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1. Bevezetés 
 

 

Dolgozatomban szülőfalum, Pered keresztelői, lakodalmi és 

temetési népszokásait mutatom be. Mivel a témához konkrétan 

kapcsolódó szakirodalom nem létezik, ezért szinte csakis a saját 

gyűjtéseimre tudtam támaszkodni. A feldolgozáshoz a néprajzi gyűjtő, 

leíró módszert használtam. 

Néprajzi gyűjtést előttem Écsi Gyöngyi végzett az 1980-as 

években a peredi lakodalomról. Ennek egy részletébe sikerült 

betekintést nyernem, de a munkához egész terjedelmében nem tudtam 

hozzájutni. 1994-ben a Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság Népzenei 

Munkaközössége szervezett egy népdalgyűjtő tábort Pereden. Az 

ekkor összegyűjtött népdalok a „Bíborpiros szép rózsa” című 

kiadványban jelentek meg. Ezeken kívül Gágyor József és Bakos 

József gyermekjáték-gyűjteményeiben található még néhány Pereden 

készült feljegyzés.  

Kérdéseimet a gyűjtés során magam fogalmaztam meg, ill. a 

Magyar Néprajzi Társaság egyik kérdőívét használtam fel.  

A dolgozatban közölt tájszavakat dőlt betűvel jelzem. Pered 

nyelvjárásában használatos a zárt „e” hang, amelyet „ë”-vel jelzek. 

Jellemző még az á utáni „o”-zás, az á előtti „å”-zás, amit „å”-val jelzek, 

és az „a” és az „e” hang hosszú változatának használata. Ezeket „ā”-

val ill. „ē”-vel jelzem. Ezeket a jelöléseket a magyar egyezményes 

hangjelölés szerint jelöltem meg. 
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2. A falu bemutatása 
 

 

2. 1. Természeti viszonyok 
 

Pered (1948-tól szlovákul Tešedíkovo) területileg a Mátyusföld 

része. 

A Mátyusföld mint földrajzi-történeti-kulturális tájegység pontos 

körülhatárolása máig vitát képez a kutatók között. Abban alapvetően 

megegyeznek a vélemények, hogy a térség nevét Csák Mátéról kapta, 

s gyakorlatilag az ő egykori fennhatósága alá tartozó terület jelölhető e 

névvel. Déli határát a Kis-Duna vonala jelzi, nyugaton pedig a Kis-

Kárpátok vonulata jelöli ki a térség hozzávetőleges pontos határát. 

A falut keletről a Vág folyó, nyugatról a Kis-Duna és ennek 

mellékágai veszik körül. A község kataszterével határos települések: 

Deáki, Vágsellye, Hetmény, Zsigárd, Kirélyrév és Alsószeli. A 

legközelebbi városok: észak felől Galánta, délkeletről Érsekújvár, délről 

Gúta, ill. Komárom, nyugatról pedig Dunaszerdahely. A falu az 1996-os 

közigazgatási reform értelmében a Vágsellyei járás része. 

A község viszonyait nagyban befolyásolta a Vág és a Kis-Duna 

folyó. Gyakori áradásuk következtében a falu katasztere hosszú időn át 

mocsaras volt. Csak a múlt század második felétől került a Vág állandó 

mederbe. Ez a tény, valamint a falu határában kiépített csatornák tették 

lehetővé a termőterületek megnövelését. 

Századunk elején a határban még több erdős rész volt, ezek nagy 

része ma már eltűnt, mert termőterületekké alakították őket. 

 A község belterületén számos tó volt. Közülük a mai napig 

fennmardt az Emlékkő, a Vásártér, a Kistéglások, a Nagytéglások, a 

Telek-tó és a Kurcsa. Az 1970-es években helytelen intézkedések 

következtében betöltötték a Vermeket, ahol szeméttelepet hoztak létre, 
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s az egykori Földverem helyén zöldövezetet, parkokat és játszóteret 

alakítottak ki. 

 Pered külterületén két tó található, a Fekete ér és a Sebes ér. 

Nagyon régiek, hiszen velük már az első írásos emlékekben 

találkozunk. Jelenleg mindkét tó és környéke államilag védett terület. A 

tavak gazdagok nádban, sásban, kákában és más vízinövényzetben. 

Partjaikon ma már ritkaságszámba menő vadkörtefák vannak. 

 

 2. 2. A falu rövid története 
 

 A község nevének írásos említésével első ízben a Pannonhalmi 

Apátság Albeus-féle birtokösszeíró oklevelében találkozhatunk, amely 

az 1237-1240 közötti időszakban íródott. Pered ekkor már mint villa, 

vagyis falu említődik. Ez időben feltehetőleg királyi birtok lehetett, mivel 

a IV. Béla 1251-ben az általa alapított túróci premontrei kolostornak 

ajándékozta a falut (ekkor mint Purud szerepel) Sellyével, Királyfával, 

Hosszúfaluval, Királyrévvel és több, ma már elpusztult településsel 

együtt.  

 A falu eredetileg minden bizonnyal magyar település volt, bár a 

mai napig fennmaradt Kunság helynév arra enged következtetni, hogy 

kun betelepülés is történt, erről azonban írásbeli forrás nem maradt 

fenn.  

 A XVI. században komoly változások történtek a falu életében. A 

mohácsi csata után korán, 1529-ben pusztított a török a környéken, s 

így gyakorivá váltak a birtokviszony-változások. Rövid időre a falu 

Nyári Ferenc birtoka lett, majd Révay Istváné és Révay Ferencé, 

azonban 1548-ban már az esztergomi érsekség birtokaként említik a 

források. 1586-ban Peredet, Sellyét, Királyfát és Hosszúfalut ismét a 

túróci prépostság kapta meg, amelyet ekkor már a jezsuiták bírtak. 

Ezen esemény döntően befolyásolta Pered további sorsát, annak 

ellenére, hogy 1605 után rövid időre elvesztették. Az esztergomi érsek, 
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Pázmány Péter adta ismét a jezsuitáknak, hogy jövedelmét az egész 

sellyei uradalom jövedelmével a jezsuita iskolaügy, 1635-től a 

nagyszombati egyetem fenntartására használják. 

A XVII. században a falut többször érte török támadás. A 

legrosszabb helyzet Érsekújvár eleste után volt, amikor az egész 

környék török kézre került. 

 Érsekújvár felszabadulásával 1685-ben a közvetlen katonai 

veszély megszűnt a környéken. A béke csak rövid ideig tartott, mivel 

Pered II.  Rákóczi Ferenc szabadságharcának idején ismét harctérré 

vált. Nemcsak a háborúk, hanem az azt követő pestisjárvány is 

hozzájárult ahhoz, hogy az 1715-1716-os adóösszeírások új 

betelepülésekről tanúskodnak. 

 A falu nagyságára ebben az időben legjobban az 

egyházlátogatási jegyzőkönyv bejegyzése enged következtetni, mely 

szerint főutcájának bejárása 18 percet, az egész falu körbejárása pedig 

1 órát vett igénybe. 

 A XVIII. század hetvenes éveiben a község jelentős 

változásokon ment keresztül. A jezsuita rend feloszlása után 1773-tól 

Pered új földesura a Királyi Kamara lett, majd II. József a felosztatott 

rendek vagyonát a tanulmányi közalapítvány rendelkezésére 

bocsátotta. A birtok jövedelmét a budai egyetem fenntartására és 

fejlesztésére használták fel. 

II. József halála után az egész egyetemi alap igazgatása egy új 

hivatal, a Vágsellyei Közalapítványi Igazgatóság hatáskörébe került. 

 Az első hivatalos népszámlálás idején, 1787-ben Perednek 186 

háza és 1360 lakosa volt, akik 286 családot alkottak. A faluban 663 nő 

és 697 férfi élt, akik mind római katolikusnak vallották magukat. 1804-

ben Perednek már 1600 lakosa volt. A lakosság száma 1828-ban 

1893-ra emelkedett. Pered Pozsony vármegye legjelentősebb községei 

közé tartozott. 
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 A községet a XVIII. század második felében és a XIX. század 

első felében sok csapás érte: a Vág folyó áradása, tűzvész, 

kolerajárvány. 

 Pered község legjelentősebb történelmi eseménye az 1848-49-

es forradalommal és szabadságharccal függ össze. A község a peredi 

csata kapcsán íródott be Magyarország és egyben Közép-Európa 

történelmébe. Jóllehet a csata az egész környéket érintette, a 

legjelentősebb hadműveletek mégis Pereden történtek. A peredi csata 

a szabadságharc vesztes csatái közé tartozik. Az első csatára 1849. 

június 16-án került sor az Asboth Lajos ezredes által vezetett II. 

magyar hadtest, valamint a Knézics Jenő által vezetett III. hadtest, 

illetve a IV. császári hadtest csapatai között, amelyet Pott Gusztáv 

ezredes és Theising tábornok vezetett. Az ütközet Farkasd és Királyrév 

felől Zsigárdnál kezdődött, és Pereden folytatódott. A kezdeti sikerek 

után a magyar csapatok Peredig szorították a császári sereget, s 

miután a császári csapatok erősítést kaptak Hertzinger vezetése alatt, 

a magyar csapatok kénytelenek voltak visszavonulni. A döntő csata 

1849. június 20-án és 21-én zajlott. E vesztes csata magyar tábornokai 

közt van Görgey Artúr és Klapka György is. A magyar sereg 

vesztesége holtakban és sebesültekben több mint ezer volt. A peredi 

csatával nemcsak a Vágvonal veszett el, hanem megpecsételődött a 

magyar szabadságharc sorsa is, mivel ekkortól az osztrák és az orosz 

szövetséges túlerővel szemben a magyar sereg már nem tudta 

győzelemre vinni a harcokat. A peredi csata emlékét a Pozsonyi 

Honvédegylet jóvoltából 1869-ben állított emlékmű, valamint a 

templom falába beépített ágyúgolyók őrzik. A község egy része a 

júniusi 21-ei csata következtében leégett. A szántóföldek termése 

tönkrement. 1851-ben a Bach-kormány a vagyonkezelést a budai 

magyar pénzügyi igazgatóság kezébe adta.  
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 Pered a különböző viszontagságok és elemi csapások ellenére 

rövidesen felépült. A századfordulón Pered lakosainak száma már 

3414.  

 A múlt század második felében községünk kataszterében nagy 

sáskajárás pusztított. A szájhagyomány szerint a sáskasereg repülés 

közben felhőként eltakarta a napot, ahol pedig leszállt, ott rövid időn 

belül nagy gabonaterületeket legelt le. A kártevők ellen a lakosság úgy 

védekezett, hogy nagyobb méretű deszkát erősített a talpukra, és 

agyontaposták a sáskákat, népiesen a szëcskőket. Ennek 

következményeként községünk lakosságát máig is „szëcskőknek” 

becézik. Született erről egy falucsúfoló gyerekvers is: 

 

 „Përëdën, Përëdën szëcskők laknak, 

 Ólajtóval takaróznak. 

 Benéztem ëgy ablakon, 

 Szëcskők táncoltak 

 a’ asztalon.” 

 

 A község fejlődését az I. világháború úgyszólván megbénította. 

Az 1914-1918-as háborúnak 131 peredi áldozata volt. A háború 

hőseinek a község 1931-ben emelt emlékművet a község főterén. Az I. 

világháború után a trianoni békeszerződés értelmében Peredet a többi 

felvidéki településsel együtt az újonnan létrejött Csehszlovákiához 

csatolták. 

 Az 1938-as bécsi döntés értelmében a Felvidéket, így Peredet is, 

visszacsatolták Magyarországhoz, majd a II. világháború után, 1945-

ben ismét Csehszlovákia része lett. A világháború befejezése sem 

békét, sem nyugalmat nem hozott. A lakosságra újabb 

megpróbáltatások vártak. A Kassai Kormányprogram, valamint a 

Beneš-dekrétum által a felvidéki magyarság osztályrésze a 

jogfosztottság lett. 1947-ben a magyar családok százait deportálták 
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kényszermunkára Csehországba, Peredről 153 családot. Ugyanebben 

az évben és 1948-ban a falu népe megélte lakosságcsere címén 585 

család erőszakos Magyarországra való kitelepítését is. 

 Az 1948-as hatalomátvétel után a társadalom minden területén, 

így a településeken is állami közigazgatás vette át az irányítást. 1948 

februárjában a hatóság  figyelmen kívül hagyva a község Pered, 

Purud, Pöröd neveinek több mint 700 éves múltját a „Pered” történelmi 

helységnevet Tešedíkovo-ra változtatta. Az új nevét a község Tessedik 

Sámuelről kapta. Mivel Tessedik Sámuel szlovák történelmi 

személyként szerepel, így a helység megnevezéséről szóló törvény 

értelmében Pered azon 13 település közé tartozott, amelyek nem 

kapták vissza 1990 után az eredeti történelmi megnevezésüket. Ezért 

az 1995. március 6-i népszavazás eredményeként Pered elsőként 

nyújtotta be igényét a hivatalos megnevezés mellett a község 

történelmi nevének megjelölése ügyében. A belügyminisztérium 

tudomásul vette a népszavazás eredményét, de a történelmi 

helységnévtábla elkészítését nem biztosította. Ezért községünk 

önkormányzatának határozata értelmében a saját költségünkön 

megrendeltük és ki is helyeztük az előírásoknak megfelelő Pered 

helységnévtáblákat. 

 A 2001-es népszámlálás adatai alapján a község lakosainak 

száma 3700, ebből 3063 magyar ajkú, ami az őslakosság 82,78%-át 

képezi, 592 szlovák ajkú, vagyis az őslakosság 16%-a, továbbá a 

községben él 4 cseh, 1 roma, 2 ukrán és 38 egyéb nemzetiségű lakos. 

 A község felekezeti megoszlása: római katolikus 3223 (87,10%), 

evangélikus 221 személy (5,97%), görögkatolikus 2 személy (0,05%), 

református 46 (1,24%), a metodista egyház tagja 21 személy (0,56%), 

jehovista 2 (0,05%), felekezet nélküli 136 (3,67%) és egyéb vallású 49 

személy (1,32%). 
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3. Keresztel ő 
 

 

Pereden az emberek mindig örültek a gyermekáldásnak. 

Körülbelül fél éves koráig szoptatták és pólyázták a csecsemőt. Mivel a 

falu lakosainak életében fontos szerepet játszott a vallás, ezért minden 

gyermeket feltétlenül megkereszteltek. 

 

3. 1. A komaság 
 

Rövid idővel a gyermek megszületése előtt a szülők 

keresztszülőket, vagyis komát, komaasszonyt választottak. Voltak, akik 

a rokonságból választottak valakiket (testvért, unokatestvért), voltak, 

akik barátnőt, barátot hívtak meg komának. „Az nem számított, hogy ki 

a komaasszon’, csak lëgyën.” (Mészáros Endréné Tyúkos Matild, 

1914) Az egyetlen feltétel az volt, hogy katolikus vallású legyen. A 

keresztanya tartotta a gyereket a kërësztkút fölé és ő válaszolt a pap 

kérdéseire a gyermek helyett. Az ritkaság volt, hogy a gyermeknek 

csak keresztanyja vagy keresztapja volt. Ez csak olyankor fordult elő, 

ha a keresztanya még lány volt - illetve a keresztapa még legény -, 

amikor a keresztelő megtörtént, és később se házasodott meg. A 

szülők igyekeztek házaspárt felkérni a komaságra. Pereden nem volt 

hagyománya a mátkaságnak, a keresztszülőket csak akkor 

választották ki a szülők, amikor a gyermeket várták. A komaságot 

szinte minden esetben viszonozták, csak olyankor nem, ha valami 

miatt a komák megharagudtak egymásra. Ez viszont ritkán fordult elő, 

mert vigyáztak a két család közötti jó kapcsolatra. Mindenkinek csak 

egy keresztapja és keresztanyja lehetett, mert „kërësztülő csak ëccër 

van.” (Takács Lénárdné Melicher Anna, 1922) A gyermek a 

keresztszüleit kërësztapának ill. kërësztanyának  szólította, a szülei 

keresztszüleit pedig öregkërësztapának , öregkërësztanyának. 
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 A keresztszülőknek később is volt szerepük a gyermek életében: 

ők lettek a bérmakeresztszülők, majd a násznagyok és a tanúk a 

gyermek esküvőjén. Bérmáláskor a fiú vállát a keresztapja, a lány 

vállát a keresztanyja fogta. A bérmanevét mindenki a keresztszülei 

után kapta.  

Mielőtt megszületett a következő gyermek a családban, a szülőknek 

megint el kellett menniük megkérni a komáékat, hogy megkereszteljék 

őt is.  

 

3. 2. Várandóság 
 

Amíg az anya várandós volt, gyakran figyelmeztették, hogy ne 

nézzen meg nagyon senkit, „mer’ akkor ráfeletkëzik” (Takács Lénárdné 

Melicher Anna, 1922) és arra a személyre fog hasonlítani a gyermek. 

Ezt főleg olyankor mondták neki, ha például sebhelyes vagy torz arcú 

emberrel találkozott. Azt is mondták, hogy ha a várandós anya arca 

megcsúnyút, akkor biztos lánko lesz. Abból is tudtak következtetni a 

gyermek nemére, hogy milyen volt az anya hasa: ha hëgyës, akkor 

gyerëk lëssz (vagyis fiú). „No igën gömbölű a hasad, lányod lëssz.” 

(Bende Lászlóné Varga Mária, 1927) Néha az anya is, megérezte, 

hogy fiút-e vagy lányt fog szülni, de csak akkor, ha már volt gyermeke, 

volt mihez hasonlítania a terhességet. Ilyenkor azt mondták: „más a 

terhe, bisztos lányo lëssz” (Takács Lénárdné Melicher Anna, 1922) - 

ha már volt egy fia.  
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3. 3. Szülés 
 

Amikor eljött a szülés ideje, elküldtek valakit a bábasszonyér’. Ő 

egyedül vezette le a szülést, általában nem volt szüksége segítségre, 

ezért más nem is volt jelen. Olyankor hívtak csak orvost, ha 

komplikáció lépett fel a szülés közben, egyébként nem. 1955-ben 

Vágsellyén- a legközelebbi városban- megnyílt a kórház. Ettől az időtől 

kezdve már egyre kevesebben szültek otthon, mindekit beutalt az 

orvos a kórházba. Akinek volt mivel és volt ideje bemenni a kórházba, 

az bement, de bizony gyakran már erre nem volt idő, így otthon 

született meg a baba.  

Az újszülöttet pólavánkusba csomagolták, átkötötték pólakötővē, 

amibe rózsafüzért fűztek, „hogy meg në babonázzák, még nincs 

megkërësztűve a baba. Hát ez azér’ vót, hogy a baba pogánnok 

születëtt, mer’ a mi hitünk aszt tarcsa, és hogy ha rajta a rózsafüzér, a 

Szűzanya megvídi, és hogy akkor nem pogányonn fog meghānyi, ha 

víletlenyű meghā. Mer’ mondom, akkor sok baba meghāt.” (Mészáros 

Endréné Tyúkos Matild, 1914) A rózsafüzér tehát egyrészt megvédte a 

babát a rontástól, másrészt attól, hogy ha a keresztelő előtt meghal, 

úgy temethessék el, mintha meg lett volna keresztelve. Általában a 

szülést követő napon az apa elment a községházára, hogy bejelentse 

a gyermek megszületését. Ha látták, hogy a megszületett gyermek 

beteg, nem elég életrevaló, hamarosan meg fog halni és már nincs idő 

elvinni a paphoz, akkor házi kërësztcsíget kapott a bábasszonytól vagy 

valamelyik családtagjától. Mindenki otthonában volt szenteltvíz, amivel 

keresztet vetettek a gyermekre, és ezt mondták: „Megkeresztellek 

téged az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Ámen.” A pap ezt a 

keresztséget ugyanúgy elismerte, mintha a templomban keresztelték 

volna meg, ezért ugyanúgy temette el, mint bármilyen más hívő 

keresztényt. Ha a gyermek egészséges volt, akkor is igyekeztek minél 
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hamarabb megkeresztelni, „hogy meg në hājjon szencsíg nékű” 

(Mészáros Endréne Tyúkos Matild, 1914).  

 

3. 4. A keresztelés 
 

Néhány napos, de legfeljebb 2-3 hetes korában keresztelték meg 

a csecsemőt. A keresztelőn csak a gyermek és a keresztszülei vettek 

részt. A babát szépen felöltöztették, pólavánkusba fektették, 

kërësztülőpaplannyal letakarták, hogy amíg meg nem keresztelik, ne 

lássa senki, nehogy szemmelverés történjen. „A kërësztanya így vitte 

ja nyålábjábo.” (Bartuska Rudolfné Somogyi Julianna, 1932) A 

templomba természetesen gyalog mentek, és mivel a keresztanyának 

nehéz lett volna az egész úton vinnie a kicsit, ezért a bábasszony 

szokott segíteni neki. Főleg olyannak, aki nagyon messze lakott a 

templomtól. 

Sajnos a faluban nem találtam hímzett, csak festett 

kërësztülőpaplant. Adatközlőim elmondása szerint amikor őket 

keresztelték, tehát körülbelül az 1900-as évek első három évtizedében 

méd hímzett, fodros szegélyű kërësztülőpaplant használtak. „Szíp 

rúzsaszíny posztóbú vót és körű fodor vót.” (Bartuska Rudolfné 

Somogyi Julianna, 1932) A paplanból csak 2-3 darab volt a faluban, az 

emberek egymásnak kölcsönözték. Később divatba jött a fehér 

selyemből készült, kézzel festett paplan. Ezekből még most is lehet 

találni a faluban néhányat. Mindegyiket a faluból származó 

kedvesnővérëk festették. Az egyiket Mészáros Endréné Tyúkos Matild 

a testvérétől kapta, aki Érsekújvárban volt nővér. Az első unokájának 

keresztelői ajándéka volt. A paplanok használata körülbelül az 1970-es 

években ment ki a divatból. Valószínűleg ehhez az is nagyban 

hozzájárult, hogy a szocializmus idején sok gyermeket titokban 

kereszteltek, nem egy esetben a szomszédos falvak valamelyikében, 

így nem lehetett a gyermekkel az utcán sétálni. 
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A keresztelő után a keresztszülők ünnepi ebéden vettek részt a 

gyermek szüleinél. Ilyenkor általában húslevest és valamilyen sült húst 

fogyasztottak, a leggyakrabban kirántotthúst. A keresztszülők 2 literes 

pintësüvegbe’ bort és a babának keresztelői ajándékot vittek: 

ruhaneműt, a módosabb családoknál a kislánynak aranyfülbevalót. 

(megj.: 1 pint=1,5 liter) 

 

3. 5. A „látó” 
 

Körülbelül egy héttel a keresztelő után, egy vasárnapi napon a 

keresztszülők látót vittek keresztgyermeküknek. Tyúkból húslevest 

főztek-„sárgolevesnek híták őtet” (Mészáros Endréné Tyúkos Matild, 

1914)-, a tyúkhússal együtt egy 5 literes zománcos, födeles kondéba 

tették, úgy vitték a komáékhoz. Egy tányérba levestésztát tettek, a 

tányért pedig egy csipkével díszített kendőbe helyezték. A kendő négy 

sarkát összeillesztették és azon fogva vitték. Ahhoz, hogy a kendő 

szépen álljon, ki is kellett keményíteni. Itt-ott, elvétve még lehet ilyen 

kendőket találni a szekrények mélyén. Az asszonyok maguk 

készítették készen vett hímzett anyagból -madérából- és vert 

csipkéből, amit szintén a boltban vásároltak. Szëgesszëkfűvel 

(szekfűszeggel), fahajjal, cukorral ízesített kompótot főztek 

aszaltszilvából, amit egy 3 literes kondéban vittek magukkal. Egy 

szögletes fedeles fonott kosarat ugyanolyan kendővel béleltek ki, mint 

amiben a tésztával teli tányért vitték. Ebbe sütemény került: krafli, 

cukorkålács, kevertkålács. Ha a kosár fedelét lecsukták, a kilógó 

csipke szépen díszítette a kosarat. Sütöttek még fonottkalácsot, amit 

babakålácsnak hívnak és két kuglófot. Az egyiket dióval, a másikat 

mazsolával ízesítették. Ezeket hosszúkás ovális karkosárban vitték 

letakarva. A XIX. és a XX. század fordulóján még divat volt, hogy a 

komaasszonynak kelt tésztából túrós, mákos, diós lepényt és lekváros 

fánkot kellett sütnie. Ehhez mondókát is költöttek: 
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   „Hat a túrós, hat a mákos, hat a diós 

     és harminchárom a siska, 

     komaasszony, mink is így visszük vissza.”  

(Mészáros Endréné Tyúkos Matild, 1914) 

 

A kalácsokat nem számolták meg, ezt csak a vicc kedvéért mondták el. 

Siskának a fánkot hívják. 

A kisbabát nemcsak a keresztszülei látogatták meg, kíváncsiak 

voltak rá a rokonok, az ismerősök is. Ők sem mehettek üres kézzel, ők 

is vittek látót: aszaltszilvából főzött kompótot és tejeskávét. „A’ vót a 

vendíglátó.” (Takács Lénárdné Melicher Anna, 1922) 

Az 1960-as évektől kezdve ez a szokás is átalakult. Városi hatásra 

egyre inkább divatba jöttek a cukrászsütemények, amelyek lassacskán 

teljesen kiszorították a babakalácsot, a kuglófot. A kifejezést még ma is 

használják: „Visszük a látót.”, de manapság egészen mást 

ajándékoznak: ruhát, babaápolási szereket, játékot, ékszert. Kompótot, 

tejeskávét és húslevest pedig egyáltalán nem visznek, sokan nem is 

tudják, hogy régen ilyen szokás is volt Pereden. 

A fent említett krafli egy vajas tésztából készült sütemény. 

Többször ki kellett sodorni és összehajtogatni, amitől leveles lett a 

tészta. Felforrósított éles késsel különböző alakú, hosszúkás 

darabokra vágták föl. Sütés közben felfúvódtak és fel is borultak. 

„Főforoktak mindíg. Még abba vót dió csavarva, nos ez vót a 

sütemíny.” (Mészáros Endréné Tyúkos Matild, 1914) Amikor elkészült, 

vaníliáscukorban megforgatták. 

A cukorkalács gyúrt tésztából készült édes sütemény. A sütés előtt 

a tetejét kristálycukorba mártották, innen kapta a nevét. Ha volt rá 

módjuk, diót is kevertek a cukorba, hogy még finomabb legyen. 

A kevertkalács a piskótatésztához hasonlít, a tetejét 

vaníliáscukorral szórták meg. A kraflit még ma is sütik, a cukorkalácsot 



 17 

és a kevertkalácsot már csak néhány idős asszony, aki még emlékszik 

a receptre. (A sütemények pontos receptjeit a mellékletben közlöm.) 

 

3. 6. Gyermekgondozás 
 

Ha volt ki segítsen a gyermekágyas anyának, akkor segítettek 

neki a főzésben, a mosásban, a háziasszonyi teendők elvégzésében. 

Ez viszont csak abban az esetben volt lehetséges, ha a fiatalok a 

szülői házban laktak, és az édesanyja vagy az anyósa segíthetett neki. 

Ha viszont külön háztartásban éltek, akkor a szülés után néhány 

nappal fel kellett kelnie, hogy elvégezze a munkáját. Pereden nem volt 

szokás ebédet hordani a gyermekágyasnak. Hat hétig a férjnek nem 

szabadott az asszony ágyába átmennie. 

Az anya a szülés után bent kellett hogy maradjon, a házból se 

nagyon mehetett ki, az utcára pedig egyáltalán nem. Az első útja az 

volt, amikor hat hetes gyermekét elvitte a templomba: „hat hetire mënt 

ē ëtyházho’, akkor vitte ja kicsint bemutatnyi a templomba. Ippen úgy, 

min’ mikor a Szűz Márija mëg a Szent Józsëf ēvittík a kis Jézunkát a 

templomba.” (Bartuska Rudolfné Somogyi Julianna, 1932) „Akkor aszt 

mondták, hogy ëtyházkelő.” (Mészáros Endréné Tyúkos Matild, 1914)  

Az anya magához fogta gyermekét úgy, hogy a vállkendőjével le tudja 

takarni, és úgy ment vele a templomba. A pap ilyenkor egy gyertyát 

adott az asszony kezébe, megkerülték az oltárt és imádkoztak. Ezután 

a fiatalasszony már bárhová elmehetett, és a gyermekét is kivihette az 

utcára.  

Mint sok más hagyománynak, ennek is a szocializmus vetett 

véget: „Mer’ asztánn má’ gyütt a komunista világ, akkor má’ ez mind 

ēmút, ez mind nem lëtt...mindën ēmaratt má’! Azőte sincs.” (Mészáros 

Endréné Tyúkos Matild, 1914)  

A kisgyermeket leginkább a rontástól féltették, amit szëmverísnek 

hívnak ill. azt mondják, hogy meg van ígízve, megígísztík. Ez ellen a 
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keresztelő után is meg kellett védeni a gyermeket, ezért a pólyára vagy 

bárhová a kisgyermek közvetlen közelébe egy kis piros szalagot 

tűztek. Ha mégis megígízte valaki a babát, azt onnan tudták, hogy 

„akkor mindig csak alutt és rít, alutt és rít, akkor rosszākodott, nem 

akart ënnyi, ojan nyukhanya vót, akkor má észrevëttük, hogy valami 

baja van nëki.” (Takács Lénárdné Melicher Anna, 1922) Voltak olyan 

asszonyok, akik bárkihez elmentek meggyógyítani a megígézett 

gyermeket. „Vót ojan, aki csináto esztët a szenes vizet. Gyűjjön ē, mer’ 

-mondom- mëgin’ egísz íjjē nem vót aluvás. És azér’ håsznát, ide 

hāgass!” (Mészáros Endréné Tyúkos Matild, 1914) Sokan azonban 

maguk is megtanulták, mit kell tenni ilyen esetben. „Vót olyan, aki 

lemozsdatta, pisávó lemozsdatta és megtörűgette. Én például kinyātam 

a szëmüköt, és háromszor ēre köptem, háromszor āra köptem és 

addig nem szótam sënkinek, még eszt meg nem csinátom. Segítëtt.” 

(Takács Lénárdné Melicher Anna, 1922)  

Egyik adatközlőm egy történetet mesélt el, amikor a fiával történt 

ilyen eset. Így szólt: „A Rudi ëccër meg vót ígízve, de má’ akkor má’ 

ölíg nagy gyerëk vót. Mëntünk a përëdi búcsúba, és há’ ugyi hama’-

hama’ születtek, nálunk öt év alatt születëtt a három gyerëk, a Mari vót 

a legfijatalabb, benne vót a kocsiba’, sportkocsiba’, a Juci a’ ëggyik 

férű fogta ja kocsit, a Rudi a másik félënn. És amin’ mëntünk má’ ja 

búcsú felé, ēhattuk ott ahunn most a drogérija van és akkor ēkezdëtt 

izényi, botladoznyi ja Rudi. S mondom nëki: -Mi van veled fijam, há’ 

csak nem vagy ámos vagy aluszó vagy mi a csuda van véled, hogy így 

botlogász? 

Há’ de ijen mit tudom én, mijen vót a gyerëk, há’ kivëttük a Marit a 

kocsibú és beleűtettük a Rudit. Há’ és a Rudi még alutt mågánok a 

kocsiba’. És összitålákoztunk ëggyik ismerősünkē és akkor aszongya, 

hogy izé... 

-Há’ mi az -aszongya- a kicsiny mëgy és a nagy még a kocsiba’ van? 
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-Há’ én nem tudom, mi a fene lēte őtet, há’ botladozott vagy botlogát, 

ahugyann fogta ja kocsit -és há’ mondom- szundikáll ëhunë. Nos 

aszongya rá az a’ asszony: 

-Biztos megígíztík! 

-Á... -mondom-, mit megígíztík! 

S aszongya énnëkëm, hogy: 

-Biztos meg van ígízve, gyere, ēmëgyünk hozzátok és én lemozsdatom 

a’ izét, a gyerëkët. 

Hát ēgyüttünk haza, lemosdatta ja gyerëkët itthonn, és nem vót tovább 

sëmmi baj, mëhettünk vissza ja búcsúba. Há’ vót benne valami 

valóság.” (Bartuska Rudolfné Somogyi Julianna, 1932)  

A szemmelverés meggyógyítására többféle „gyógymódot” 

alkalmaztak, mindenki kicsit másképp tudta, attól függően, hogy kitől 

tanulta meg. Ezek közül kétfélét sikerült megtudnom. Az egyiket 

édesanyámtól hallottam: szótlan vízzē kellett megmosni a beteget, 

vagyis a mosdatás közben csöndben kellett lenni, nem szólhatott 

senkihez, aki végezte a gyógyítást. Tíz kanál vizet öntött egy pohárba 

vagy egy tányérba, és a kézfej külső oldalát belemártva kellett a 

megígézett szemét kitörölni a belső szemzugtól a külső felé haladva. 

Ezt háromszor kellett megismételni, egy pelenkával megtörölgetni, 

majd egy kanál vizet megitatni a gyermekkel vagy kiönteni, ha még túl 

kicsi volt ahhoz, hogy megigya. Ezután meg kellett számolni, hány 

kanál víz maradt az edényben. Ha tíz vagy még több, akkor meg volt 

ígézve. Ha kevesebb, akkor nem. 

Egy másik adatközlőtől pedig így hallottam: egy tányérba három 

kanál vizet öntöttek. Egymás után meggyújtottak három szál gyufát és 

azt beledobták a vízbe. A kézfej külső felével, késztűrű lemosták a 

vízzel a gyermek arcát, a kezét és a lábát. Ezután egy kanállal 

megitattak vele a vízből és megmérték, mennyi maradt a tányérban. 

Ha megvolt a három kanál, akkor a gyermeket megígézték. Ha 

kevesebb volt, akkor nem történt rontás. 
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Érdekesnek tartom, hogy a falu népe hitt ebben, pedig mindenféle 

babonaságot tiltottak, hiszen egy mélyen hívő, csaknem színtiszta 

katolikus faluközösségről van szó. Az asszonyok többsége ma is 

alkalmazza ezeket a rontás elleni praktikákat. Sokan maguk is 

megtanulják a lemozsdåtást, sokan egy idős szlovák asszonyhoz viszik 

el a gyermeküket, ha baj van.    
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4. Lakodalom  
 
 

A fiatal kor nagy eseménye a párválasztás, az udvarlás. Ennek 

előfeltétele a felnőtté válás, a gyermekkorból való kivövés. Ezt a tényt 

a falu régi társadalma külső jelzésekkel, szokásokkal is elismerte. 

 

4. 1. Felnőtté válás, párválasztás 
 

A falu legényei közösségekbe, csoportokba szerveződtek, egy-egy 

kocsmához egy-egy legényközösség tartozott. A 10-15 éves gyerekek 

farsang idején délutáni mulatságokra, kismuzsikára jártak. A 

kismuzsika este 21-22 óráig tartott, és egy zenész szórakoztatta a 

társaságot, aki tangóharmonikán húzta a talpalávalót. Muzsikának a 

bálokat hívták, de oda csak az idősebb lányok, legények járhattak. Ha 

egy 15-16 éves legényke megunta a kismuzsikát és ő is kocsmába, 

muzsikára akart járni, választania kellett a legényközösségek ill. a 

kocsmák közül egyet, amelyiknek a tagja szeretett volna lenni. Miután 

választott, „keresztapát” kellett keresnie a legényközösség tagjai közül. 

A keresztapa megbeszélte társaival, mikor tartsák a 

„legénykeresztelőt”. Ezt általában több jelentkezővel egyszerre, együtt 

tartották. Minden „keresztelendő” 5 liter, a keresztapák 1-1 liter borral 

járultak hozzá a „szertartáshoz”. Az asztalnál a keresztapa jobbján 

foglalt helyet a „keresztfi”, aki ünnepélyesen felkérte őt, hogy fogadja 

keresztfiává. Az egyezséget kézfogással, majd koccintással 

pecsételték meg. Az eddigi „gyerek” ezzel legénnyé lett. Ha a 

mulatozás közben elfogyott a bor, a kocsma többi legénye rendelte az 

utánpótlást. Az avatást követő vasárnap a keresztapa magával vitte 

keresztfiát a lányosházhoz, ahová járt. Az ifjú legény ezzel jogot nyert 

arra, hogy lányokhoz járhasson, udvarolhasson. Kocsmában, utcán a 

keresztapja és annak barátai védelmét élvezte. Ha valaki bántani 
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merte, annak a legény keresztapjával és annak társaival gyűlt meg a 

baja. Ha pedig nagynak érezve magát verekedést, botrányt okozott, a 

keresztapa kötelessége volt őt megdorgálni és az ellentéteket 

elsimítani. 

A lányok nagykorúvá válálsát nem kötötték semmilyen 

szertartáshoz, a „kislányokat” nem kellett „nagylányokká” avatni. 

A faluban 8-10 kocsma működött, muzsikakor a kocsma legényei 

fogadták meg a zenészeket. A kocsmába csak a legények jártak, a 

lányoknak nem illett bemenni, csak ilyen kivételes alkalmakkor, mint a 

muzsika. Ilyenkor a legények már délutántól a kocsmában ülve, 

borozgatva várták a lányokat. A lányok négyen-öten 

összikapaszkodva, kartinfogva  bementek a kocsmába, és megálltak 

az ajtó mellett, a sarokban. Várták, hogy a legények felkérjék őket 

táncolni. Akíg a zenekar húzta, addig ott táncoltak, de ha a zenekar 

szünetet tartott, a lányok elindultak a következő kocsmába, hogy ott is 

egyet táncolhassanak. Leülniük nem illett, ezt csak az tehette meg, 

akinek már komoly udvarlója volt. Ő viszont már nem járhatott a 

lányokkal kocsmáról kocsmára, végig a legény mellett kellett maradnia. 

 

4. 2. Ismerkedés, udvarlás 
 

Az ismerkedés, az udvarlás első mozzanatai legtöbbször a 

muzsikán történtek meg. A legények itt szemelték ki maguknak a 

lányokat, akikhez azután csoportosan eljártak. Ha egy legénynek 

megtetszett valamelyik lány, megkérte a barátait, hogy menjenek el 

vele a lányhoz. Jó alkalom volt erre a kölöncölés. Ez a népszokás a 

farsang végét, a böjt kezdetét jelezte. Farsangutollakor, 

hamvazószerdán délelőtt legénycsoportok járták a falut. A csoport 

elején égő lámpást vittek, keresték a véget ért farsangot. A legények 

vállán keresztülvetett szalag két végén egy-egy csattal díszített üveg 

lógott, benne forralt, cukrozott pálinka. A szembejövőket és az utcán 
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álldogálókat megkínálták a pálinkával, és aziránt érdeklődtek, nem 

látták-e a farsangot. Ha az utcán vagy a kocsmában találkoztak 

valamelyik társtalan legénnyel (olyan „falubolondja” félével), annak 

vállára egy kötelet dobtak, amelynek mindkét végén egy tégla lógott -

ez volt a kölönc-, és arra bíztatták, cipelje végig az utcán, amin ők jókat 

nevetgéltek, szórakoztak. A kölöncölés mindig valamelyik lányosháznál 

ért véget, ahol a lány megvendégelte a hozzá járó legényt és társait.  

A legény el szokott menni a barátaival felköszönteni a lány szüleit 

a névnapjukon. Beköszöntek, és egy köszöntőt énekeltek az 

ünnepeltnek. „Há’ ijenëkët csinátok azelőtt. De ez má’ mind ēmút!” 

(Mészáros Endréné Tyúkos Matild, 1914)  

A legények nemcsak farsang idején, hanem az egész év 

folyamán, de legfőképpen télen jártak a lányosházokho’, mert tavasztól 

őszig sok volt a munka, télen viszont ráértek. Hetente háromszor 

lehetett lányokho’ járnyi: kedden, csütörtökön és vasárnap este. Ezek 

voltak a lányos esték. Szombaton azért nem jártak, mert olyankor 

kellett megmosakodni, megfürödni. 

A téli esték főleg kártyázással teltek. A legények általában 

nyolcan-tízen mentek a lányokhoz, megtelt velük a szoba. Körülülték 

az asztalt, gyakran még széket is kellett behozni a konyhából, mert 

nem fértek el a sarokpadon. „ ...és akkor elégyütt az a bizonyos idő, 

hogy má’ haza kő mënnyi, akkor ēmëntek haza, és ha az a legíny má’ 

udvarót a lánynok, akkor az a legíny ott maratt ëccsëpët még kint, és 

asztán ő is ēmënt haza.” (Bartuska Rudolfné Somogyi Julianna, 1932) 

Télen a konyhában, nyáron az udvaron beszélgethettek még a 

szerelmesek, de nem túl sokáig, mert este tíz óra tájban illett a 

legénynek hazamennie. A lány szülei is olykor-olykor odaültek 

kártyázni a fiatalok közé, vagy csak ott voltak velük a szobában.  

Amikor a legény már komolyabban udvarolt a lánynak, eljártak 

bálba és a vasárnapi  muzsikákra. Délutántól késő estig szólt a zene a 

kocsmákban. Az 1947-es kitelepítés után a közel tíz kocsmából három 
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maradt: a Kollár-kocsma, a Szövetkëzet és a Dzsungël. Az áttelepűtt 

szlovákok nem voltak kocsmárosok, „mimmí kevesebb vót a 

mindensíg. Mikor még a magyarok mind itt vótak, akkor még mindën 

uccánok megvótak a maga legínnyei. Közbe’ asztán gyüttek a 

zűrzavarok a szlovákok még a magyarok között, aztán má’ 

ojan...mindën ojan múllófélbe’ lëtt. Asztán má’ nem vót úgy, mind 

azelőtt.” (Bartuska Rudolfné Somogyi Julianna, 1932)  

A muzsika addig tartott, amíg a legényeknek el nem fogyott a 

pénzük ill. záróráig. Ekkor a cigányok Rákóczi-marsot játszottak: 

„Tíszkor má’ húszták a Vak Palit.” (Bartuska Rudolf, 1927) Ezzel 

befejeződött a mulatság, mindenkinek haza kellett mennie. A faluban 

három-négy zenekar működött, közülük a két legismertebb és 

legközkedveltebb a Compó-zenekar és a Figa-banda. Minden 

zenekarnak volt egy prímása, egy bőgőse, egy cimbalmosa és egy 

klarinétosa, amit Pereden csak síposnak hívnak. Körülbelül az 1970-es 

évektől divatba jött a szaxofon. Ezek a zenekerok az 1980-as évakig 

aktívan működtek, sajnos a zenészek többsége azóta elhalálozott, és 

az utánpótlás is elmaradt. Mára az 1-2 tagú „zenekarok” szinte teljesen 

kiszorították a cigányzenét. 

Amíg tartott az udvarlás, addig igyekeztek a felek megegyezni a 

vagyonról, a hozományról, a földről, mert mindenki jól akart járni. 

Házassági szerződést, „móringlevelet” viszont nem írtak, csak szóbeli 

megegyezés történt.  

Ha a két fiatal ugyanazon társadalmi réteg tagja volt, főképp ha 

mindketten szegények voltak, szerelemből házasodhattak, nem szóltak 

bele a kapcsolatba a szülők. Olyankor viszont igen, ha a legény 

iszákos volt, vagy nem volt dolgos ember. A gazdagabb családoknál 

azonban nagyon sok volt az érdekházasság. A szülők nem törődtek 

gyermekük érzelmeivel, azzal házasították őket össze, akinek 

elegendő vagyona volt, hogy a vagyon egyben maradjon. 

„Összeszërësztík őköt.” (Bartuska Rudolf, 1928) Ilyenkor azzal 
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bíztatták őket, hogy majd összeszoknak. Ha a gyermek mégis olyat 

választott, aki nem tetszett a szüleinek, bizony ki is tagadták őt a 

családból. A szegényebb szülők sem örültek, ha a gyermekük egy 

gazdagabb családba házasodott, mert úgy tartották, ott soha nem lesz 

becsülete. Az is megtörtént, hogy valakinek addig-addig mondogatták, 

hogy nem illik hozzá a választottja, hogy ő maga is elhitte és 

szíttmarattak.  

Válásra ritkán került sor, ha már összeházasodtak, 

együttmaradtak. Gyakran a szülők sem engedték meg és szégyen is 

volt elválni. Ha mégis megtörtént, hogy a házastársak különváltak, az 

abból állt, hogy valamelyikőjük elköltözött a közös otthonból, és a bíró 

és az elöljárók segítségével elosztották a vagyont. A válás oka 

legtöbbször az volt, hogy nem tudtak a vagyoni kérdésekben 

megegyezni, vagy „nem tuttak kigyünnyi.” (Mészáros Endréné Tyúkos 

Matild, 1914)  

 

4. 3. Lánykérés, eljegyzés 
 

Az 1950-es években városi hatásra Pereden is divatba jött az 

eljegyzés, amit az esküvő előtt körülbelül egy évvel tartottak a 

lányosházánál. A lány szülei biztosították az ételt, a bort pedig a legény 

hozta. A legény a vacsora előtt kérte meg a lány kezét a leendő 

apósától. A vacsorán csak a szűk család vett részt: a szülők, az otthon 

élő testvérek, esetleg a keresztszülők. A vőlegény karikagyűrűt 

ajándékozott menyasszonyának. Gyakran előfordult olyan, hogy a 

vőlegénynek nem volt pénze két gyűrűre, ezért csak a 

menyasszonynak vett. Az esküvőre aztán valamelyik barátjától kért 

kölcsön saját részére.  

Akinél nem volt eljegyzés, ott a legény három héttel a lagzi előtt 

ment el megkérni a lányt az apjától. Ennek az eseménynek nem 

tulajdonítottak túl nagy jelentőséget, hiszen már mindenki tudta, hogy 
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össze fognak házasodni, már mindent jó előre megbeszéltek. Nem is 

igen mondtak ilyenkor semmit. A fontosabb dolog ezután következett: 

„köllött mënnünk a papho’ jelënkëznyi, mer’ három vasárnop akkor 

kihirdette, hogy kik fognak eskünnyi.” (Bartuska Rudolfné Somogyi 

Julianna, 1932) A pap tehát három héten keresztül a vasárnapi misén 

kijelentette a házasulandókat, hogy ha valaki tud olyan okot, ami miatt 

nem házasodhatnak össze, azt közölhesse. „Nincs-ë valakinek valami 

beleszólláso ellene. Há’ esztët má’ csak azér’ csináták, hogy akkor is a 

fiatalság, szógányi mëntek mindënhova. Akkor nem vót 

munkalëhetősíg, hanem ēmëntek a lányok is mëg a legínyëk is 

szógányi máshova, és åsztánn ugyi meglëtt a baj, hogy ott is ha vót 

baba, má’ akinek esetleg így járt, az  má’ itten nem esküdhetëtt meg, 

hogy ha jelëntëtte valaki, hogy hát mi van. De ijen nem törtínt meg 

azér’, legalábbis én nem tudom, csak má’ úgy kérdësztük, hogy há’ 

mindënki a templomba’ és a szószékënn prédikát akkor a pap fönt, és 

onnaj mondta, há’ úgy suntam...le, mer’ mindënki aszt níszte, akit, 

akire, akit hirdetëtt. De åsztánn ebbű nem vót sëmmi, megvót a’ 

esküvő három hét utánn és jó vót.” (Mészáros Endréné Tyúkos Matild, 

1914) Ha az illető a három hét alatt nem szólt, akkor később se 

szólhatott. 

 

4. 4. Hívogatás az esküvőre 
 
 

Az első mozzanata a lagzinak az volt, hogy tíz nappal előtte, 

vasárnap, a vőfély -ahogy Pereden mondják lőfíny vagy vőfíny- 

elindult, hogy meghívja a vendégeket. A menyasszonytól kapott egy 

listát, amin a vendégek neve szerepelt, és egy szalagot a lőfínypácáro, 

azzal indult útnak. Minden háznál megkopogtatta az ajtófélfát a 

pálcájával, és versbe foglalva elmondta, kik fognak összeházasodni, 
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mikor és hol lesz a lakodalom, amelyre szívélyesen meghívja az egész 

családot. Ez a hívogató vers így szólt:  

„Alázatossággal lépek a hajlékba, 

az ég áldása szálljon a benne lakóra!  

A házigazdától bocsánatot kérek, 

hogy a tisztelt házba belépni  merészek. 

Jövetelem okát elmondom én bőven, 

egy szép ünnepély van nálunk készülőben. 

Minekután Baji Endre eljegyzi magának Pásztor Máriát, 

ezért kedves szüleik ide küldöttek, 

hogy az ő szerelmes gyermekeik öröme napjára, 

szombaton d.u. 4 órára  

előbb az Isten házába hitnek felvételére, 

azután pedig menyasszonyunk házánál egypár tál étel  

és kancsó bor jóízű eltöltésére 

az egész házi családjukkal szíveskedjenek megjelenni!” 

(Mészáros Károly, 1943)  

 

A vers elmondása után még egy-egy humoros mondatot is 

hozzátett, például: „Azér’ gyüttem lajbiba’, gyűjjenek a lagziba! Azér’ 

gyüttem lepedőbe’, gyűjjenek ē mënyegzőbe!” (Mészáros Endréné 

Tyúkos Matild, 1914)   

 

Amikor befejezte a mondókáját, a házban lakó asszony vagy lány 

egy szalagot kötött a pálcára. A szalag hossza megegyezett a pálca 

hosszának körülbelül kétszeresével. Kettéhajtották és egy pántlikával a 

botra erősítették úgy, hogy fölül egy kis fület alakítottak ki a szalagból. 

A pálcát, ami leginkább a fokosra hasonlított, ügyes kezű legények 

faragták és ki is festették. Egymásnak kölcsönözték. A vőfélyt ilyenkor 

meg szokták kínálni egy pohár borral. Ezért is volt fontos, hogy nagy 

gonddal válasszák ki a vőfélyt, nem volt szerencsés részeges legényt 
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felkérni erre a szerepre, mert az hamar lerészegedett. Vőfély csak 

megbízható, talpraesett, szép beszédű, jó hangú legény lehetett, 

legtöbbször a vőlegény keresztszüleinek a fia vagy valamelyik rokona. 

Ha nem volt ilyen fiatal legény a családban, akkor a vőlegény barátai, 

szomszédai, ismerősei közül választottak. Előfordult olyan is, hogy a 

lagziban fogadott lőfíny volt, „mer’ má’ vót lőfíny, tuggya ja mondókáját 

és akkor meghíták.” (Bartuska Rudolf, 1928) A vőfélypálcán kívül volt 

egy másik fontos kelléke is a vőfélynek, a vőfélykönyv. Ebben voltak 

leírva a mondókák, versek, amit meg kellett tanulnia és el kellett 

mondania a lakodalom egyes mozzanataihoz. Ilyen könyvből is csak 

néhány darab volt a faluban, ezt is egymásnak kölcsönözték a 

vőfélyek. Ha szükség volt rá, a vőfély meg is változtatta a szöveget: ha 

kellett, kihagyott belőle bizonyos részeket, esetleg írt is hozzá valamit. 

 

4. 5. A lakodalom időpontja 
 

A lakodalmakat általában ősszel, télen, leginkább farsangba’ 

tartották, amikor nem volt sok munka. 1975-ig (ekkor épült fel a 

kultúrház) mindig keddi napon, azóta szombaton tartják a lagzikat. Az 

esküvő időpontja az évszaktól, ill. attól függött, hogy mikor sötétedett: 

15, 16, 17 órakor szokott lenni. Azt, hogy a vőlegényes- vagy a 

lányosháznál legyen-e a lagzi, közös megegyezéssel döntötték el az 

alapján, hogy kinél volt nagyobb a hely, kinél voltak megfelelőbbek a 

feltételek. Azért hacsak tehették, inkább a lányosháznál rendezték 

meg. 

 

4. 6. Polgári esküvő  
 

A második világháborúig csak egyházi esküvők voltak, utána 

kötelező volt polgári esküvőt is tartani. A szocialista rendszer bukása 
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után ismét visszaállt a régi gyakorlat, manapság is csaknem az összes 

esküvőt a templomban tartják. Amíg a lakodalmakat háznál és keddi 

napon rendezték meg, addig a polgári esküvőre az azt megelőző 

szombaton került sor. A vőlegény a két tanú kíséretében elment a 

menyasszonyért, és így négyesben elsétáltak a községházára. Kedden 

ugyanaz a két személy lett a násznagy, akik szombaton a tanúk voltak. 

Amikor az 1970-es években szombati napra tevődött át a lagzi 

időpontja, akkortól kezdve egy napon volt a polgári és az egyházi 

esküvő is.  

 

4. 7. Előkészületek 
 

Mivel a lakodalom keddi napon volt, ezért a meghívottak előtte 

vasárnap már hozták a sütíshëvalót: lisztet, diót, tojást, cukrot, tejet, 

túrót, mákot stb., hogy hétfőn mindent megsüthessenek. Ez a szokás 

körülbelül az 1960-as években szűnt meg, mert ettől az időtől kezdve 

már hivatásos cukrásznál, cukrászműhelyben süttették a 

süteményeket, és egyre divatosabbá vált a tortasütés is. Akkoriban 

„má’ nem anyagba’ vittík, hanem píszt attak.” (Mészáros Endréné 

Tyúkos Matild, 1914) Hétfőn -vagy még hamarabb- sütöttek kenyeret, 

és az elmaradhatatlan kúcsoskålács is ekkor készült. Ez egy édes, kelt 

tésztából készült fonottkalács volt. Az esküvő után, a vacsora előtt „fő 

vót szēve a’ asztalonn” (Szabó Sándorné Takács Ilona, 1936), egyet 

pedig kaptak a zenészek, amit felkötöttek a bőgő nyakára. Az egész 

lakodalom ideje alatt ott lógott, a cigány hazavitte magával, amikor 

véget ért a mulatás.  

A krafli elmaradhatatlan kelléke volt a lakodalomnak. Hogy a 

tészta szépen fölforogjon, ahogy kell, a sütő asszonyok mindig 

fellöktek valakit a kemence előtt, sokszor pedig mindegyikük 

meghëntërgëtt a kóróban, amit a kemence fűtésére használtak. Az idős 

emberek közül néhányan még ma is siskónak hívják a kemencét. 
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A lagzi előtti hét folyamán, de legkésőbb hétfőn az örömszülők 

körbejárták a rokonokat, az ismerősöket, a szomszédokat, hogy 

elegendő mennyiségű tányért, evőeszközt és edényeket gyűjtsenek 

össze a lakodalomra. „Az vót szászféle.” (Mészáros Endréné Tyúkos 

Matild, 1914) Az edények aljára mindenki ráírta a nevét, de egy listát is 

készítettek, hogy tudják, kitől mit kértek kölcsön, és kinek mit kell majd 

visszaadni. A padokat és asztalokat, esetleg még néhány széket is, a 

szomszédoktól kérték kölcsön, vagy abból a kocsmából, ahová a 

vőlegény járt. Ezeket szintén följegyezték, el ne keveredjenek. 

Hétfőn előkészítették a helyet a lakodalomra: az ēsőházbú (vagyis 

az első szobából) kihordták a bútorokat, és asztalokat, padokat, 

székeket hordtak be. Az utcai ablakok alá került egy asztalsor, és a 

szoba két oldalán, a falak mentén folytatódott. A padok a falak mellé 

kerültek, a székek a belső oldalra. Igyekeztek csak annyi vendéget 

meghívni, hogy elférjenek az ēsőházbo’, mert ha valakit a hátúsóházbo 

(a hátsó szobába) ültettek, abból könnyen sértődés lett. Körülbelül az 

1960-as évektől kezdve már nagyobb lakodalmakat csináltak, mint 

addig, így nem fértek el a szobában, ezért az udvaron vertek sátrat, ott 

vacsoráztak és mulattak. Az 1970-es évektől a sátrak díszítésére 

kreppapírt használtak. 

 

4. 8. A lakodalom napja 
 

A lakodalom napján hajnalban keltek, hiszen még aznap is sok 

volt a tennivaló. A vőlegény elment a menyasszonyért, majd elmentek 

meggyónni és részt vettek a reggeli misén. 

Már 7-8 órakor jöttek az asszonyok, hogy nekilássanak a vacsora 

elkészítésének. A lakodalomba hivatalos vendégek egész délelőtt 

hordták az ajándékokat: fejkendőt, vállkendőt, hálóinget, terítőt, 

ruhánokvalót, tányérokat, poharakat stb. A menyasszony keresztanyja 

általában egy nagy szentképet ajándékozott az ifjú párnak. Továbbá 
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egy élő tyúkot, egy fedeles karkosárban pedig kraflit, kevertkalácsot és 

cukorkalácsot. A kosár ugyanazzal a csipkés kendővel volt kibélelve, 

mint amiben a keresztelőre vitték a levestésztát. A segédkező 

asszonyok ügyesen levágták a tyúkokat, és a legnagyobb fazékban 

föltették főni a tyúkhúslevest. Ilyenkor a vendégeket megkínálták 

egykis borral, süteménnyel. 

A főzés a konyhában folyt, ill. a sátras lagzik idejében a sátorban, 

a nyárikonyhában, katlanyokban.  

„Keddën újra mënt a lőfíny hínya ja lakodalmasokot.” (Bartuska 

Rudolfné Somogyi Julianna, 1932) Ilyenkor egy másik verset mondott:   

 

„Minekután a jó Isten a mai szent napot megérni engedte, 

én még másodszor is felkeresem magukat, 

hogy Baji Endre és Pásztor Mária 

új párok öröme napjára  

ma délután 4 órára  

előbb az Isten házába hitnek felvételére, 

azután pedig egypár tál étel és kancsó bor jóízű elköltésére 

szíveskedjenek megjelenni!” (Mészáros Károly, 1943)  

 

Az esküvő előtt 1-2 órával elkezdtek a vendégek gyülekezni. A 

vőlegény rokonai a vőlegény házánál, a menyasszony rokonai pedig a 

menyasszony házánál. A vendégeket itallal és kúcsoskåláccsal várták, 

és mindenkinek egy szál rozmaringot tűztek a mellére. A vőfély és a 

koszorúslányok a vőlegény házához mentek, tekintet nélkül arra, hogy 

kinek a családjához tartoztak. 

Ha a menyasszony keresztanyjának volt hajadon lánya, akkor ő 

volt az ēsőkoszorúslány. Ha nem volt, akkor a menyasszony 

unokatestvérei közül vagy a vőlegény rokonai közül választottak. A 

másikkoszorúslány a vőlegény családjához tartozott. 
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4. 9. A vőlegény búcsúztatása 
 

Amikor a vőlegénynél összegyűlt a násznép, a vőfély 

elbúcsúztatta a vőlegényt, vagyis a vőlegény helyett megköszönte a 

szüleinek, hogy felnevelték őt. A búcsúztató így szólt:     

 

 

 
„Szép vendégkoszorú! E nászünnep és pompa 

Jóságos nagy Isten kegyes ajándéka. 

Nekünk e szép napot megérni engedte, 

Áldassék érette az ő dicső neve. 

 

Mert eljött az úgy várt, százszor áldott óra, 

Amelyben elindul ez ifjú pár útja. 

Vőlegényünk szava reszket az örömtől,  

Szólok hát helyette őszinte szívemből. 

 

Mielőtt az isten házába indulok, 

Szívem hálájából köszönetet mondok 

Azoknak, kik engem igazán szerettek, 

Gondomat viselték s eddig felneveltek. 

 

Drága édesapám! 

Gondatlan gyermekkor s legényéltem után, 

Eljött az én úgy várt napom s boldog órám, 

Hogy menyasszonyommal oltár elé lépjek, 

S vele örök frigyben új életet kezdjek. 

 

Utolra mint legény, kilépnék a házból, 

Köszönetet mondok szívem hálájából, 
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Hogy értünk dolgoztál, hogy értünk szenvedtél, 

Hogy jusson asztalunkra nagyobb darab kenyér. 

 

A te jóságodat hogyan háláljam meg, 

Ha megbántottalak, szívből bocsássad meg! 

Atyai áldással áldd meg lépésemet, 

Úgy bocsásd útjára vőlegény gyermeked. 

 

Drága édesanyám! 

Köszönöm tenéked, hogy nagyon szerettél, 

Életedet adtad, ápoltál, neveltél, 

A rossztól intettél, jóra tanítottál, 

Most már kettőnknek légy gondos édesanyánk. 

 

Mielőtt az Isten házába indulok, 

Hálás szeretettel kebledre borulok. 

Mint legénygyermeked utolra ölellek, 

Gondért, fáradságért Isten fizessen meg! 

 

Feri és Etuska, kikkel szeretetben éltünk, 

Mint jó testvér e nehéz életbe’, 

Maradjunk tovább is szerető testvérek, 

Hogy így rajtunk legyen áldása az égnek. 

 

Drága jó nagymamám, az égnek jósága 

Megengedte, hogy e szép napomat lássa. 

Örülj velünk a mi örömünknek, 

Hogy minket a jó Isten egymásnak teremtett. 

 

Szép legénységemnek ékes bokrétája  

Elhervad e napon, ma nyílt utoljára. 
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Drága barátaim, tőletek elválok, 

Kikkel eltöltöttem annyi boldog napot. 

 

És most elkísérünk téged örömmel, boldogan 

A kedves rokonság vidám soraiba’, 

Szép menyasszonyodnak boldog hajlékába, 

S onnan esküvőre az Isten házába, 

Hogy áldjon meg az Isten bőven benneteket, 

Áldása kísérje mindig élteteket!” (Mészáros Károly, 1943)  

 
 
Egy másik adatközlő (Bartuska Rudolfné Somogyi Erzsébet, 1960) 

a következő vőlegény-búcsúztatóra még lánykorából emlékezett, amit 

ő mondott el a vőfély helyett: 

 

„Kedves vendégek, egykis csöndet kérek, 

Mielőtt kiröppen családunkból ez az ifjú lélek! 

 

Ifjú lélek fészkéből kiröppen, 

Bár keveset élt még a családi körben. 

Rezgő vitorlát von lelke csónakjára 

S kievez az élet nagy óceánjára. 

 

Örök nap hintsen fényt a nagy, hosszú útra, 

Tengercsillag pedig bizton kormányozza. 

A derűs ég alatt, viharoktól védve, 

Sok boldogság közt érjen el a révbe. 

 

Drága jó szüleim, kik felneveltetek, 

Sok-sok jóságtokért az Isten áldjon meg! 

 

Áldja meg az Isten mindkét kezével, 
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Kik oly sok jót tettek édes gyermekükkel. 

Aranyozza életüket szeretetünk napja, 

Ha bú s bánat éri, Isten vígasztalja! 

 

Kedves testvéreim, szólok tehozzátok, 

Az Isten áldása szálljon mindig rátok! 

Testvéri szeretet köztünk mindig éljen, 

Hogy ebben jó szüleink nagy öröme teljen. 

 

De mostmár induljon a díszes nászmenet, 

Zolikám, még egyszer, a jó Isten veled! 
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Add utolsó gyermekcsókod azoknak, 

Kik életedért oly sokat áldoztak, 

Csókolj meg engem is, aztán az Isten áldjon, 

Legyetek boldogok, én csak ezt kívánom!    

                                                       Vígan!” 

 

Ha a vőlegénynek már nem élt az édesanyja vagy az édesapja, a 

következő versszakkal egészítették ki a búcsúztatót:  

 

„Bús sóhajom elszáll, le a hideg sírba, 

Arra gondolok most keseregve, sírva, 

Drága édesanyám/édesapám, békében nyugodjál, 

Vőlegény fiadért, kérlek, imádkozzál!” (Bartuska Rudolfné 

Somogyi Erzsébet, 1960) 

 

A búcsúztató után a násznép felsorakozott, hogy elinduljanak a 

menyasszonyért. Elöl ment a vőfély az első koszorúslánnyal, mögöttük 

a vőlegény a második koszorúslánnyal, utánuk a koszorúsasszony a’ 

urávó, majd következtek a fiatalok, a gyerekek, az isősebb 

házasemberek, végül az örömszülők. A nászmenetet a cigányzenekar 

kísérte. Menet közben nem énekeltek, csak az asszonyok rikkantottak 

néha egyet. 

 

4. 10. A menyasszony kikérése 
 

Amikor a menyasszonyosházhoz értek, ott a vőfély a következő 

szavakkal kikérte a menyasszonyt:                

 
„Menyasszony, vőlegény egymást megszerették, 

életüket egymás kezébe tették. 

Csak egymással akarnak ezentúl élni, 
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ma megyünk az Úrhoz ég áldását kérni. 

Itt áll a vőlegény, vele jött a násznép, 

hogy a nagy templomba szépen elkísérjék. 

Mert e házba’ lakik gyönyörűsége, 

illő tisztelettel eljöttem hát érte. 

A szép menyasszonyt adják ki nékem, 

siessünk, tegyük meg az utat, 

mert az óra már kellő időt mutat, 

ne hagyjuk ránk várni az esperes urat. 

                                                          Vígan!” 

(Mészáros Károly, 1943)                               

 

4. 11. A menyasszony búcsúztatása 
 

Mielőtt azonban útra keltek, a menyasszonyt is el kellett 

búcsúztatni. A menyasszony-búcsúztatóból hármat sikerült 

följegyeznem, ezeket egymás után közlöm:  

 

 

„Hallgassatok gyerekek, szűnjön a suttogás, 

míg röviden folyik a búcsúzás! 

Mielőtt elvinném a ház virágszálát, 

hadd mondjam el helyette szíve óhajtását! 

 

Zeng a búcsú szava, hullnak a könnyeim, 

midőn tőletek búcsúzom, drága jó szüleim. 

 

Hatalmas Úristen, világ teremtője, 

tekits le jó szüleimre, 

kik általad szépen felneveltek  

és a házaséletre segítettek! 
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Azért áldom örökké szent gondviselésedet, 

dicsőséges Istennek a nagy magasságban, 

ki lakik fénylő boldogságban, 

ki rendelt nekem egy igazi társat, 

kivel elnyerem a mennyországot. 

 

Reszketnek ajkaim belső félelemtől, 

majd kiesik szívem a szerelemtől. 

Könnyeim, mint a patak, hullnak a szememből, 

midőn tőletek búcsúzom, drága jó szüleim. 

 

Kedves édesapám, búcsúzásom tehozzád indítom! 

Köszönettel veszem atyai voltodat, 

hogy felneveltél engem mint kedves lányodat! 

Az Úristen áldjon meg ezért tégedet, 

és fényes országába vigye fel majd lelkedet! 

 

Kedves édesanyám, midőn tetőled búcsúzom, 

nagyon fáj a szívem, hogy itt kell téged hagynom! 

Köszönettel veszem anyai voltodat,  

hogy karjaidban tartva viselted gondomat! 

 

Kit édes tejjel felneveltél 

s most titkos jövendőd szárnyaira eresztettél! 

Engedd meg jóanyám, ha valaha megbántottalak, 

az Istenre kérlek, bocsásd meg vétkemet, 

és ne hagyd elveszni az én szegény lelkemet! 

Az Úristen áldjon meg ezekért tégedet, 

s míg éled világod, Isten szent kegyelme vezéreljen tégedet! 
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Kedves testvéreim, álljatok elémbe, 

mert keserves könnyek csordulnak szemembe, 

mert tőletek esik búcsúzásom nehezen! 

Tartsunk össze testvéri szeretettel, 

jók legyünk egymáshoz az egész életben! 

Kedves testvéreim, Isten hát veletek, 

én mostmár elmegyek, adjatok hát kezet! 

 

Kedves leány barátaim, kik körülöttem álltok, 

rátok nézek, szinte megújulok, 

de a seregből én más útra indulok, 

azért egykicsit búsulok! 

Nem lesz többé köztetek maradásom, 

férjem mellett lesz a lakásom. 

Ahogy férjem akarja, 

úgy leszek javára! 

Adjon az Isten nektek is egy igaz szívből szerető hitvestársat, 

hogy legyetek ti is érdemesek a szűz koszorú hordására! 

 

Kedves alsó és felső szomszédaim, rokonaim, jóbarátaim és 

jóakaróim! 

Az Úristen áldjon meg benneteket, 

midőn jó egészségben itthagylak titeket!” 

(Bartuska Rudolf,1928)  

 

Bartuska Rudolfné Somogyi Julianna (szül. 1932) édesapja már 

nem élt, amikor az ő lakodalma volt, ezért a búcsúztatóját ezzel a 

szövegrésszel egészítette ki a vőfély: 

 

„Most megemlékezem drága jó apádról, 

ki mosolyogva néz reád a fényes Mennyországból. 
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Atyai kezét áldva tartja föléd, 

légy ezerszer áldott, boldog mindörökké! 

Mert ki gyermekét szerette, 

gondját sír el nem temette.” 

(Bartuska Rudolfné Somogyi Julianna, 1932)  

 

Egy másikhoz Mészáros Károlytól (szül. 1943), egy közkedvelt 

vőfélytől jutottam hozzá:  

 

„Ködös szeptembernek hófehér virága, 

e szép napnak öröme, pompája 

Te vagy, menyasszony, kinek valóra vált 

örök leányálmod, melyért imádkoztál. 

 

Szűnjék hát a zene, kürt, trombita, 

a legszebb ének zengjen, a búcsúzás szent dala. 

Mielőtt elvinném e ház virágszálát, 

elmondom helyette fájó búcsúzását, 

 

mert szavát elfojtja síró zokogása 

s hull a fájó örömkönnyeinek árja. 

 

Drága édesapám! 

Koszorús fejemet vállaidra hajtom, 

hálakönnyek árja borítja el arcom. 

Megköszönöm százszor a nagy ég Urának, 

Téged adott nékem jó édesapának. 

 

Ki értem dolgoztál, sokszor kimerülten, 

hogy az életem boldogabb lehessen. 

Fogadjad most érte hálás, forró csókom, 
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mellyel gondterhes homlokod csókolom. 

Szíved jóságáért áldjon meg az Isten, 

éltessen sokáig erő-egészségben! 

 

Tőled hogy búcsúzzam, drága édesanyám, 

ki éltemet adtad, neveltél s dajkáltál! 

Mint jó őrzőangyal, állottál mellettem 

küzdelmes és nehéz életemben.” 

 

A fent leírt menyasszony-búcsúztató töredéke az alábbinak, 

amelyben a menyasszony magyarországi rokonait említik. Ebből az 

említésből arra lehet következtetni, hogy az 1947-es kitelepítés után 

íródott. 

 

„Nem jelez a naptár piros betűs napot, 

mégis fény borítja be ma a templomot, 

és virágpompában áll a szép főoltár, 

melyhez minket az Úr ma szent esküre vár. 

 

 

Szűnjék hát a zene, kürt, trombita, 

a legszebb ének zengjen, a búcsúzás szent dala! 

 

Néhány perc, és dalt zeng, nászdalt az orgona, 

s oltárhoz lép Krisztus-áldást osztó papja, 

és Te, szép menyasszony mint hófehér rózsa 

hullsz esküd zsámolyára. 

 

És lám, mégis bánat ül szomorú arcodon, 

tudom, búcsúzni mindig nagy fájdalom. 

Elsírni sem tudnád, mit érez most lelked, 
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engedd, hogy elmondjam szívemből helyetted. 

 

A kis madárnak is, ha megnő a szárnya, 

és ha csalogatja énekszóval párja, 

odahagyja ő is a családi fészket, 

engem is az élet ilyen útra késztet. 

 

Mielőtt az Isten házába indulok, 

szívem hálájából köszönetet mondok 

azoknak, kik engem igazán szerettek, 

gondomat viselték s eddig felveveltek. 

 

Drága jó édesapám! 

Koszorús fejemet vállaidra hajtom, 

hálakönnyek árja borítja el arcom. 

Megköszönöm százszor a nagy ég Urának, 

Téged adott nékem jó édesapámnak. 

 

Ki értem dolgoztál, sokszor kimerülten, 

hogy az életem boldogabb lehessen. 

Fogadjad most érte hálás, forró csókom, 

mellyel gondterhes homlokod csókolom. 

 

Fáradt kezedet emeljed most áldásra, 

atyai áldással bocsáss el utamra! 

Szíved jóságáért áldjon meg az Isten, 

s éltessen sokáig erőben, egészségben! 

 

Drága édesanyám! 

Köszönöm tenéked, hogy nagyon szerettél, 

életemet adtad, ápoltál s neveltél! 
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A rossztól intettél, jóra tanítottál, 

mostmár légy mindkettőnknek gondos édesanyának. 

 

Le kell most szakadnom anyai szívedről, 

mint rózsabimbónak rózsa anyatőről, 

bár tudom, utamat, melyen öröm, gond s baj ezernyi, 

áldott lelked vigyázva kíséri. 

 

Mielőtt az Isten házába indulok, 

hálás szeretettel kebeledre borulok. 

Ne fájjon lelkednek búcsúm pillanata, 

hidd el, édesanyám, nem hagylak el soha! 

 

Édes Katika húgom, kivel szeretetben, 

mint jó testvérek éltünk e nehéz életben! 

Maradjunk tovább is szerető testvérek, 

hogy így rajtunk legyen áldása az égnek! 

 

Nagyapám és nagyanyám, imádkozzanak értem, 

hogy az új életemben az ég áldása kísérjen! 

 

Jó keresztszüleim, kik a keresztvíz alá tartottatok, 

adjátok most ránk kegyes áldástokot! 

 

Kedves barátnőim, ti ékes virágok, 

tőletek könnyes szemekkel búcsúzok! 

Kíválok ma ékes, szép koszorútokból, 

kövessetek ti is virágos utamon! 

 

Búcsúzom hát tőletek, szerető rokonok, 

kik most könny és öröm közt körülöttem álltok, 
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s kik túl a Dunán, a szép Magyarországban 

osztoztok most az én nagy boldogságomban! 

 

Kísérjetek most el vígságban s örömben 

el esküvőre az Isten házába, 

hogy beteljesedjen szívünk kívánsága! 

 

Bár az asszonyélet sok könnyes áldozat, 

tudom, a napsugár nem mosolyog ránk sokat, 

rózsás s tövises út, mely az oltárhoz vezet, 

én mégis rálépek, az Isten veletek!” 

 

A menyasszony-búcsúztató a legmeghatóbb része a 

lakodalomnak, „mindënki sírt rajta” (Mészáros Endréné Tyúkos Matild, 

1914), ezért ha a vőfély nem volt eléggé tapraesett, nem tudta szépen 

elmondani, akkor más mondta el helyette. 

A násznép, hasonlóképpen, mint a vőlegényesháznál, 

fölsorakozott, és elindultak ez esküvőre. A menyasszony a vőféllyel 

ment, az első koszorúslány a vőlegénnyel, a második koszorúslány 

mellé pedig egy ifjú legényt állítottak.  

 

4. 12. A násznép útjának kikötése 
 

„Akkor divat vót kikötnyi a mënyasszont.” (Bartuska Rudolfné 

Somogyi Julianna, 1932)  

Az esküvőre igyekvők útját gyakran legények csoportja 

akadályozta. Azoké a legényeké, akik a menyasszony utcájában 

laktak, mert úgy tartották, a vőlegénynek meg kell fizetnie azért, hogy a 

menyasszonyt kivihesse az utcából. Az úton keresztülhúztak egy 

rúdalló kötelet, ami elért egészen az egyik háztól a másikig. A legények 

a vőlegénnyel és a két násznaggyal alkudoztak, hogy mit kérnek 
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cserébe azért, hogy elengedjék őket. A fizetség néhány liter bor volt és 

néhány finom falat -hús, sütemény-, amiért a legények este mentek el 

a lagzisházho’, az ablak ålá. Este, amikor a legények a jussukért 

mentek, „csak a vőlegíny mënt ki és akkor odavitte nëkik aszt, amibe’ 

megākuttak.” (Bartuska Rudolfné Somogyi Julianna, 1932) Az előbb 

említett rúdalló kötél egy vastag, hosszú kötél volt, amit aratáskor 

használtak. A gabonakévékkel megrakott kocsi tetején lévő 

nyomórudat erősítették vele a kocsi aljához. 

Ez a szokás, kicsit ugyan módosulva, a mai napig él, ill. 

mostanában kezd kihalni, mert nagyon ritkán csinálják. Annyiban 

módosult, hogy már nem rúdalló kötelet, hanem autóvontató kötelet 

használnak, és az ifjú párnak egy csokor virággal gratulálnak 

házasságkötésük alkalmából. 

 

4. 13. Az esküvő  
 

Maga az esküvő szertartása úgy folyt, ahogy az egyházi gyakorlat 

előírja, az én szempontomból nem lényeges. Amit viszont mindenképp 

meg kell említeni, az egy mára már kihalt szokás. Az 1970-es évek 

elejéig a házasságkötés szertartását egy jelképes, ún. asszonnyá 

åvåtás követte. Ennek három szereplője a pap, a menyasszony és a 

koszorúsasszony volt. A koszorúsasszony leggyakrabban a vőlegény 

testvére lehetett vagy egy fiatalasszony a családból. „Aki vót a 

csåládbo a legfijatalabb fijatalasszony, az vót a koszorúsasszony.” 

(Takács Lénárdné Melicher Anna, 1922) Bartuska Rudolfné Somogyi 

Julianna (szül. 1932) így beszélte el az asszonnyá avatás mikéntjét: 

„Mikor má’ megesküdött az a fijatal pár a templomba’, akkor a 

mënyasszont odavittík a Márija ótárjáho’, asszonnyá avatnyi. És akkor 

a koszorúsasszonnak oda köllött mënnyi, mer’ akkor a mënyasszonnak 

a fátyolát így rátëttík előre ja årcáro és åsztánn gyërtya vót a kezibe és 

úgy vezettík oda ja Márija ótárjáho’ és amit a pap ottan mondott, āra 
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köllött váloszónyi, és az a koszorúsasszony, hát minha az vóna felelős 

a mënyasszonyér’... hát má’ akkor asszony vót, mer’ má’ akkor megvót 

a’ eskü... az az, hogy asszonnyá van avatva. És utánno åsztánn még 

megkerűtík a főótárt és ez vót åsztánn, de ez ëggy idő utánn 

megszűnt, merhogy... no most mit mongyak... valamikoriak ugyi 

erkölcsössebbek vótak, má’ a’ utánnunk valók má’ mimmí... nohát má’ 

nem hisznek sëmmibe së, és akkor åsztánn ez a’ asszonnyá åvåtás 

má’ ēmaratt.” 

A lurdesi oltárnál ilyenkor imádkoztak is: elmondtak egy 

Miatyánkot és egy Üdvözlégyet, amit a pap a születendő gyermekekért 

ajánlott fel. „Evvē vígződött be ja esküvő.” (Mészáros Endréné Tyúkos 

Matild, 1914)  

Az asszonnyá avatás szokása főként azért halhatott ki, mert az új 

pap, aki a faluba került, nem ismerte ennek hagyományát, és így nem 

is folytatta.  

 

4. 14. A lakodalom  
 

Az esküvő után a nászmenet ismét elindult, hogy a lagzisháznál 

megüljék a lakodalmat. Ekkor már a menyasszony és a vőlegény 

együtt mentek a sor elején, hiszen már házastársak voltak. 

Mióta 1975-ben felépült a kultúrház, azóta a legtöbben ott tartják a 

lakodalmukat. Akkor jött igazán divatba egy új szokás, ami már a 

sátras lagzik idején is kezdett kibontakozni: az esküvőről jövőket a 

szakácsnők nem engedik be, csak akkor, ha felelnek néhány fogós 

kérdésükre. A párbeszéd körülbelül így szokott lefolyni a szakácsnők 

és a násznagyok vagy a vőfély között: 

kérdés: Honnan jöttök? 

válasz: Kánaán földjéről. 

kérdés: Mit hoztatok? 
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válasz: Szép angyalkát/galambocskát. esetleg: Egy házi 

gyötrelmet. 

kérdés: Hol volt Jézus, amikor se égen, se földön nem volt? 

válasz: A keresztfán. 

 

A kérdések után az ifjú párral meg szoktak etetni egy-egy 

kockacukrot, hogy édes legyen a szerelmük, egy darabka sóba mártott 

kenyeret, hogy mindig legyen betevő falat, majd egy pohár pálinkával 

koccintottak, hogy olyan erősek (egészségesek) legyenek, mint a 

pálinka. Az egyik szakácsnő a földhöz vágott egy tányért, a 

vőlegénynek pedig ügyesen össze kellett söpörnie a cserepeket, hogy 

megnézzék, tud-e söpörni. A menyasszony tartotta a lapátot, amit a 

körülöttük settenkedő gyerekek egy óvatlan pillanatban kirúgtak a 

kezéből, akár többször is. Ilyenkor volt nagy nevetés, mert a vőlegény 

kezdhette elölről a söprögetést. Kettőnél többször azért nem illett a 

cserepeket szétrugdosni, olyankor már közbeszóltak a szakácsnők: 

Láttuk, tud söpörni! 

Az 1980-90-es években ez a szokás is átalakult, mert a 

szakácsnők szerepét a vőfély vette át, a szakácsnők csak 

mellékszereplői a jelenetnek. A vőfély szerepére pedig nem a 

rokonságból választanak valakit, hanem hivatásos, fizetett vőfélyt 

fogadnak.  

A vendégek leültetése következett ezután, amit szintén a 

vőfélynek kellett megoldania. Ehhez is egy verset mondott: 

 
„Dícsérettel legyen tele ez a hajlék, 

csendességbe’ legyünk, hogy beszédem halljék! 

Szomorúság, bánat mitőlünk távozzék, 

aki nem tud semmit, most tőlem tanuljék! 

Uraim, az asztal meg vagyon terítve, 

tányér, kanál, villa, kés el van készítve. 
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Jönnek az ételek mindjárt sorjába’, 

hogy a sok vendég ne álljon hiába. 

Nehogy az asztalon az étel elhűljön, 

a megmelegítése időbe kerüljön. 

Tessék hát vendégek helyre telepedni, 

a muzsikusoknak is meg kell melegedni! 

Méltó, hogy itten az öröm terjedjen, 

testünk részt vehessen ebben az életben. 

De ne féljen senki, hogy csömört fog enni, 

mert a gyomrát nálunk nem rontja el senki. 

Vőfények érkeztek messze Ázsiából, 

a magyarok régi híres hazájából. 

Ügyességben nincs párjuk a világon, 

panasz tehát nem lesz a kiszolgálásba’. 

                                          Vígan!” (Mészáros Károly, 1943)   

   

 A menyasszony és a vőlegény a sarokban ültek, mellettük a 

násznagyok: a menyasszony mellett a menyasszony keresztapja és 

keresztanyja, a vőlegény oldalán ugyanúgy, majd a koszorúslányok. A 

többi vendég oda ült, ahová akart. Az asszonyok jóformán az egész 

lagzi alatt le sem ültek, mert segíteniük kellett a konyhában. A vacsora 

után frissen sült túrósrétest vittek be az asztalokra, azt a vacsora 

közben kellett megsütniük. 

A vacsorát este nyolc óra tájban szolgálták fel. A vőfély minden 

fogáshoz mondott egy-egy verset. Az első fogás a tyúkhúsleves volt, a 

hozzá való vers így szólt:  

 

„Az első tál levest behoztam, 

hogy el ne ejtsem, sokat imádkoztam. 

A szakácsnőkkel jól megfűszerszámoztattam, 

borssal, gyömbérrel jól meg is szórattam. 
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Örvendek, ha tálat viszek ki üresen, 

mert akkor a vendégek gyomra nem marad üresen. 

Tessék hozzálátni jó frissen, 

én jó étvágyat kívánok hozzá szívesen! 

De mielőtt hozzálátnának a finom ételhez, 

dícséretet mondjunk az Isten szent nevéhez. 

                                                            Vígan!” 

(Mészáros Károly, 1943)  

Ilyenkor a násznép felállt az asztaltól és elmondott egy 

Miatyánkot. A legtöbb lagziba a pap is hivatalos volt, nélküle nem 

kezdődhetett meg a vacsora. Amikor a versnek a második sorához ért 

(„ ...hogy el ne ejtsem,...”), a földre dobott egy tányért. Ilyenkor volt 

nagy ijedség és nevetés. A leves után a benne főtt tyúkhús 

következett:  

 

„Főtthúst is hoztam, mégpedig kétfélét, 

behoztam a kakast és véle a jércét. 

Hogy jutottam hozzá, elmesélem szépen, 

hallgassanak hát rám figyelemmel, kérem! 

Szaladgált a kakas a jérce nyomába’, 

én meg fogtam magam s futottam utána. 

El is csíptem mindkettőt hamar, szerencsésen, 

leöltem őket és leforráztam szépen. 

Lábukat szépecskén össze is kötöttem, 

aztán a tepsibe belegyömöszöltem. 

Szép piros sárgára sült meg ott a bőrük, 

még a király úr is ehetne belőlük.                                                                          

                                                   Vígan!” 

(Mészáros Károly, 1943)  
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A főtthús mellé általában tőtelík is járt, ami a tyúk szívéből, 

májából és zúzájából készült vöröshagyma, petrezselyem, tojás, só, 

bors és vízben áztatott zsemle ill. kenyér hozzáadásával. Ezt nagy 

tepsiben, a kemencében sütötték meg. A következő ételre néhány óra 

elteltével került sor. Ez volt a becsinátt, amely szintén tyúkhúsból 

készült. A becsináltat kenyérrel fogyasztották, és a következő vers 

kíséretében tálalták fel: 

  

„Eszes ember volt, ki ezt feltalálta, 

ki a becsináltat először csinálta. 

Finom az illata, zamatos az íze, 

ha ránéz az ember, már örül a szíve. 

Szűzek, szép lányok, már ne beszélgessetek, 

ha ebből nem esztek, férjhez nem mehettek! 

Egyben tihozzátok is szólok legények, 

ki ebből nem eszik, nem kap feleséget! 

                                                 Vígan!” 

(Mészáros Károly, 1943)  

 

A tehetősebb családoknál disznót is öltek a lakodalomra. Ahol erre 

nem volt módjuk, ott is azért igyekeztek venni néhány kiló húst, hogy 

ha más nem is, legalább egy kis fasírt (fasírozott) kerüljön az 

asztalokra. Akinél disznóölés is volt, ott pecsenyét, hurkát, kolbászt 

sütöttek a lagzira és kirántotthúst. „Kirántothús itt-ott vót, de nem 

mindënhun vót még az së.” (Mészáros Endréné Tyúkos Matild, 1914) A 

sülthúshoz petrezselymës krumplit (petrezselyem zöldjében forgatott 

főtt burgonyát) készítettek. Ezt a fogást körülbelül tizenegy órakor 

tálalták. A hozzá tartozó vers így szól: 

 

„Ki-ki köszörülje most jól a kését, 

hogy be ne törje a tányérja szélét, 



 51 

mert pecsenyét is hoztam, 

mégpedig sokfélét! 

Igazán mondhatom, ki eszik ebből, 

mint a hentesmester, úgy meghízik ettől. 

Kik pecsenyét esznek, mind sokáig élnek, 

őseink is ettől lettek olyan vének. 

Mivel a pecsenyét mindenkor szerették, 

utána torkukat borral öblögették. 

                                     Vígan!” 

(Mészáros Károly, 1943) 

  

A vacsora alatt a vőfély szórakoztatta a násznépet, a következő 

szöveggel:  

 
„Igen tisztelt vendégsereg, lányok, ifjak, vények, 

illő becsülettel egy kis csöndet kérek! 

Amíg a házasságról egy kicsit beszélek, 

halgasson rám minden megteremtett lélek! 

A Szentháromságot az Isten rendelte, 

amikor Ádámnak Évát teremtette. 

Hogy búba’ és bajba’ segítője lenne, 

így van ez a Bibliába’ benne. 

De boldog is, kinek hű a párja, 

mert a jó feleség a ház gyöngyvirága. 

Ezért hát előre legények, 

készülődjetek immár a nagy menyegzőre, 

én is már régóta gondolkodom felőle, 

talán már lesz is valami belőle. 

Mert a szent házasságról beszélek én mostan, 

mi minden kell hozzá, elmondom sorban. 

A gazdasszonynak tehát tűzhely kell először, 
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amelyen finom ebédet főzzön. 

Szobába, konyhába, ami csak szükséges, 

bútor és más szerszám legyen elégséges. 

Seprű, ruhakefe, dézsa a sarokba, 

mángoló, sótartó, motolla és ropka. 

Falra cifra tükör, új, szép széles asztal kell, 

láda, dívány, ágy, vánkos, szép kazetta, 

kicsiny és nagy fazék, bögre, szitka és tál, 

rosta, szita, kosár, szakajtó meg kanál, 

sodrófa és deszka, rostély, nyárs, meszelő, 

sütőlapát, pemet, tökgyalu, reszelő, 

lábos, sajtár, pohár, üst, bogrács, serpenyő, 

villa, kés, balta, na meg dagasztóteknő. 

Belefáradtam már ebbe a beszédbe, 

ha mind elsorolnám, négy nap sem volna vége. 

A házassághoz kell millióféle dolog, 

ami körül az asszony gondolata forog. 

Ennek tetejére készen kell rá lenni, 

hogy idők múltával sportkocsit kell venni. 

Tehát házasaim, ezt jól meggondoljátok, 

mielőtt az asszonyt házhoz hozzátok, 

mindezt megvegyétek, kezéhez adjátok! 

Kívánom az ég áldását rátok! 

                                       Vígan!” 

(Mészáros Károlyné Barczi Gizella, 1944)  

 

Az egyes fogások között elhangzott a borköszöntő, és a 

süteményeket is behordták. 

 

  Borköszöntő 
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„Isten a bort szívvidámításra adta, 

midőn szent Dávid a zsoltárba’ mondotta. 

Házigazda a hordóját kifúratta, 

tele kancsó borát vélem felhozatta. 

Ezért köszötsük a kancsót, 

hogy el ne aludjanak, 

a lakodalomba’ vígan mulassanak, 

a vőfélynek egykis borocskát adjanak! 

Isten éltessen bennünket! 

Isten éltessen mindnyájunkat, 

úgy engedje a jó Isten, 

hogy tele legyen minden ince, mind a pince, 

mind a verem, mind a hordó mindenkor, 

hogy a magyar embert megbecsülje 

minden ember mindenkor! 

Ez a jó bor, hogy ma szívvidámító, 

holnap erszénypusztító, 

holnapután ruharongyosító. 

Ó, te bor, honnan vetted ezt a nagy erőt, 

amitől az én kedvem ily’ vakmerő, 

hisz’ tegnap is olyan voltam, mint a csap, 

ma is olyan vidám leszek, 

hogy még a rózsámhoz sem megyek. 

Ó, kapa fokával kopogtatott tőkécske zöld levele, 

mily’ gömbölyű a szeme, ez a jó bor lett belőle! 

Tele pohár a kezembe’, 

aranyszínű bor van benne. 

Illene valamit mondanom, 

de először ezt a kis bort megiszom. 

De ne mondják, hogy a bort megittam hiába, 

semmi áldást se mondtam a házigazdára. 



 54 

Adjon neki az Isten 50 000 koronás csikót, 

hat ökröt meg tizenkét pár tinót! 

Hordójából a jó bor soha ki ne fogyjon, 

hogy a magyar gyerek mindig csintalankodhasson! 

Egyet majd’ elfelejtettem, 

a gazdasszonyról meg sem emlékeztem! 

Adjon neki az Isten bő áldást, 

hogy el ne felejtse a csirke és a liba koppasztását! 

Mert az ám a magyarok híres gyámola, 

ha sült húst rakhat az asztalra. 

Adjon Isten szekeret, 

szekerünknek kereket, 

poharunknak feneket, 

hogy bort ihassunk eleget! 

Adjon az Isten minden jót, 

répát, retket, mogyorót, 

a barátnak olvasót, 

minekünk meg tele boroskancsót! 

Dícsértessék a csontoványi pipacsináló! 

                                                Vígan!” 

(Mészáros Károly, 1943 és Mészáros Károlyné Barczi Gizella, 

1944)   

Körülbelül az 1960-as évektől hajnali három óra körül 

toroskáposzta került az asztalokra, a ’80-as évektől takart, vagyis 

töltöttkáposzta. A legszegényebb helyeken is a háziak igyekeztek 

kitenni magukért: tyúkhúslevest, becsináltat és valamilyen sült húst 

mindig biztosítottak. „A rígi öregëk is aszt monták, hogy a lakodalomra 

mëg a temetísre sënkinek nincs píze és mégis van lakodalom is, még a 

halottat is ētemetik.” (Bartuska Rudolfné Somogyi Julianna, 1932) Az 

étkezések alatt a zenészek hallgatót húztak. 
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Mára a lakodalmi menü a következő képpen módosult: az esküvő 

előtt általában gombáshússal kínálják meg a vendégeket. Az esküvő 

után fogyasztják el a tyúkhúslevest és a főtthúst a tőtelíkkē. Utána 

grillcsibe és rizsa következik, majd a kirántotthús majonézëskrumplivā 

(vagyis majonézes burgonyasalátával). A takart ugyanúgy, körülbelül 

három órakor kerül az asztalokra, reggel öt óra körül pedig pecsenye 

és kolbász van terítéken. 

 

4. 15. Cipőlopás 
 

A menyasszony egészen éjfélig a helyén kellett hogy maradjon, 

„addig a mënyasszonnak nem vót szabad a asztātú së kimënnyi.” 

(Bartuska Rudolfné Somogyi Julianna, 1932) A vőfély versben kérte ki 

a két násznagytól a menyasszonyt. 

  

„Menyasszony, vőlegény megunta az ülést, 

kívánunk hát neki egy vagy két perdülést! 

Hogy a lába nem sánta, ezzel megmutatom, 

minden legény a menyasszonnyal egy fordulót járjon! 

Táncolhat vele most mindenki kedvére, 

amíg a vőlegény időt ad erre. 

A pergést tehát mindjárt megkezdhetjük, 

a násznagy uraktól engedelmet kérünk!” 

(Mészáros Károly, 1943)  

 

A gyerekek igyekeztek ellopni a menyasszony cipőjét. Ha a 

násznagyok nem vigyáztak rá kellőképpen, akkor fizetniük kellett a 

gyerekeknek a menyasszonyi cipőért. 

Az 1970-es évek végén egy közkedvelt jugoszláv filmsorozat 

indult a televízióban. A film főszereplőjét Surdának hívták. Jellegzetes 

sapkája volt és gyakran fogyasztott kávét az alacsony vérnyomása 
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miatt. Ennek hatására Pereden elterjedt egy olyan szokás, hogy a 

gyerekek azt kérték a násznagyoktól, járják el a „Surda-táncot” a 

cipőért cserébe. Minden valamire való zenekar megtanulta a film 

betétdalát, mert a tánchoz megfelelő zene kellett. A szakácsnők egy-

egy csésze kávét hoztak a két násznagynak, akik annak elfogyasztása 

után elkezdték a táncot: sapkájukat emelgetve kerülgették egymást, 

ezzel szórakoztatták a násznépet. Ha nem volt kéznél sapka, akkor a 

konyhából hoztak be egy fedőt, egy szitát vagy más, sapkát 

helyettesítő alkalmatosságot. A szokás még ma is közkedvelt színfoltja 

a lagziknak. 

 

4. 16. Menyasszonytánc 
 

Amikor a menyasszony visszakapta cipőjét, megkezdődhetett a 

mënyasszontánc. Aki táncolni akart a menyasszonnyal, annak fizetnie 

kellett a táncért. A pénzt az egyik szakácsnő szedte egy letakart tálban 

vagy szitában. Az összeszedett pénzzel a tánc közben csörögtek. Ha a 

vőfély elkiáltotta, hogy: „Eladó a menyasszony!”, akkor mindig más 

vette át a menyasszonyt, hogy forduljon vele néhányat. A vőlegény 

megvárta, amíg mindenki megtáncoltatta a párját, ezután beledobta a 

pénztárcáját az edénybe, amiben a pénzt gyűjtötték. „Akkor má’ a 

vőlegíny megvëtte ja mënyasszont és má’ tovább åsztánn nem táncót 

véle má’ csak a vőlegíny.” (Bartuska Rudolfné Somogyi Julianna, 

1932)  

Az 1980-as évektől már nem kérnek pénzt a menyasszonytáncért, 

mert úgy tartják, a násznép úgyis eléggé hozzájárul a lakodalom 

költségeihez.  

A menyasszonytánc után a menyasszony elment áttőtöznyi 

mënyecskeruhábo, a fejét pedig kendővel kötötték be. A 

mënyecskeruha bármilyen tarka ruha lehetett, a kendőt hátul, a tarkón 

kötötték meg. Az 1970-es évektől piros alapon fehér pöttyökkel 
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díszített ruhát vett föl szinte minden menyecske, ugyanolyan kendővel 

és fehér köténnyel. Amikor a menyasszony már mint menyecske jött 

vissza a násznéphez, a vőfély a következőket mondta:  

 

„Menyasszony asszonyunk leteszi fátyolát, 

hajadonságának ékes bokrétáját. 

Felteszi az asszonyi jelt, a fejkendőt, 

mint új asszonyt, úgy üdvözöljük őt! 

                                                   Vígan!”  

(Mészáros Károly, 1943)  

 

4. 17. Mulatás 
 

Hajnaltájt a zenészek a „Megy a gőzös, megy a gőzös 

Kanizsára...” kezdetű dalt kezdték el húzni, amire a vendégsereg 

egymás vállánál fogva összekapaszkodott, és „vonatozni” kezdett. 

Ilyenkor általában már a szakácsnők is csatlakoztak a mulató 

társasághoz. A konyhából behoztak két nagy fedőt, amit a sor elején 

álló személy a vonatozás közben össze-összeütött, zörgött vele. A 

mögötte lévő pedig a katlany kéményét vitte, föl-alá mozgatva. A 

vonatozás alatt körbejárták a termet, de kimentek az udvarra és akár 

az utcára is, a zenészekkel együtt. A játékot azzal is színesítették, 

hogy aki nem vett részt benne, az akadályokat állított föl: egy asztalt 

tettek a vonatozók útjába, amely alatt mindenkinek át kellett bújni. Aki 

ki akarta kerülni az asztalt, annak fakanállal verték el a fenekét. Aki 

viszont átbújt alatta, az is kaphatott egy-két suhintást a fakanállal, és 

egy pohár pálinkát vagy bort is meg kellett innia. 

A vendégek -természetesen- énekeltek, múlattak és táncoltak a 

lagziban egészen reggeleig. Ha jó idő volt, akkor az udvaron, ha hideg 

volt, akkor a szobában és a konyhában. „Rëggē dalóták, hogy: nem, 

nem, nem, nem, nem, nem, nem mëgyünk mink innejd el, még minkët 
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a házigazda bunkós bottal el nem ver!” (Bartuska Rudolfné Somogyi 

Julianna, 1932) A cigányzenészek minden vendéget kikísértek az 

utcaajtóig. Olyankor illett nekik egy kis pénzt adni. Ők el is várták a 

vendégektől, hiszen mindenkinek a saját nótáját húzták el, mert 

mindenkit jól ismertek. Ha valaki több pénzt adott, akár hazáig is 

elkísérték. 

 

4. 18. A lakodalom után 
 

A lakodalom után a szülők visszahordták a rokonoknak, 

szomszédoknak a kölcsönkért edényeket.  

A legtöbb lány elment mënyecskének, vagyis a férje házába 

költözött. „ ...åsztánn má’ kezdődött a világ!” (Mészáros Endréné 

Tyúkos Matild, 1914)  
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4. 19. Ruhák, kiegészítők  
 

A lakodalomba minden vendég ünneplősbe’, vagyis ünneplő 

ruhába öltözve ment, a fiatal lányok általában hosszú ruhában, a férfiak 

öltönyben. 

A két koszorúslány keskënke koszorút viselt és hosszú, világos 

színű selyemruhát.  

A menyasszonyi ruha fehér selyemből volt. A menyasszony fejére 

mirtuszkoszorú és általában földig érő tüllből készült fátyol került. A 

ruháról saját magának kellett gondoskodnia, de valamilyen babona 

szerint nem varrhatta meg magának, és a vőlegény nem láthatta az 

esküvő napjáig. A menyasszonyi csokrot otthon  készítették, általában  

vágott virágból: szekfűből, kálából, krizantémból vagy fehér orgonából, 

ritkábban művirágból és aszparáguszból. A csokor több, legtöbbször 

négy fehér, körülbelül tíz centiméter széles, földig érő szalaggal volt 

átkötve, csatra. A szalagokra és a menyasszonyi ruha aljára kis 

aszparáguszágakat tűztek. 1945-től fehér kesztyű is hozzátartozik a 

menyasszony öltözékéhez. 

A menyasszony nagy, csipkés szélű zsebkendőt ajándékozott a 

vőlegénynek, valamivel kisebbet a násznagyoknak és a vőfélynek, és 

csipke nélküli fehér zsebkendőt a zenészeknek, amit felkötöttek a 

hangszerükre. A zsebkendőn kívül a menyasszonynak a vőlegény, a 

vőfély és a két násznagy bukrétáját is biztosítania kellett. A bukréták 

tüllből és fehér virágból készültek. A vőlegényé valamivel nagyobb volt, 

mint a többieké. A bukrétákot a koszorúslányok tűzték ki az esküvő  

előtti gyülekezés alatt, amikor a vendégek a rozmaringot kapták. 

A polgári esküvőre nem öltözött a menyasszony menyasszonyi 

ruhába, csak rendës ruha volt rajta. 

 

4. 20. Fényképezkedés 
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Körülbelül az 1960-as évekig az ifjú pár csak a lakodalom után 

néhány nappal tudott elmenni a legközelebbi városba fínykípeszkënnyi. 

Egy bőröndbe beletették a ruháikat és úgy utaztak el a fényképészhez. 

Ott felöltöztek, lefényképezkedtek, majd a ruháikat ismét a bőröndbe 

rakták és úgy jöttek haza. A menyasszonyi csokor ekkorra már 

általában elhervadt, ezért a fiatalasszonyok mindig kölcsönkértek 

valakitől, akinek művirágból volt a csokra. Az 1960-as évektől kezdve 

már szinte mindenkinek volt rá lehetősége, hogy a lakodalom napján 

menjen el a fényképészhez, és általában a koszorúslány, a vőfély és 

néhány vendég is elkísérte az ifjú párt. 
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5. Temetés 
 

 

Az élet végéhez, a halálhoz is kapcsolódnak szokások, hiedelmek. 

 

5. 1. A halál előjelei 
 

A halál közeledtére ill. beálltára Pereden a kutyák viselkedéséből 

tudtak következtetni. Úgy tartották, a kutya megérzi, ha valaki haldoklik 

vagy meghalt. Ilyenkor a kutya „nyüszítëtt, szomorú vót, fekütt, mintha 

beteg vóna.” (Bende Lászlóné Varga Mária, 1927)  

 

5. 2. A halott körüli teendők, ravatalozás, halottnézők 
 

Mikor a halál beállt, a tükröt fekete ruhával letakarták, hogy ne 

lássák benne a halottat, mert akkor később, a temetés után is fogják őt 

látni. „A tükörbe’ láccik az a halot és kísőbb is az embërnek úgy rímlik 

az, hogy látto. Az úgy illëtt, hogy letåkårják.” (Bende Lászlóné Varga 

Mária, 1927) A halottat megmosdatták, felöltöztették ünneplősbe, a 

kezét összekulcsolták, abba imakönyvet és óvasót, vagyis rózsafüzért 

tettek. Az ēsőházbo felravatalozták: „Két stokëdlira rátëttík a koporsót, 

a’ ëggyik lábo ja... koporsónak a’ lábo jalá, még a másik lábo jalá és 

ennyi vót a’ izé, ravatal.” (Bartuska Rudolfné Somogyi Julianna, 1932) 

A koporsó mellé gyertyákat állítottak, amiket a virrasztás alatt 

gyújtottak meg. A halott feje fölé, egy székre feszület vagy szentkép 

került, a lábához egy koszorú és virágok az egész szobába. Mészáros 

Endréné Tyúkos Matild (szül. 1914) anyósának ravatalán a szoba tele 

volt „szagosszëkfűvē, az olyan vót, mind a Mënyország!”  

A koporsóhoz tartozott egy szëmfödél, amivel letakarták a halott 

egész testét. Amíg a koporsó tetejét rá nem tették, addig ez a 

szemfedél körülbelül a melléig vissza volt hajtva. Csak akkor hajtották 
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rá az arcára, amikor a koporsót letakarták. A halott feje alá vánkust 

tettek, ami általában hímzett volt és faforgáccsal volt kitömve. 

Forgácsot a vánkus ill. a halott teste alá is tettek, hogy magasabban 

feküdjön. Ha a halott szeme valami miatt nem csukódott le, pénzérmét 

tettek rá. A szemfedélen kívül volt még rajta egy fekete hímzett takaró 

is, amit a koporsóval együtt lehetett megvenni. 

A halottat megnézték a rokonok, a szomszédok, a barátok, az 

ismerősök. A ravatal mellett egy pohárban szenteltvíz volt és egy 

gruspánág, a halottnézők azzal vetettek keresztet a halottra. Ilyenkor 

imádkoztak és részvétüket nyilvánították a közeli hozzátartozóknak.  

 

5. 3. Virrasztás 
 

Másnap este volt a vëråsztás, harmadnap a temetís. A 

virrasztáson a rokonok, az ismerősök vettek részt és mindig ott volt 

néhány előimádkozó is. Ilyenkor imádkoztak és énekeltek. Egy-egy 

virrasztáson 10-12 éneket énekeltek el, közben elmondtak egy 

Miatyánkat, egy Üdvözlégyet. Az énekeket az alapján válogatták ki, 

hogy ki volt a halott: fiatal, idős, beteg, gazdag, szegény stb. (A 

halottas énekeket nagy terjedelmük miatt a mellékletben közlöm. Úgy 

válogattam belőlük, hogy minden alkalomhoz való szerepeljen 

közöttük.) Az éneklés után elmondtak egy rózsafüzért. Volt egy 

előimádkozó, aki minden halottat elbúcsúztatott. Valamelyik halottas 

ének dallamára írt egy szöveget, ami csak arra a bizonyos személyre 

vonatkozott, és énekben elbúcsúztatta. A búcsúztató után egy estéli 

imádság következett, majd egy Miatyánkkal zárult a virrasztás. A 

háziak mindig előkészítettek néhány liter bort a virrasztásra, és 

sütöttek pogácsát. Mivel a virrasztás sokszor éjjel egyig, kettőig tartott, 

közben szünetet tartottak. Ebben a szünetben fogyasztották el a bort 

és a pogácsát. 
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5. 4. A haláleset hírének elterjesztése 
 

A halálesetet be kellett jelenteni a községházán, valamint a 

papnál, és harangszóval adták tudtul a faluban. Először csëndítëttek az 

egyik haranggal, azután mind a három haranggal egyszerre 

harangoztak. Ha asszony halt meg, akkor kettőt, ha férfi, akkor hármat 

kondítottak a haranggal. Ha kisgyermek, akkor a legkisebb haranggal 

csendítettek, amit lélekharangnak hívnak. Egyszer mindenkit 

kiharangoztak, de ha a hozzátartozók többször is akartak 

harangosztatnyi, azért már fizetni kellett.  

 

5. 5. Sírásás 
 

A sírt hivatásos sírásó ásta ki. Az 1980-as évek elejéig a sír alján 

a láb- és a fejrésznél egy-egy küszöbszerű magasítót csináltak, erre 

került rá később a koporsó. Ez a magasító körülbelül egy ásónyom 

magasságú volt. Az ásó élével egy keresztet is vágtak a sír aljára. Ez a 

szokás azért halt ki, mert a ’80-as évek elejétől egy fiatal férfi lett a 

sírásó, aki nem vitte tovább ezt a hagyományt.  
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5. 6. A temetés  
 

A temetés általában délután 3 óra tájban volt. A rokonok, 

ismerősök már dél körül gyülekeztek a halott házánál. Körülbelül egy 

órával a temetés előtt az előimádkozók is megérkeztek, megint 

énekeltek, imádkoztak. „Mikor közelëdëtt a’ idő, akkor beszëgētík a 

halotot.” (Mészáros Endréné Tyúkos Matild, 1914) A temetési 

szertartás az udvaron kezdődött. A koporót úgy helyezték el, hogy a 

halott lába az utcaajtó felé mutasson. „Lábbó indút ki a’ udvarbú.” 

(Bende Lászlóné Varga Mária, 1927) A halott bal oldalán álltak a közeli 

rokonok, a többiek a jobb oldalán, ill. körülötte. A pap a lábánál állt.  

A koporsót Szent Mihály lovára tették, amit négy férfi vitt ki a 

temtőbe a rokonságból. „A Szent Mihály lovát körűkötösztík virágokkā.” 

(Bartuska Rudolfné Somogyi Julianna, 1932) Amíg el nem értek a 

temetőbe, addig szóltak a harangok, az előimádkozók pedig énekeltek. 

A koporsót vivő embereknek lehetőleg egyforma magasnak kellett 

lenniük, hogy mindenkire ugyanolyan súly nehezedjen. A 

hozzátartozók hat vagy nyolc embert kértek fel a koporsóvivésre, hogy 

menet közben cserélkezni tudjanak, mert nehéz volt a háztól a 

temetőig elvinni a halottat, főleg ha például „a’ āszëgi faluvígrű vót.” 

(Mészáros Endréné Tyúkos Matild, 1914) Ha a halott fiatal volt, akkor 

legények vitték, ha kisgyermek, akkor fehér ruhába öltözött lányok. A 

halott, kereszteletlen kisbabát nem a pap temette el, hanem a gyermek 

családja. Ilyen esetben nem is ástak neki külön sírt, hanem az 

öregszülők sírjába temették, mert az már meg volt szentelve. Fejfát 

sem készítettek neki, a nevét sem írták ki. Az akasztott embërëkët, 

vagyis az öngyilkosokat a temető szélébe, a kerítés mellé temették el. 

A pap olyankor csak egy fehér inget viselt, a palástját nem vette fel, és 

a szertartás is sokkal egyszerűbb volt, rövidebb ideig tartott. 
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Az 1960-as években divatba jött, hogy ha fiatal, mulatni szerető 

volt a halott, akkor zenészeket fogadtak meg a temetésére, és úgy 

kísérték el őt a sírig.  

A koporsóvivők előtt egy gyermek a rokonságból egy feszületet 

vitt, mögötte ment a koma egy fekete zászlóval. Ha a koma már nem 

élt, akkor a zászlót a halott testvére vitte vagy a „legēső hozzávaló. A 

lámpást vittík ezëk a föllebbvaló rokonok.” (Mészáros Endréné Tyúkos 

Matild, 1914)  A lámpásból négy darab volt, általában a 

keresztgyerekek vagy a halott testvérének gyermekei vitték.  

A Szent Mihály lovát körülbelül az 1960-as évekig használták. 

Ezután halottas kocsival vitték a halottat ki a temetőbe. Ezt a 

lovaskocsit 1974-ig használták, amikor felépült a halottasház, vagyis a 

ravatalozó.  

A koporsót a rokonok tették le a sírba. A sírásó a kapájával föl 

szokott venni egy kis földet. Először a pap, majd a közeli rokonok egy 

maroknyit elvettek belőle, és a koporsóra dobták. Ezt a műveletet a 

mai napig elvégzik, de ez is elmúlik lassan, mert sietnek betakarni a 

halottat, mert a temetés után van a halottért a gyászmise. Régebben 

csak másnap tartottak misét a halottért, amit libërás misének hívtak. A 

templomban szimbolikusan egy ravatalt állítottak föl az oltár előtt, 

mellette gyertyák égtek. A pap a mise közben mindent ugyanúgy 

megismételt, mint a temetésen: a halottat elbúcsúztatta, szenteltvízzel 

megszentelte, körbejárta a füstölővel, amiben tömjén égett. A mise 

végén ismét megszólaltak a harangok. 

Pereden a temetés után nem szoktak halotti tort tartani, ez csak 

az utóbbi években jött divatba, szlovák hatásra. A temetésről mindenki 

hazament, „halotádomás nem vót.” (Mészáros Endréné Tyúkos Matild, 

1914) „...mer’ a magyarok, ezëk nem csinátok halotti tort, esztët csak a 

szlovákok csináták, amikortú idegyüttek a szlovákok, azok csináták a 

halotti tort. És åsztánn a’ utóbbi időkbe’ még gyütt ez má be, hogy mos’ 

má’ még a magyarok is csinájják a halotti tort. Van aki othon csinájjo, 
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van aki a Fínyësbe’ vagy a Lackóná’ csinájjo, mit tudom is én, de a 

szlovákok ezëk áltolábo csináták asztot. Othon csináták, a házná’, de 

ezëk elejitű fogva csináták a halotti tort.” (Bartuska Rudolfné Somogyi 

Julianna, 1932) (megj.: a Fényes és a Lacko vendéglőben) 

 

5. 7. A temetés után 
 

A halott ágyából azután kidobták vagy elégették a szalmazsákot, 

és nyolc nappal később kimeszelték a házat „egíssíg szëmpontyábú.” 

(Mészáros Endréné Tyúkos Matild, 1914) Nyolc napig nem szabadott 

mosni, meszelni, „hát merhogy addig a halottat nem szabad bántonyi, 

nyóc napig. Nyóc napig, hogy pihennyi köll a halotnak.” (Mészáros 

Endréné Tyúkos Matild, 1914) Úgy tartották, nyolc nap után kezd el 

bomlani a halott teste, ezért kell betartani ezt a tilalmat.  

Sokan féltek attól, hogy visszajön a halott lelke, ilyenkor 

imádkoztak. „Imáccság, az segítt mindënënn.” (Bende Lászlóné Varga 

Mária, 1927) „ ...de szóval nem vót ilyesmi, hogy valaki még 

visszagyütt vóna.” (Mészáros Endréné Tyúkos Matild, 1914)  

A fejfákat, vagyis a kërësztëkët Pereden általában akácfából 

csináltatták, a nevet és a születés, ill. az elhalálozás dátumát 

belevésték. Később, akinek volt rá pénze, bëtonbú csináltatott fejfát 

vagy kőből. A nagy, fekete márványból készült sírköveket csak a 

nagygåzdák engedhették meg maguknak. Manapság szinte mindenki 

fekete márványból csináltat sírkövet, sokan még éltükben elkészíttetik 

maguknak.  

A második világháború utáni nagy átalakulás, de főleg 1974-ben a 

halottasház megépítése gyökeresen megváltoztatta a halotti 

szokásokat. A virrasztás ma a ravatalozóban zajlik a temetés előtti nap 

délutánján, de két óránál nem tart tovább. A gyászmise általában a 

temetés után van. Divatba jött a halotti tor, leegyszerűsödtek a sírásás 

körüli szokások. A harangozás annyiban módosult, hogy ma már 
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villanyárammal működtetik a harangokat, így a csendítésnek az a 

módja, ami régen volt, most megoldhatatlan. Az 1970-es évek végén 

megalakult Pereden a dålárdák csoportja. Az előimádkozók helyett ez 

az éneklőcsoport énekel a temetés szertartása alatt. 
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6. Összefoglalás 
 

 

Dolgozatomban igyekeztem a megjelölt témával kapcsolatban 

minél több adatot, információt közölni. Az összegyűjtött és leírt anyag 

persze korántsem teljes, hiszen csak azokra az információkra tudtam 

támaszkodni, melyeket adatközlőimtől hallottam. 

A leírásban, ahol csak tudtam, időbeli pontosításokat is közöltem, 

hogy az egyes szokások mikor és milyen hatásra alakultak át vagy 

haltak ki.  

A szövegben gyakran idézem adatközlőimet. Ezeket az idézeteket 

fonetikus átírásban tüntettem fel, hogy kicsit érzékeltessem  a 

nyelvjárás helyi változatának sajátosságait. 

Remélem, hogy munkámmal megmentek néhány, szinte teljesen 

feledésbe merült népszokást, amikre már csak egy-két idős ember 

emlékszik, és a néprajzkutatók, a nyelvjáráskutatók is értékes 

adatokhoz jutnak munkám révén. 
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1.) Baji Árpád, 1941 

2.) Bartuska Rudolf, 1928 

3.) Bartuska Rudolfné Somogyi Erzsébet, 1960 

4.) Bartuska Rudolfné Somogyi Julianna, 1932 

5.) Bende Lászlóné Varga Mária, 1927 

6.) Horváth Tamás, 1959 

7.) Karadi Ernőné Szarka Erzsébet, 1935 

8.) Körösi Nándor, 1940 

9.) Mészáros Endréné Tyúkos Matild, 1914 

10.) Mészáros Károly, 1943 

       11.) Mészáros Károlyné Barczi Gizella, 1944  
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13.) Szabó Sándorné Takács Ilona, 1936 
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A sütemények receptjei 

 

Cukorkalács 

 

- hozzávalók:  5 tojás 

 10 evőkanál kristálycukor 

 5 evőkanál olvasztott zsír 

 2-3 evőkanál tejszín 

 1 kiskanál repülősó 

 

A hozzávalókat összegyúrjuk, majd annyi lisztet adunk hozzá, 

hogy jól lehessen sodorni. Körülbelül fél centiméter vastagságúra 

sodorjuk, kis figurákkal kiszaggatjuk, a tetejét kristálycukorba mártjuk 

és sütőlapra -plére- rakva megsütjük. 

  

 

Kevert kalács 

 

- hozzávalók: 3 tojás 

 2 dl cukor 

 10 dkg zsír 

 2 dl tej 

 35 dkg liszt 

 1 csomag sütőpor 

 

A tojást a cukorral és a zsírral jól kikeverjük, hozzáadjuk a tejet, a 

lisztet és a sütőport, és ezzel is összedolgozzuk. Forró sütőben 

megsütjük. A tetejét megszórjuk vaníliáscukorral. 

 

Krafli 
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- hozzávalók: 3 (fél literes) pohár liszt 

 6 tojássárgája 

 6 evőkanál ecet 

 1 evőkanál cukor 

 1 kiskanál só 

 1 kg zsír 

 langyos víz 

 

Két pohár lisztet összegyúrunk a 6 tojássárgájával, az ecettel, a 

cukorral és a sóval. Hozzáadunk egy kis vizet, majd kisodorjuk. A zsírt 

és a maradék lisztet egyenletesen eloszlatjuk a tésztán és négyrét 

hajtjuk, majd ismét kisodorjuk. Ezt a műveletet kétszer megismételjük. 

A tésztát egy éjszakára hűvös helyre tesszük. Felhasználás előtt 

megint kisodorjuk, majd egy felforrósított, éles késsel különböző 

formákat vágunk ki belőle. Amikor elkészült, vaníliáscukorban 

megforgatjuk a süteményeket. 
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Képek 
 
 

Festett keresztelőpaplanok 
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Siófokról ajándékba kapott, gyárilag  hímzett keresztelőpaplanok 

az 1970-es évekből 
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A ruha, amivel a látóra és a lakodalomra vitt kosarakat kibélelték 

 

 

Így vitték a levestésztát 

 

Lakodalmi menet az 1950-es években 
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Az esküvőre igyekvők útjának kikötése 

 

 

Menyasszony és vőlegény 1946-ban 
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Esküvői kép 1962-ből 

 

Vőfély a vőfélypálcával 
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Menyasszony a koszorúsasszonnyal 1970-ben 
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Szakácsnők és a kúcsoskålács 

 

 

 

Vacsora a lagziban 
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„Rëggē dalóták, hogy: nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem 

mëgyünk mink innejd el, még minkët a házigazda bunkós bottal el nem 

ver!” (Bartuska Rudolfné Somogyi Julianna, 1932)  

 

 

 

A híres „Compó-zenekar” 

 

 

 

Felnőtt és gyermek ravatala 
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Koporsó az udvaron 
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Kisgyermek koporsója a Szent Mihály lován 

 

 

 

 

 

A koporsót szállító lovaskocsi 
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Halottas énekek 

 

Fiatal legény virrasztásán 

 

 

 

 

„Én is szép rózsa voltam, míg életben voltam, 

de már most elhervadtam, gyászkoporsómba szálltam. 

 

A szülőim kertjében rózsa voltam életemben, 

de már többet nem nyílok, mert halál leszakasztott. 

 

Szép fiatal koromba’ akadtam hálójába, 

nem hagy tovább itt élni, már nekem el kell menni! 

 

De én eztet nem bánom, e világot itt hagyom, 

mert a Jézus engemet Mennyországba bevezetett. 
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Szép virágszál koromba’ beszállok gyászsíromba, 

szülőim, örvendjetek, mennyben vőlegény leszek. 

 

Ezt Jézus úgy akarta, hogy ma lelkem szólítja 

magához a Mennyekbe, angyali seregibe. 

 

Édes Atyám, szerettél, értem ne keseregjél, 

bús szívvel ma ne legyél, hanem inkább örvendjél! 

 

Jézus színe elibe vőlegényed ma megyen, 

az angyalok beviszik, mennyei karba teszik. 

 

Most ,szülőim, tőletek már én végbúcsút veszek, 

nem kell már neveléstek, köszönöm szívességtek! 

 

Engem ne sirassatok, mert jó helyre adtatok, 

mert ott is a tietek, Jézusnál is ott leszek. 

 

De még egy a kérésem, akik visznek, azt kérem, 

testemet felvegyétek, gyászsíromig vigyétek! 

 

Ott a földbe tegyétek, ítéletig ott leszek, 

a lelkem a Jézussal vigad már angyalokkal. 

 

Ott a szent angyalokkal, a mennyei karokkal 

én is eztet kiáltom, Jézusomat, ha látom. 

 

Szent, szent, szent a nagy Isten, a magas dicsőségbe’, 

áldjad nyelvem örökké, mindörökkön örökké! 

 

Erre jól hallgassatok, amit én nektek mondok, 
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szentül éljetek itten, úgy mehettek be Mennybe. 

 

E végbúcsúm tőletek, már én mostan elmegyek, 

azért imádkozzatok, ti is Mennybe jussatok!” 

(Varga Zoltán, 1932)  

 

 

Purgatóriumban szenvedő lelkekért 

 

 

 

„Istenhez könyörgök bár egy Miatyánkot, 

mi bűnös lelkünkért kedvesink nyújtsatok, 

mert ha buzgó szívvel értünk fohászkodtok, 

Istenhez juttattok. 

 

Megfeszült Jézusom öt mély sebeidért, 

abból bőségesen kifolyó véredért, 

boldogságos szent Szűz hét fájdalmaidért 
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kérünk szent nevedért. 

 

E szegény lelkekre fordítsd szemeidet, 

szabadulásukra fordítsd szemeidet, 

hallgasd meg érettük nyújtott kérésünket, 

szabadítsd ki őket! 

 

Örök világosság fényeskedjék nékik, 

a dicső Mennyország legyen lakóhelyük, 

ezt mi, te szolgáid, szegény szolgálóid, 

buzgó szívvel kérjük. 

 

Küldd le angyalidat vígasztalásunkra, 

vigyen csak egy csepp vért lelkek váltságára, 

oldalad sebéből, mely oly’ nyitva vala, 

rejtsd el őket abba! Ámen.” 

(Varga Zoltán, 1932)  

 

 

Olvasótársulati megholt felett 

 

 



 88 

 

„Rózsakoszorúnk egy ága halva fekszik előttünk, 

a békességnek álmában már elköltözött tőlünk. 

Refr.: Imádkozzunk érte, hogy Jézus nevébe’ 

nyugodjon békességbe’! 

 

 

Még élő volt e világban, egy szív lélek volt nekünk, 

mert a drága rózsafüzér összeolvasztott velünk. 

Refr.: ... 

 

Örvendetes és bánatos, dicsőséges titkokban, 

velünk volt minden ájtatos szent búcsújárásokban. 

Refr.: ... 

 

Istentől megdicsőített és kiválasztott szentek 

az Isten színe előtt érte esedezzetek! 

Refr.: ... 

 

Angyalok kilenc karai az égből leszálljatok, 

e meghűlt társunknak lelkét egekben soroljátok! 

Refr.: ... 

 

Szent Domonkos, édes Atyánk, kérünk szóljál helyette, 

a megfeszített Jézusnál esedezzél érette, 

hogy piros szent vére, 

drága szenvedése legyen üdvösségére! 

Refr.: ... 

 

Fogjátok fel tagjaimat szent olvasóbeliek, 

az elkészített síromhoz vigyétek tetemimet! 
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Lelkem dicsőségben 

szentek seregébe mehessen, dicsőségben! 

Refr.: ...” 

(Varga Zoltán, 1932)  

 

 

Litánia a megholtak felett 

 

 

„Mennybéli Atya Isten, 

Megváltó Fiú Isten, 

Szentlélek Úr Isten, 

Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk! 

 

Szentséges Szűz Mária, 

Istennek szent anyja, 

Szüzeknek szent szüze, 

Krisztusnak szent anyja, könyörögj érettünk! 

 

Szent Mihály arkangyal, 

Szent Gábriel arkangyal, 

Minden szent angyalok, 

Dicső arkangyalok, könyörögjetek érette! 

 

Keresztelő Szent János, 
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Nepomuki Szent János, 

Szent Péter apostol, 

Szent Pál apostol, könyörögj érette! 

 

Szent János apostol, 

Szent Jakab apostol, 

Szent Máté evangélista, 

Szent Márk evangélista, könyörögj érette! 

 

Minden apostolok 

És evangélisták, 

Szent István vértanú, 

Szent Lőrinc vértanú, könyörögj érette! 

 

Szent Benedek apát úr, 

Szent Ferenc konfesztor, 

Minden szent mártírok 

És szent konfesztorok, könyörögjetek érette! 

 

Szent Gergely pápa, 

Szent Ambrúzs püspök, 

Minden szent pápák, 

Püspökök és papok, könyörögjetek érette! 

 

Minden szent barátok, 

Minden szent remeték, 

Szent Mária Magdolna, 

Szent Katalin Szűz, könyörögjetek érette! 

 

 

Minden szent szüzek, 
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Házasok, özvegyek, 

Minden pátriárkák 

És dicső próféták, könyörögjetek érette! 

 

Isten angyalai 

És dicső karai, 

Isten, irgalmazz neki, 

Uram, kegyelmezz neki, Uram, engedd meg neki! 

 

Minden gonosztól, 

A Te haragodtól, 

Ördög hatalmától, 

A tűznek lángjától, mentsd meg, Uram! 

 

Halálnak árjától, 

A bűn országától, 

Testesülésed által, 

Születésed által, mentsd meg, Uram! 

 

Dicső neved által, 

Sok irgalmad által, 

Szenvedésed által, 

Öt mély sebed által, metsd meg, Uram! 

 

Vérözönöd által, 

Szent halálod által, 

Mi szegény bűnösök, 

Bűnben örökösök, kérünk Téged, hallgass meg minket!  

 

 

Ki Magdolnát szántad, 
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Midőn sírni láttad, 

Ki latrot oldoztál 

És vele osztoztál, kérünk Téged, hallgass meg minket!  

 

Ki bűnös népedet 

Mind ingyen megmentett, 

Hogy akik szenvednek, 

Kegyelmet nyerjenek, kérünk Téged, hallgass meg minket!  

 

Hogy bús atyáinkat, 

Szánd meg rokoninkat, 

Hogy minden holtodat, 

Tekintsd mint áradat, kérünk Téged, hallgass meg minket!  

 

Hogy minden hívedet 

Fogadd mint képedet, 

Hogy vedd el jajukat, 

Szüntesd siralmukat, kérünk Téged, hallgass meg minket!  

 

Hogy kívánságukat, 

Halld óhajtásukat, 

Hogy Hozzád, Urukhoz, 

Jussanak céljukhoz, kérünk Téged, hallgass meg minket!  

 

Hogy velünk véredet, 

Közöld érdemidet, 

Hogy nekik vígságot, 

Legyen orcád nyájas, kérünk Téged, hallgass meg minket!  

 

 

Hogy a pátriárkák 
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Őtet elvállalják, 

Hogy a szent próféták 

Őtet elfogadják, kérünk Téged, hallgass meg minket!  

 

Hogy apostolaid 

Legyenek társaid, 

A vértanúk kegye, 

Hogy őtet bevegye, kérünk Téged, hallgass meg minket!  

 

A szüzek serege, 

Hogy őtet ölelje, 

Hogy minden szentekkel 

Zengjenek énekkel, kérünk Téged, hallgass meg minket!  

 

Istennek szent fia, 

Lelkek Ura díja, 

Kinek szent szavára 

Nyílik az ég zárja, kérünk Téged, hallgass meg minket!  

 

Istennek báránya, 

Rabok szabad szárhya, 

Adj neki nyughelyet! 

 

Istennek báránya, 

Szenvedők aranya, 

Szüntesd a siralmat! 

 

Istennek báránya, 

Fogjok híves árja, 

Nyújts neki irgalmat! 
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Krisztus, hallgass minket, 

Krisztus, halgass meg minket, 

Uram, irgalmazz nekünk, 

Krisztus, kegyelmezz nekünk, 

Uram, engedj meg neki!” 

(Varga Zoltán, 1932)  

 

 

Estéli imádság 

 

 

 

„Az estének végóráját értük, 

de holnapot nem tudjuk, hogy érjük, 

ha te, szent Szűz, rajtunk nem könyörülsz 

vagy az élet könyvéből kitörülsz. 

 

Te vagy, óh Szűz, a bűnösök anyja, 

a szomorú árvák pátrfogója, 

ne hagyj minket e sötét éjjelben, 

hogy meghaljunk tördelmes bűnben! 
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Óh, Mária, kedves édesanyánk, 

az éjszakában, kérünk, vigyázz reánk, 

jaj, mert akkor vége lesz lelkünknek, 

ha te, szent szólsz kedves szülöttödnek. 

 

Tudjuk, szent Szűz, hogy sokat vétkeztünk, 

de tebenned szüntelen reménylünk, 

mert tégedet szent fiad meghallgad, 

hagyd nyugodnunk szent palástod alatt. 

 

Vígasztalj meg minket, óh, Mária, 

őrizz meg e sötét éjszakában, 

nyerd meg szent fiadtól, amit kérünk, 

a holnapi napra fölébredjünk! 

 

Állj mellettünk, óh édes Szűzanyánk, 

úgy boldog lesz holnapi nap reánk! 

Náladnélkül keserű az élet, 

elkárhozik, aki téged megvett. 

 

A sok árvák hozzád folyamodnak, 

zokogással tehozzád indulnak, 

vígasztalást, mert nálad találnak, 

óh, Mária, téged kiáltanak. 

 

Te kívüled jobb édesanyára, 

nem találni nagyobb pártfogóra, 

itt, e földön keserves életünk, 

óh, Mária, csak te vagy örömünk! 
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Ez éjszaka lehajtjuk fejünköt, 

az álomra becsukjuk szemünköt, 

de a sátán rajtunk erőt vehet, 

ha te, szent Szűz, nem őrzöl bennünköt. 

 

Nyerjél, óh Szűz, nekünk jó éjszakát 

és holnapra boldog fölvirradást, 

hadd imádjuk Jézust, szülöttödöt, 

hadd dícsérjük áldott szent nevedet! 

 

Nyugodalmat adj a megholtaknak, 

kegyes Jézus, engedj mindnyájunknak! 

Szűz Mária, te vagy pártfogójuk, 

a holtaknak kegyes szószólójuk. 

 

Dícséret, dicsőség az Atyának, 

Szentlélekkel áldott szent fiának, 

nagy tisztölet a Szűz Máriának, 

az Úr Jézus Krisztus szent anyjának!” 

(Varga Zoltán, 1932)  
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Hosszas betegség után elhunyt személynek 

 

 

 

Régen úgy hervadok, mint egy letört virág, 

nem adott örömet ez a gyarló világ, 

nem rettegek hát elmenni, 

a halállal szembeszállni, 

a sírban nyugtot lel a szenvedő kebel, 

lelkem Mennyekbe költözik örömben. 

 

Bár ifjú koromnak napjait most élem, 

de súlyos bajokkal volt telve életem, 

nekem minden rózsaszálon, 

tövis termett minden ágon, 

mely testem sértette, éltem emésztette, 

de tűrtem Jézussal, égi megváltómmal. 
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Fogadd búcsúzásom, óh világi élet, 

mert elhervadt testem e sötét síré lett, 

lelkem pedig által adom 

neked, szerelmes Jézusom, 

hogy koronát Mennybe tegyél majd fejemre, 

Jézusom, bocsáss meg, ki most hozzád térek! 

 

Akik énáltalam szeretve voltatok, 

kik szenvedésemben híven ápoltatok, 

legyen rajtatok szent áldás, 

már nem kell az ápolgatás! 

Fáradságtok bére legyen meg az égbe’, 

az örök életnek jutalmát vegyétek! 

 

Örömmel zárom le végálomra szemem, 

mert Istenben hittem, reméltem, szerettem. 

Szenvedés helyett boldogság vár reám, 

a Szentháromság, a kereszt oltalma 

alatt megyek sírba, 

honnan egykor Mennybe vitettem örömben.” 

(Varga Zoltán, 1932)  
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Temetésen énekelt énekek 

 

 

Még itt éltem e világon, benned bíztam, Istenem, 

Minden nemű dolgaimban csak temetés voltál mindenem. 

Refr.: Istenem, Istenem, ki voltál mindenem, 

Könyörülj meg lelkemen! 

 

Óh, ne nézd a gyarlóságból minden ballépéseit, 

hanem a temetés szent fiadnak véghetetlen érdemét. 

Refr.: ... 

 

Fogva vitted a fogságot, hogy az Atyádhoz leszállt, 

Kinek lelke sötétségben e világosságra vált. 

Refr.: ... 

 

Add, hogy Krisztust, az örök fényt én is egykor láthassam, 

Véled és a szent lelkekkel áldjuk Istenségedet! 

Refr.: ... 

(Varga Zoltán, 1932)  
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„Refr.: Istenem, örök Atyám, szent kezedbe adom lelkem.  

Légy jóságos bírám, engedj haza országodba engem. 

 

A hála hangja íme felkiált, maroknyi létemért áldlak téged. 

És megköszönöm néked, Uram az irgalmas halált, 

örök hazámba elszólító parancsodat. 

Mert Néked élünk Uram és Néked halunk. 
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Refr.:  

 

Ma véget ért a földi munka, a nap már éjbe hajolt, 

számadásra most íme eléd jövök. 

Ó életemnek mennyi hűtlen, elhibázott napja volt, 

megkörnyékezett a világ bűne. 

Szörnyű magányomban nyújtsd most felém kezed, 

kereszted trónjáról ítélj,  

bánatomban ismerj meg engem. 

Refr.:  

 

Ha bánatom irgalmadban révbe talált,  

koporsóm gyásza égi fénybe borult. 

Mert „halál, hol a te győzelmed?”  

Az élet legyőzte, íme, már a halált,  

a sír az új élet kapuja lett. 

S a tékozló fiú Atyja házában elpihen. 

Refr.:  

 

Ó hallgasd meg, Uram, az érte Hozzád esengő imát:  

a sebzett lélek zokog.  

És Húsvét fényét ragyogtasd fel most reánk! 

Tudjunk hinni mint az apostolok, 

hogy országodban újra együtt leszünk. 

Refr.:  

 

Adj, Uram örök nyugodalmat neki,  

és az örök világosság fényeskedjék neki.” 

(Baji Árpád, 1941)  

 

 


