
Volt nékem négy ökröm…
Ki tanyája ez a nyárfás…
Tele van a város akácfavirággal…
Hogyha nékem száz forintom volna…
Piros Pünkösd napján imádkoztam érted…
Túr a disznó, túr a mocsár szélén…
A kanyargós Tisza partján, ott születtem…
Debrecennek van egy vize, minek Hortobágy a neve…
Szeretnék május éjszakáján letépni minden orgonát…
Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány…
Pántlikás kiskalapot veszek…
Érik a, hajlik a búzakalász…
Hat nap óta szól a nóta…
Befútta az utat a hó…
Lekaszálták már a rétet, nem terem több virágot…
Este viszik a menyasszony ágyát…
Este, este, sej, este akar lenni…
Erdı szélén nagy a zsivaj-lárma…
Megugrattak Hortobágyon…
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A népdalok és magyar nóták mellett gyakran felhangzottak a
legismertebb, legnépszerőbb operettek részletei is:
Londonban hej, van számos utca…
Hajmási Péter, Hajmási Pál, a barométer esıre áll…
Túl az Óperencián…
Egy drága szempár…
Vágyom egy nı után…
Ma Önrıl álmodtam megint…
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Fotóalbum
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Süveges Lukács és Kazinczi Róza házassági anyakönyvi kivonata
1934.
( a Szerzı keresztszülei)
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Süveges Lukács és Kazinczi Róza elsıszülött fiukkal, Süveges Gyulával
1940. körül

Baráth Lajos vıfély 1970. körül
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Tapasztó Sándor és Süveges Róza esküvıi képe
1936.
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Túri Elek és Tapasztó Rózsa esküvıi képe
1953.
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Balog Gyula és Tapasztó Irén esküvıi képe
1958.
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Tapasztó Szabolcs és D. Nagy Irén Szilvia esküvıi képe
1970.
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Túri Elek és Bencsik Emese
1982.

Csáti Sándor és Túri Rózsa
1981.

Idıs Túri Elek és Tapasztó Rózsa a testvéreivel
az aranylakodalmuk alkalmával , 2003-ban
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Szabó Sándor és Balog Irma esküvıi képe
1983.

Balog Gyula és Oláh Ildikó a házasságkötésük után
1985.
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Bogdán Péter és Szabó Valéria esküvıi képe a násznagyokkal együtt
2005.

bn
Kabai Elek és Pál Julianna
1958.

D. Nagy Ernı és Csajági Mária
1975.
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Tapasztó Szilviusz és Kéki Zsuzsanna
1999.

ifj. Tapasztó Szabolcs és Laky Zsuzsanna
2005.

Ifj. Tapasztó Szilviusz
2002.
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Eperjesi Mihály és Nagy Emilia a barátaikkal az esküvıjük alkalmával
1920.

Szerencsi Miklós és Csúr Mária
esküvıi képe
1936.

Molnár János és Csörgı Franciska
esküvıi képe
1936.
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A menyasszony kikérése a lányos háznál.
A vıfély Baráth Lajos
1970. körül

Baráth Lajos vıfély esküvıi menetet vezet
1970. körül
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Süveges István és Csörgı Magdolna esküvıi képe
1956.

Eperjesi Mihály és Nagy Emília esküvıi képe
1920.
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A birkapörkölt fızés eszközei …

… és már fı is a „birkatest”!
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A sorozat eddig megjelent kötetei:

1. szám: Kenderes város lett
2. szám: Tapasztó Szabolcs: Ismerekedés – árválasztáslakodalom
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Tisztelt Olvasók, Kedves Barátaink!
Hagyományként indítottuk útjára a Helytörténeti füzetek
sorozatot és bízunk benne, hogy ezentúl rendszeressé válik
a kiadása.
A következı számtól lehetıség nyílik a sorozat
elıfizetésére is. Az elıfizetık olcsóbban juthatnak hozzá a
kiadványokhoz és nevük rendszeresen megjelenik minden
új számban, mint a sorozat támogatóié.
A Helytörténeti füzetekre a sorozat szerkesztıjénél, Turi
Jánosnál fizethetnek elı, a Polgármesteri Hivatalban.

A szerkesztı
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Családi feljegyzések:

