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I .

A SZÜLETÉSSEL KAPCSOLATOS

NÉPSZOKÁSOK





A születéssel kapcsolatos népszokások

Villanásnyi kép ez az írás a falu életéből, első fejezete az emberi é- 
let fordulóihoz kapcsolódó népszokásoknak, az elhalástól, illetve a gyer
mek nemzésétől az újszülött elválasztásáig. Kiragadott része ez egy ké
szülőfélben levő tanulmánynak, a doroszlói népszokások gyűjteményének, 
amely a Bölcsőtől a koporsóig cím alatt kíséri nyomon a család életét, 
és be kívánja mutatni azokat a mozzanatokat, amelyeket sikerült össze
gyűjteni az elmúlt évek során. Azonkívül pedig folytatása és kiegészí
tése a Poroszló hiedelemvilága című nemrég megjelent kötetnek.

A gyűjtés nagyobb része hangszalagról került papírra, de több érdekes 
adatot röptében jegyeztem fel, az adatközlővel való kötetlen társalgás 
közben.

Az írás könnyebb megértéséhez ennyit: a címek, bekezdések előtti szá
mok könnyítik az anyag áttekintését, általuk szükségtelenné válik a 
több fejezethez kapcsolódó részletek ismétlése. Némely szavak aprő, 
hatványszerű számozása utal a már meglevő, ide vonatkozó hiedelmi a- 
nyagra. A mondat, vagy közlés végén levő egy- vagy kéttagú számok az 
adatközlő kilétéről tájékoztatnak, a négytagú számjegyek pedig évszá
mok, amelyek az adat pontos vagy megközelítő időpontját mutatják.

Az adatközlőknek és mindenkinek, aki munkámban segítségemre volt ezút
tal mondok köszönetét.

1.00 A házasélet küszöbén

1.01 "Mikó vége vöt a lakodalomnak, akkó a ményasszont a vőlegényes 
házhó vitték1, mer legtöbb esetbe úgy vót, hogy ha megnösöt a legény, 
akkó ott maradtak az apja házáná. ott laktak eggy födél alatt az öre
gekké."/ 17/
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1.02 így kezdődött a fiatal pár élete a legtöbb doroszlói családban az 
1960-as évekig. Az újmenyecske fejét ugyan bekötötték? a köztudatban 
mégis hajadonnak számított az elhálásig, s ha erre nem került sor, ak
kor a polgári és vallási formaságok eTTenére sem tekintették őket há
zasfeleknek, mert a faluban érvényben levő erkölcsi normák szerint a 
nemi élet kezdetét a nászéjszaka jelentette. Ezt bizonyítják az alábbi 
sorok is:

1.03 "...Eméntem, de séhogyann se tudtam megérteni, hogy most má töb
bet nem itthun fekszék lé, mer hát fiatal lány vótam, oszt nem úgy vöt, 
hogy legényés házná léfekünni alunni: Szégyellettem, hogy a lepedőm vé- 
ré‘s lett, de fogalmam se vöt, hogy hát ennek így köll lenni. Nem vilá
gosított fő senki, hogy hát ha szűz valaki... Vagy valaki mégmondta vó- 
na, hogy ojankó mit kő csináni, akkó nem köllött vóna szégyelleném ott 
az anyós, még az após előtt..."/26-1946/

1.04 "Hát, mikó mink újpárok vótunk, oszt akartunk léfekünni, akkó mond
ja, vetkőzzünk lé, oszt az istállóba megyünk alunni. Mondom az uramnak, 
én oda nem megyék! Minek vannak itt ezek a szobák? Én idáig még istálló
ba nem aludtam, mer az én apám kovács vót. Én oda nem megyék... 1 2 - 1930/

1.05 "Szegény házná ott nem vót jószág, nem vót istálló, a fiatalok se 
aludtak az istállóba, mikó összekerűtek."/10-1935/

1.06 "Lakodalom utánn kitakarítottak mindent, oszt aztánn vitték csak
a menyasszony stafírj át. A nagyházba tették be a menyecskének is a tol- 
1 át, még az öregéké is ott vót, még a szekrények is. Mindnyájunknak ott 
vót az ünneplő ruhája. Az a szoba, ahun aludtunk, az vót a kisház..."
/11-1935/

1.07 "Azelőtt a fiatalok éggyütt aludtak az öregekké, mer hát éjjé min
denki kumott szemmé alszik - azt mondták. Tudok is éggy esetét, hogy az 
anyós télénn, amikó nagyon hideg vót, akkó se akart külön szobát befüt- 
teni a fiataloknak nászéccakára, mikó összekerűtek.'77-1958/

1.08 "Lakodalom utánn az örömanya almává éggyütt kité'szi az anyósfát az 
ablakba, hogy mindenki lássa, hogy a fia mégházasodott és mennyire örül 
a menyinek."/7-1980/

1.09 "Lakodalom utánn má mikó héregyüttek, még érakódtak, akkó a fiatal 
pár körűjárta mindkét rokonyságot, így illeszkedtek bele az új rokony- 
ságba. Az apóssát apámuramnak, az anyóssát meg anyámasszonynak szólítot
ta az újményecske. Az újembér báttya az öregbik uram, az öccse vót a kis- 
sebbik uram. Az időssebb nőtestvérjit az urának azt asszonyomnak szólT^" 
totta, a fiatalabbat má csak név szerint. Az urának az Öregszüleit öreg- 
apámnak, öreganyámnak szólította mind a sajáttyát. Az újembérnek nem vöt 
sémmiféle kötelezéttsége a felesége utánn, hogy a rokonyságot máskébb 
szólította vóna, se a felesége báttyait, se a lánytestvérjeit, csak a 
szüleit apámuramnak, anyámasszonynak. A lányoknak az urukat sógoromnak 
szólította, az újasszony mé*g ángyomnak az ura testvérjeinek a releségit." 
/22-1930/.
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1.10 "Az éggykés házná, amibű azelőtt sok vöt, aszonták, minek meny- 
nyenek külön a fiatalok, úgyis az üvéké lessz a vagyon, oszt akkó ott
maradtak eggyütt az öregSkke.'77-1960/

1.11 Régen, amikor a falu minden lakója földművelésből élt, akkor a 
családonkénti földterület nagysága szabott határokat a boldogulásnak.
A földnélküli szegényeknek ha összeházasodtak, csaknem 1940-ig az volt a 
sorsuk, hogy ideiglenesen az öregeknél, szüleiknél húzódtak meg, ahon
nan mindketten szolgálni3 mentek valamelyik közeli városba, vagy béres
nek, ki a tanyára.

2.00 Családtervezés

2.01 Családtervezésről4 a sző valódi értelmében csak az 1960-as évektől5 
beszélhetünk, amióta szabadon vásárolhatók a különféle óvószerek, eze
ket leginkább a nők alkalmazzák, ezenkívül indokkal, legálisan is megsza
kítják a nem kívánt terhességet. Korábban is gyakori volt a művi elveté
lés6, azzal a különbséggel, hogy a nem kívánt terhesség esetén a nők ezt 
önmagukon végezték, vagy szakavatatlan személyekkel, pénzért végeztették, 
amelynek gyakran tragikus következményei voltak. Sok fiatal anya halálát 
okozta ez, mert ha a "beavatkozás" nem járt sikerrel, akkor nem mertek 
orvoshoz folyamodni, attól való félelmükben, hogy ezáltal fölfedik a va- 
jákos asszony vagy "angyalcsináló" kilétét. Temetőlátogatás alkalmával, 
négy-öt évtizeddel korábban eltemetett fiatalasszony halálának oka fe
lől érdeklődtem. A megkérdezett idős asszony válasza egyértelmű volt, 
nagy részük halálát "...gyerék ecsinállás okozta... Az annya episzmetű- 
te, abba hát bele az a menyecske itt ezénn a fényképénn...'726/ muta
tott rá az egyik síremlékre. Az 1930-as évekig gyakori volt a kiskorú 
lányok férjhez adása. Utána, ha teherbe esett, nehéz szülés következmé
nyeitől félve, vagy egyéb megfontolásból, "ecsináták" az első gyereket: 
"Az a valaki is, főtette a lányának, oszt aztánn amikó baj lett, akkó 
nem válúta...'715/

2.02 Az első gyerek nagy esemény, érkezését őszintén várják minden csa
ládban, szülők és nagyszülők egyaránt. Még az 1950-es évek végén is Po
roszlón a normális időnél korábban született első gyerek érkezését nosz- 
szalőan fogadta a közvélemény, "szerelem-gyerek"-nek nevezték, ami ha
mar feledésbe merült ha a szülök később normális családi életet éltek.
Az elmarasztaló bírálat akkor sem maradt el, ha a szülő nő azért kíván
ta a terhességet, hogy ezzel megakadályozza a szülők beavatkozását a 
párválasztásba! Az utóbbi időben ez már nem vált ki ellenvetést senki 
részéről, még akkor sem, ha az esküvő után "hama gyütt a gyerek", az u- 
tód, aki értelmet ad a családi életnek, a házasságnak® mert "...Aki nem 
nevel, nincs gyereke, annak nincs öröme, de bánata sé..."/5/.

2.03 "Ha az embernek sok gyereke van1,0 akkó az é'ggyik megbántsa, a másik 
mégvigasztájja...'721/

2.04 "Bizony ám, jó meg kő gondúnyi, mer a gyerék az nem hajasbaba 
/megj.: játékszer/, hogy éggyik ágyrú a másikra rakosgassák, hanem azt
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pélénkázni kő, meg gyűri a foga, meg rínn; nyűgös11 oszt nem hagy dóqoz- 
ni..."/7/

2.05 "De ha má megszületik, oszt akárhány van, akkó sose sok, mer mind 
a szivünkhő nyőt, és sose gondújjuk őszintén, hogy jobb né lénne.'79/.

2.06 "Mikő valaki fiatalasszony, meg mindig ojan maródi, még nyámnyila... 
Hogyha máj szül gyerekét, attú kicseréllődik a vére és mindén jó léssz, 
mer attú méggyógyul!2"/5/

2.07̂  "Valóságos "gyerékláz" vöt abba az időbe... Akkó direkt örűtek a 
gyerekeknek, várták ükét. Meséték, hogy a Tancsik Imre bácsi gazdag vöt, 
oszt borzasztóan szerette a gyerékéket, és az öregnek a véginn éggy se 
maradt a tizén-nemtudomhánybú, mer mind méghitak. Abba az időbe vót az 
a torokgyík’.3.."/17-1895/

2.08 "Most nem hának, most mégmarannak a gyerekek, mer ahányat kitervez
nek, annyi meg is marad. Nagy valami az márna má, ha égy gyerek mégha 1."/18/

2.09 "A családoknak a szaporulattya azé csökkent vissza, mer gyüttek a 
nagyobb igények. Régebben az eső gyerékrű ráatták a nadrágot, kabátot, 
sorba a tizedikig... Hanem aztánn később gyüttek a nagyobb igények az 
őtözködésbe is. A szülő tudatába vót annak, hogy nem birja méganni, és 
ez miatt má a mi időnkbe kettőt is nehéz vót főnevenyi." /17-1955/

2.10 "...Nem kő még gyerek, nem kő még gyerek... mer hát akkó mingyá ö- 
regebbek, ha van má gyerekük..."/19/

2.11 "...Négy évig nem vót gyerekéin, mer oda vót az uram a háborúba, de 
amikó méggyütt, akkó lettek ám: született négy... De némellik asszony 
aztánn is megőrizte magátr4..."/22/

2.12 "... Valamit azé tudtak, de a fiatalabbaknak ugyan nem árúták el... 
mer azelőtt az öregékné se vót mindenhun tíz gyerek, vőtak éggykék is." 
77-1920/

2.13 "...Bresztovácrú járt ide éggy tudós bábasszony, aki csinát valaT 
mit, oszt nem lett akkó több gyerek, de szé'gényasszony azt nem bírta 
mégfüzetnyi..."/21-1948/

2.14 "...Kihágattam az öregasszonyokat, oszt akkó az éggyik meséte, 
hogy hát amikó ű fiatal vót, akkó má a harmadikki maradt úgy, oszt az 
anyóssá mondta, hogy tegye é. El is indút, de rágyütt a félelem, oszt 
visszafordút. A véginn meghatta, mer abba úgyse parancsul sé'nki."/7-1920/

2.15 "Együtt a néném, segített készitteni a komatálat... Azelőtt az vót
a szokás, meg tánn még most is, hogy amikó évittük és gyüttünk haza, ak
kó a koma kikisért és külön megköszönte... - Nagyon szivessen, úgy néz
zétek, hogy gyüvőre is kőjjön hozni ebédét a komaasszonyomnak. Légyeték 
ügyessek - szoktuk mondani. Tudta ezt a Juli néném, és előre mondta:
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- Nehogy azt mondjátok, ami szokás, mer ölég má a gyerékékbű ott is a 
komádékná, még ténálatok is! Úgy tettem, mind aki nem hájjá, de amikó 
mént haza oszt kikisértem az utcára, akkó újra mondta..." /5-1939/

2.16 "...Szoptattam még, és hát azé nem vöt még a bajom. Éccé, mikó 
mentem gyúrni lakodalomra, kértem kőccsön elejes kotent a testvérémtű. 
Elém tettem, hogy megnézzem magamat a tükörbe, aszongya édesanyám ál- 
mélkoddá: - Hallod lányom, té máskébb vagy!

- Ugyan édésanyám, hogyann gondújja ke..?
- De, hallod lányom, ahogyann én nézlek így ódalrú..!

Gyúrás közbe is azon járt az eszem, amit édesanyám mondott. Másnap szé- 
penn lémosakodtam és elmentem a Hanák Bözsi nénihő, mer akkó az vót a 
bábasszony, hogy mégvizsgátatom magamat. - Hát ide figyejj, gyerékém, 
most azé még nem tudom mégállapittani, de gyere el eggy hét múlva...
Pár napra rá m'égmozdút nálam a gyerek! Tudta ezt a bábasszony, csak 
nem akarta megmondani, nehogy etégyem.'75-1940/

2.17 "Amikó álapotos vótam a második kislánnyá, akkó má ha megláttam az 
ablakonn körösztű a néném feje tetejit, akkó má ojan ideges vótam, máj 
kiugrott a szivem a helibű, mer mindég avvá gyütt, hogy mit akarok? Tárm 
annyi gyerekét, tizet mind öregapámnak vót? így is kódisok vattok - szok
ta mondani - és akkó kő még hozzá mindén évbe éggy gyerek? Né féjj, úgy
is kitudódik, m'éllőtök akarja a gyerekét, mer ha lány léssz, akkó té a- 
kartad! Az uram meg akkó rukkút be katonának, de avva vátunk é, azt mond
ta: - Nehogy ráhágass.oszt eménny valahová! Majd ahány gyéreket megád
az Isten, mindet főnevejjük!" /5-19ÍÜ7

2.18 "Nagyon járt hozzánk... Éccé aszongya, né haraguggy, má régúta aka
rok valamit kérdezni: mit csinátok, hogy még nincs gyerék? Mondom neki: 
semmit! Semmit! Ehessé'gessük a góját, amennyire csak lehet. Az uram ’én- 
gém megőriz... Aszongya, hogy ü má nem tuggya micsinájjon, mer mindég 
úgy marad, oszt má öregékhő is fojamodott, hogy mit tégy’én? Vétt valami 
timsót, oszt avvá... mer azt is ajállották, hogy előtte... és avvá keny- 
te magát... Aztán még orvoshó kerűt, mer annyira kimárta."/26-1960/

2.19 "Mikó az utósó gyerékémet világra hoztam, éccé gyütt Zomborbú az 
uram onokatestvérje. Aszongya az uramnak: - Micsinász té evve az asz- 
szonnya? Mé van ennyi gyerek? No mégájj, máj csomót kötünk a végire... 
Fogott egy libatollat, főkopasztotta majnem végig. Belemártotta pálin
kába, aztán pétroléomba, akkó azt mondta, hogy ezt most szépenn, óvatos- 
san gyugjam fő magamnak kéccé-háromsző, akkó soha többet nem kő fényi... 
Azúta nem lett több gyer’ék, mer az a pétroléom kimarta azt a részt..." 
/26-1950/

2.20 "Gyereket úgy csinátak el1,5 hogy cérnára ojan vékony gyökeret kö
töttek, a másik végire liba szárnyától lát, körösztbe, hogy könnyen ki
lőhessen venni... Az ott kiszúrta, mégindut a vér, osztémént a gyerék, 
vagy ha tiszta vér indút még, akkó evérzétt, oszt belehát."/26-1930/

2.21 "...Két apárú vagy anyárú gyerék a családba az ujan, mind az ide-

11



gen csibe, a kotlós mindég kókányujja.'712/

2.22 "Lakodalom utánn, mikó má eltelt több mind fél év, kérdezték az a- 
nyóst, léssz-e onoka? Azt feléte: - Nem kő még, nem érünk rá gyerekét 
dajkáni..."/9-1925/

3.00 A gyerekek száma a családban

3.01 Doroszió telepesei szabad jobbágyok voltak. A XVIII. század köze
pén kiosztott jobbágytelkek tetemes munkaerőt követeltek, amelyet kez
detben cselédek fölfogadásával oldottak meg, később a birtokuk elmunká- 
lásához szükséges munkaerővel is öné 1 látásra törekedtek. Azidőtájt min
den újszülöttben olcsó munkaerőt láttak, aki nemcsak megőrizni, de gya
rapítani is képes a jobbágytelket, amelyet kezdettől fogva magáénak é- 
rez a család. Később, amikor a nagycsalád benépesedett, egészen az 1880- 
as évekig, legelők feltörésével, erdő irtásokkal igyekeztek a felesleg
nek mutatkozó munkaerőt foglalkoztatni. (Lásd: 2.15, 2.17, 3.03, 3.04.)

3.02 Mit tehetnek a szegény, zsellérsorban élő családok? Helyzetük, leg
alábbis a gyermekáldást illetően azonos a telkes jobbágyokéval, azzal a 
különbséggel, hogy az egykézés elve náluk később jelentkezik, mivel a 
telkek osztódásától nem kell tartani. A család idősebb gyermekeit hamar 
munkára fogják, hogy bérükkel segítsék fiatalabb testvéreik fönntartását, 
nevelését. Adatközlőim is erre a korra emlékeznek vissza:

3.03 "öregapáink Mejibe a gyerékáldás mindég nyóc-tíz gyerékkörO moz
gott, és általába úgy szégényné mind gazdagná úgy vót... Szóvá, nem vót 
különbség gazda mé'g kanász, juhász vagy béres között."/17-1885/

3.04 "A Samu Jankó bácsinak hat fértál főggye vót, oszt ott is vót tíz 
gyerek. Több ijen esetet tudok...'717-1890/

3.05 "...Kicsit ojan jobb módú vót, oszt kártyázás közbe meghallotta, 
hogy az éggyik szégénnyebb családná megszületett a hetedik, vagy nyóca- 
dik gyerek és akkó aszonta: - No, hála Isten, máj legalább lé'ssz ölég 
részes, kanász meg csordás...*717-1890/

3.06 "ötenn vótunk testvérek, minden két évbe született nálunk eggy 
gyerek. Abba az időbe négy-öt gyerek családonként az ojan közepes vót." 
/12-1905/

3.07 "...Ara Qfeléjük, ott abba a házba... lakott eggy sokgyerekes csa
lád, szegények vótak. Hajnalba méntek, este későnn érkéztek haza a mun- 
kábú, a gyerékék magukra lettek haggyá: az éggyik a kuckóba aludt, a má
sik máshun... Az éggyik gyerek má halott vót, mire rátaláltak: eccé e- 
szibe jut az annyuknak, hun a Jancsi, mer má két nap nem látta..."
/13-1920/

3.08 "... A mi korbelijeinkné kezdődött egy bizonyos szokás, amikó le
mentek eggy családra."/17-1926/
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3.09 "Az utcánknak azt a részit egykesornak nevezték, mer minden házná 
egy gyerek vót."/26-1940/

3.10 "...Égy esetbe a legények egymásközt kigunyúták a sokcsaládosnak a 
fiát avvá, hogy jut-e még egy hold főd mindeggyikre...?"/17-1940/

3.11 "Akinek meg vöt kettő-három, az kiszőta azt, akinek eggykéje van.
Azt mondták, hogy égy gyerek az 'egyse. Ezt sokszó odamondták az ujanok- 
nak..."/18-1940/

3.12 "Manapság a negyedik gyerekre mondják, hogy sok, háromná má gondú- 
koznak. Kettő... az a normális. Legalább kettő!"/18-1979/

*•
3.13 "Egy gyerek az untig ölég, azt mondogatta... Aztán meg, mikó örö
köt fé házat, mingyá lé'tt még eggy gyerek."/26-1980/

3.14 "... Ha az eső gyerek után hama terhes marad a menyecske, akkó az 
anyós megijed és odamondja ám, hogy - kinyillott a zsák szája! Gyünnek 
ám, mind az ovodábu...!/18-1975/

4.00 Meddőség

4.01 A meddőségért csakúgy, mint a sok gyerekért, leginkább az asszonyt 
hibáztatják. Az utóbbi tizenöt év alatt volt rá ugyan eset, hogy a férj 
is hajlandónak mutatkozott alávetni magát orvosi vizsgálatnak, a meddő
ség valódi okának a megállapítására. Előfordul, hogy a fiatalasszony tíz 
évig is keresi a gyógyulás módját, végül egészséges gyereknek ad életet. 
Nem egy esetben szervi rendellenesség tudatában is vállalja az anyaságot, 
és mOtéti beavatkozással szüli meg gyerekét. Bár ritkán, mégis előfordul, 
hogy örökbefogadással gondoskodnak utódról. Legszívesebben leánygyermeket 
fogadnak be. Lásd: 8.03

4.02 A nemzőtárs fogalma ismeretlen Doroszlón. Olyan esetről nem tudnak, 
hogy a férj amikor rádöbben tehetetlenségére maga helyett titokban fölbé
rel valakit a gyerek nemzésére, hogy ezáltal elkerülje mások szánalmát.
Egy olyan esetről viszont tudnak, hogy a nemzőtárs szerepét a fiatalasz- 
szony apósa töltötte be:

4.03 "A nép az mindent kitalál 1, de hogy igaz vót-e, ki tuggya? Szóvá, 
azt mondják, hogy alkalmatlan, satnya vót az embeV, és a gyerekek az öreg- 
tö vannak, mer hát ugye azelőtt eggy födél alatt éltek.'726/

4.04 "...Be vótak rúgva... Amikor mér kötözködni kezdtek, akkor az ivó
társ oda találta mondani az embernek: - Nem is te vagy a gyerek apja..!
Az meg azt felelte: - Nem baj... Nem fontos, ki gunara gázúta, haném az 
a fontos, hogy kinek a lúdja tojta..."/26/

5.00 Terhesség16

5.01 A fiatalasszony ha megérezte, hogy teherbe esett, nem sietett eldi-
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csekedni vele, hanem megvárta két-három "bajénak" a kimaradását, és ami
kor megbizonyosodott róla, akkor tűntette ki bizalmával azokat, akik a 
legközelegg álltak a szívéhez:

5.02 "A legiső az ura még a 1 ánytestvérje vöt, akinek megmondta hogy á- 
lapotos..."/17-1960/

5.03 "...Inkább 1énytestvérje, ha vót, annak megmondta: - Lessz gyerekem, 
vagy - Gyereket várok... így állok ám..."/18-1950/

5.04 A terhességi állapottal kapcsolatos kijelentés meglehetősen bizalmas 
és nem szokott megtörténni, hogy az anya vagy az anyós mástól tudja meg 
a"titkot", mert ez Doroszlón nemcsak a bizalmatlanság jele, hanem nyomós 
ok lehet egy életre szóló nézeteltérésnek. Ennek ellenére az újasszony 
anyósa igyekezett minél hamarabb tudomást szerezni és eldicsekedni azzal, 
hogy náluk "újság áll a házhó" vagy "Tessz onokám", ami a menyecske ré
széről váltott ki ellenszenvet azért, mert "telekürtüli a falut, még nem 
is léceik..." Az alábbiak is ezt bizonyítják:

5.05_"Azélőtt eggyütt mosott az anyós meg a menyecske, oszt akkó mindég 
figyéte a menyit. Az én testvérem is ott vót az anyóssáva, és mind affé
le menyecske, összeszedte a "rongyait", oszt hazahozta kimosnyi. Az a- 
nyóssa megleste, lássa ám, hogy nincs "az", mer nem mossa. Biztos álapo- 
tos! Akkó számon kérte, hogy mi van? Nem gyütt meg, vagy mi? - Hallod 
lányom, az mindenkinek van, nem kő azt hazavinni,.. Bizony így vót ak
kó... Márna meg má jobban e tuggyák titkúni, mer bedobják a tűzbe még mit- 
tudomisén... Akkó jobban észrevették, különösen, mikó ojan rafinátt vót 
az anyóssá... Ha nem űt oda enni, finnyáskodott, szontyolodott vót a me
nyecske, valamijén porc nem kő, még hányinger17... Akkó mingyá gyanítot
ták. . .'726-1955/

5.06 "Ez úgy szokott lenni, hogy a menyecske nem jelenti be... Az idő
sebbek meg ha észrevették valamit, akkó, mikó ketten maradtak, elővették: 
- Kislányom... lányom, vagy menyem... Te né tagadd azt gyerekem, azt nem 
kő étagannyi... az nagy öröm... Oszt akkó az asszony beösmerte: - Hát 
bizony, annya, mittudomisén..."/7-1955/

5.07 "Manapság má inkább a fiatalok előre bejelentik, még dicsekesznek 
vele. Még nem is látszik a terhesség, de má kismamaruhát vésznek föl."
/7-1980/

5.08 A terhességnek mindig nagy jelentőséget tulajdonítottak Doroszlón.
A kivetkőzés18 előtti időszakban ha netán előfordult, hogy egy lány19 te
herbe esett, akkor az egyértelmű volt a faluból való száműzetéssel. Szé
gyenében még szülés előtt elszegődött szolgálni, és csak évek múltán lá
togatott vissza a falujába.

6.00 Az állapotos asszony ruházata

6.01 "... nem különbözött a mégszokottú, mer parasztszoknyát visétek,
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és csak avva változott, hogy - ahogy kői lőtt - kallantyúkat kötött a 
szoknyára, hogy be bírja gombúni. Sé' a blúzzá, semmi sé változott. E- 
setleg vitte azokat a szvettereket, oszt ha szűk vót, az annyit enge
dett, mer kötött vót. Még amikó má ojan jó "vastag" vót, és ott vót, 
hogy má megszüli, akkő hogyha hideg vót - nyáron nem -, akkó mindég be
kötötték a derekukat avva a nagykendöve. Ezt arru tudom, hogy mikó ijen 
kis lányka vőtam, akkó mink még néha ki is nevettük érte a szomszédasz- 
szonyunkat. Még esetleg nem vett rá három szoknyát, vagy négyet, hanem 
csak kettőt, mer má akkó magát is allig húzta..."/7-1950/

7.00 Terhes asszony a közösségben

7.01 Hogy koronként mennyire kímélték a terhes asszonyt, igen sok körül
ménytől függött: a családszervezettől, a család gazdasági állapotától, 
az idényjellegű mezőgazdasági munkáktól és mástól.

7.02 A nagycsaládban nagyobb lehetőség volt a terhes asszony kímélésére, 
ami a munkaszervezéstől függött. Mindig akadt számára könnyű munka. A- 
zonkívül, az anyós és menyecske egyidejű terhessége esetében, a menyecs
ke iránt nagyobb volt a megértés, mint máskülönben. Lásd: 9.14.

7.03 Módosabb kiscsaládokban is kímélték a terhes nőt az állapotának nem 
megfelelő munkáktól. Különbség azért mindig volt menyecskesorban levő, 
anyósával egy fedél alatt élő és a vőségi családok között, amikor a vő 
kerül apósa házához, mert a lányt a házasságkötés után sem adják ki a 
házból. Híven tükrözi ezt az anyós kijelentése, amely szerint: "Vejem
- nem fiam, menyem - nem lányom."/8/. Nem volt irigylésre méltó sorsa 
a mindenáron "szőrözni", vagyonát gyarapítani akaró családban:

7.04 "Nem hogy figyelmes vót az anyós, vagy belátó, hanem még aszonta:
- Csak emejj, máj léssz másik, ha emén... Éntülem is émént az eső, oszt 
gyütt a másik. Az utősó percig föl a kazalra, állandóan lö a kocsirú, 
föl a szalmára... Nem is tudtam a pontos dátumot, és csak úgy trappútam 
be, allig tudtam az ágyig érni... Nagyon is fétek az öregek, hogy sok 
gyerek lé'ssz, azé nem is sajnáták, ha émén..."/26-1950/

7.05 Napszámos, részarató családban a kényszer megerőltető munkák vég
zésére vitte rá a terhes asszonyt, amelyet zokszó nélkül viselt, gyer
mekei boldogulásáért:

7.06 "... Bucsukó született a kislányom, de égy hétté előbb kukoricaszá
rat vágtam a doroszlai határba, mer e köllőtt végezni, amit főválútunk..." 
/4-1920/

7.07 Az asszonyok közötti összetartásnak különösen nagy szerepe van a 
teherbeesés utáni "bizonytalan" időszakban, amikor a fiatalasszonynak 
problémái vannak, nem tudja mitévő legyen:

7.08 "Vót úgy, hogy valaki bizalmassan mégpanaszúta, hogy nem is tuggya 
micsinájjon: "úgy" maradt! Megtartsa-e? Etégye-é? Akkó vigasztini kő az-
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tat: - Jajj, é né menj sehová... Máj mégnyőll, máj főnyőll! Két gyerék... 
három gyerek, az nem ojan sok, az ojan közepes... A barátnők akkó égy- 
mást megvigasztaták."/7/

7.09 "Má amikó jó láccott, még mégmozdút, akkó az anyóssá rászót, hogy 
készüjj, mer má máj mégléssz a gyerek! Mégszülethet előbb is,20 hát nem? 
A babakelengyét csináta a menyecske, még az annya is. Első vót a pója- 
vánkus, azt az édésannya adta, válogatott bele pöhöjtollat, nehogy még- 
szúrja a kisbabát. A családba vót bőcső, oszt mindég anná vót, akinek 
szüksége vót rá. Az én fiam is még böcsőbe vót..."/18-1951/.

7.10 "Azé jobb manapság, mer kitanúnak a gyerekek, és ha összekerQnek, 
akkó mingyá külön ménnek. Nem függnek annyira a szülőktű, anyóstú-após- 
tú, akik mindég kukucsgátak a menyecske után..."/7/

8.00 A terhes asszony fogadalomtétele

8.01 A fogadalomtétel híven tükrözi az anya kívánságát, amely sok eset
ben nem azonos az uráéval. Az apajelölt mindig fiúgyereket szeretne el
sőszülöttnek, aki ha megnő, menyecskét hoz a házhoz és fölváltja apját 
a gazdaság vezetésében. Az anya leginkább kislányt vár. Az apa nem vo
nakodik kimondani szíve óhajtását, viszont az anya soha sem ellenkezik, 
helyette fogadalmat21tesz, hogy ezáltal befolyásolja a születendő gyer
mek nemét. Gyakori szokás ez a doroszlói család életében:

8.02 "...Ezt nagyonn tartották azelőtt... Az álapotos egész tizedét le
imádkozott a rózsafüzérbO, hogy űneki most az légyén, amit szeretne. E- 
gész tizedét, mindén este, hogy legyén gyerek, vagy lány. A Szűz Mária 
tiszteletire, vagy a Jézus-szivire, hogy sikerűjjön, amit égondút...
/18-1975/

8.03 Gyakori eset, hogy a születendő gyermek nemének a biztosítására 
pénzbeli fölajánlást tesznek Szent Antal tiszteletére. Olyan eset is 
volt már, hogy piciny gyermek sikeres örökbefogadásáért tett fogadalmat 
az örökbefogadó asszony. Lásd: 4.01.

9.00 Szülés

9.01 "Amikó má az asszony érézte a "baját", akkó tüzet rakott és nagy 
fazékki tett oda vizet melegénni, mire megszületik a gyerek. Kikészí
tette a babakelengyét még a pójapárnát. Hát, erre nagyon is adtak, mer 
ha megtörtént, hogy gyün a bábasszony, és nincs mit ráanni a picikére, 
akkó azt megtudta az egész falu, és akkó ezé kiszőták."/5-1940/

9.02 "Má amikó ott át, hogy megszületik a kisbaba, akkó azt mondták az 
anyára, hogy mindénőrás, mer mindén pillanatba mégléhet a gyerék. A min- 
dénórás menyecskét nem engedték még az utcára sé nagyon, aszonták: -Ki 
né ménj... nehogy a kötényedbe hozd haza a gyerekedet."/18-1955/

9.03 "Amikó az asszony a saját gyereke születésit mesélli, akkó így 
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szokja mondani: - Hát, akkó mikó az én Jánosom meglett. Most is sokann 
úgy mondják a feleségükre, vagy menyükre, hogy leszaporodott. A szülő 
nőre azt mondják hogy vaj ódik. '718-1979/

9.04 A lakóépület azon része, szobája, amelybe a szülő asszonyt helyez
ték, koronként változott:

"Sé a nagyházba, se a hátsó szobába, hanem vót ‘éggy középső szoba, fő- 
sőkonyhának mondták, oda tétték, hogy ott szüljön...'718-1965/

9.05 Később, amikor egyre gyakoribbá vált a terhes anyáknak a zombori 
kórház szülészeti osztályára való beutalása, ennek mintegy ellensúlyozá
sára, a lakóépület valamely előkelőbb részét bocsátották a szülészeti 
osztályról hazakerülő, vagy itthon szülő anya randelkezésére, egészen
az avatásig.

9.06 Két évtizeddel ezelőtt /1965/ a legtöbb helyen még szalmazsákon a- 
ludtak, erre fehér lepedőt terítettek, ott vezették le a szülést, a meg
szokott, tisztára mosott és vasalt tarka ágyhuzatban, amelyet a látoga
tások idejére a dunyhára és a párnákra húzott díszes, fehér ágyhuzattal 
cseréltek föl. %

9.07 "Abba az üdőbe hálóing nem vöt, szüléskó péntőbe vótak, mé*g csip
kés üngbe, blúzba."/18-1965/

9.08 A nyilvánosság elől ha csak lehetett, eltitkolták a küszöbön álló 
családi örömöket. A szülés22idejére a házból mindenki, aki csak zavaró
lag hatna eltávozott vagy félrevonult. A gyerekeket is eltávolították, 
a férj csak kivételesen lehetett jelen a szülésnél:

9.09 "Amikó szült az asszony, de má vót neki gyereke, akkó ara az időre 
évitték valaméllik rokonyhó, vagy öregannyáhó "szógáni".'75/

9.10 "A menyecske ha szülni akart, akkó leginkább az édésannya vót ott, 
de sok helenn azé nem lehetett, mer annyira sajnáta azt a lánt, hogy 
összeesett mikó meglátta, hogy a lánya vajhódik. Nálam a szülésné anyós23 
át helt, még öregannya, meg hát a bábasszony ott vót - hát ezék - nem
is köllött más oda.'718-1951/

9.11 "Mink négyen vótunk, de bábasszony mindég vót, édesapám mént érte..." 
/18-1930/

9.12 "Vót asszony, aki könnyebben szült, és mire elmentek a bábasszonyé, 
addigra má mé'glétt a kisbaba, de sénki se mert hozzányúni. Aszongya:
- úgy rugdalózott itt a lábomná... de senki sé mert hozzányúni, mer ha 
valami baj lett vóna, akkó ükét hibáztassák. Akkó gyütt a bába oszt 
röndbe tette.'77-1950/

9.13 "Abba a szobába zajlott le minden, ahun született... Minden házba 
vót ojan kis babafürösztő teknyő, ojan picike... Né féjj, ahun terhes
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asszony vöt, ott mént a cigányasszony, vitte oszt kináta, de még is vét- 
ték."/20-1950/

9.14 "Vót ojan eset is, hogy a menyecskének meg az anyóssának egyszerre 
vót kisbabája, és ez ojan furcsa dolog vót, talán lé is nézték azé, hogy 
Ögyszérre lé'tt a két gyerék."/17-1925/ Lásd: 7.02.

9.15 Megszokott jelenség, hogy Doroszlőn fekve szülnek, azonban volt rá 
eset, hogy ..fürörösztőteknyő fölé kupercúva"24 hozták világra a gyer
meküket, "belepottyantották a teknyőbe, a kődökzsinórt még a szomszéd
asszony vágta e sáróvá..."/21-1910/

9.16 "Addig, még nem vót megfürdette, ott vót az annyáná ojan nyákássan, 
nem tették s'éhová se azt a gyerekét. Az annyátü igényést a kisteknyőbe 
vitték, mégfürdették jó háziszappannya, utánna szárazra türQték és kö- 
rükötötték a kődökit, akkó bepőjázták a kisbabát. Csak azután gyütt sor
ra az anya: türögették még tették tisztába..."/7-1960/

9.17 "Ha má röndbe vót a kisbaba, akkó az annya karjára tétték a pójá- 
vá, hogy nézegesse, örűjjön neki. .. Egész éjjé tapogattam, éll-é, mo- 
zog-é? Hát a gyerek mindég öröm az anyának."/18-1951/

9.18 "Az, aki szülés után kimosta azt a "mindent", az anya vagy az a- 
nyós, az gondot fordított rá, hogy eltüntesse a mássát, mer az nem vót 
látnivalója a szomszédoknak, sS a gyerékágyasé, mer öl ég vót annak a 
baja és nem vót rá gondja, a kutyák se biztos nem húzták..."/7-1960/

9.19 A szülő nőt közvetlenül a szülés után néhány óráig nem engedték 
aludni, az újszülöttet is csak egy bizonyos idő elteltével engedték e- 
lőször szopni, ez azonban nem mindig volt így:

9.20 "...Rátétték a csöcsre, amikó lehetett, eső dóguk az vót" - mond
ta a bábasszony, amikor az újszülött első szoptatása felől érdeklődtem. 
/8-1960/

9.21 Az újszülöttet először az anyának mutatják meg; utána hívják be az 
apát, ha ott van. A gyereknek a családba való befogadása25 a bábasszony 
és a szülésben segédkezők jelenlétében zajlott le.

9.22 "...No, te tátott szájú26 mondja a bábasszony az apának, ha kis
lányuk születik. - Létt éggy húgyos lányod...'78-1960/

9.23 "Ojan esetre senki se emlékszik, hogy az ember kizavarta vóna a 
feleségit az ágybú, vagy neheztét vóna azé, mer lányuk született.'722/

9.24 "... Hát azé néha vót, aki neheztét, még a saját édesannya is, 
vagy az anyós, aki ezt mondta: - Ezt'má, ugyan, lányom nem köllött vó
na... De azé mire a pújába kerűt, addigra má mindenki nagyon örüt, mer 
azé nagy öröm a házba a kisbaba."/18-1955/
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9.25 "Akkó mikó meglett a kisbaba, akkó avvá mént az apjuk a qyeréké'ké, 
hogy: - Gyertek csak gyorsann haza! Mit hozott nekünk a gőja27: éggy a- 
ranyos kisbabát..! és akkó mindéggyik gyereknek a karjaiba adták égy 
kicsit a pójást, hogy örüjjön a kistestvérkéjinek."/5-1940/

9.26 "A röndös szomszédok má csak akkó mentek átt, mikó elment a bába, 
mer akkó tuggyák, hogy röndbe van a gyerek, meg az anya is."/7-1967/

9.27 "Tíz évre született az öcsénk, én akkó tiz éves vótam, ojan "kis 
nagylány", oszt az utcánn kinn csirajoztunk. Hát, nagyonn örűtem, hogy 
testvérem léssz! De legalább fiú lenne, nehogy lány, mer akkó mi léssz 
velünk, három lánnyá? Nem győz édesanyánk annyi divétt-szoknyát venni... 
ügy lestem... Létérdötem titokba, oszt úgy imádkoztam, csak fiú légyen.. 
/18-1941/

9.28 Az újszülött testét "puderozzák" i11. hintőporral szórják be. "Az
előtt pirított lisztét szórtunk a kisbabára, amikó még nem vót pudér. 
Gyöngyöt tettünk a kis kezire,28 hogy né verjék még szemmé. *722-1920/

9.29 "Mikó az asszony má ott vót, hogy szülés léssz, akkó a bal mellire 
tegye ezt a Tóbiás áldást, oda a szivihő és akkó minden fájdalom nékű 
megszül?9 Az én lányom is hasznáta ezt, meg az onokám is vitte magává 
amikó szülni ment a kórházba. Még is lett a gyerék, fájdalom nékű."
/15-1975/

9.30 "A kisbaba születésit legelősző a nagyszülőknek kő bejelenteni, u- 
tánna mingyá a komának még a közeli rokonyoknak. Ojankó az apa örömibe 
főpattan a biciglire oszt mén... Útközbe összetalákozik jóbaráttá vagy 
ijen valakivé, akkó megáll és mondja az örömhírt. Akkó hogyha má van 
fia, dicsekszik a lánnyá, ha meg má van lánya oszt fia született, akkó 
még avvl dicsekszik. Akinek mondja az meg ráfeleli: - No ügyé', akkó si
kerűt, most léssz fiad is, lányod is. Ha meg ojan születik, ami má van, 
akkó vagy azt mondják: - No, most má akkó legalább két fiad léssz! Ha 
még két lány van, akkó: - Nem baj csak egésségéssek légyének, légyén 
hozzájuk szöröncse! Akkó áldomást30 isznak: a zsebbü előkerül a pálinkás
üveg, vagy a legközelebbi kocsmába térnek bé meginni az áldomást:

- Hát akkó igyunk a fiam (lányom) egésségire!
- Akkó minnyájunkára, meg az apja-annya egésségire: Nagyra nyőj- 
jön..!/7/

9.31 "Az eső gyerék nem számítt, hogy mi, csak egésséges légyén, örűnek 
neki. A másodikná má válogatnak...'714/

10.00 Törvénytelen gyermek

10.01 Doroszlón a születési anyakönyvet 1753-ban kezdték vezetni. 1894- 
ig minden vadházasságban született gyermeket törvénytelennek nyilvání
tottak, amelynek fogalmát azonosnak tartották a zabigyerekével.Ez azért 
volt így, mert ha az ilyen gyermek fölnőt és házasodott, akkor az édes
anyja nevén hirdették ki a templomban. Egyébként, az ilyen gyereket néha
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megkülönböztetésül a születési anyakönyv utolsó lapjára Írták be. A pol
gári esküvő bevezetése után Ooroszlón minden gyermek, akit vállal az é- 
desapja,törvényesnek számít. Zabigyereknek manapság azt nevezik, akit 
az anyja nevére írnak be a polgári anyakönyvbe.

10.02 "Zabigyerék ha született is, a papnak azé kötelessége vót mégkö- 
rösztűni... Azé prédikáta ki, hogy okújjanak belüle."/18/

11.00 Gyermekágy, gyermekágyas nő

11.01 Szüléstől avatásig az anyát gyerekágyasnak31 nevezik, ez az idő
szak három-négy hétig szokott tartani.

11.02 "... A gyerékágyat abba a dlszkonyha-félébe (fősőkonyha) feküdte, 
ahun megszülte a gyerékit."/18-1950/

11.03 Az első két hetet leginkább ágyában töltötte, később könnyebb 
házi munkát is elvégzett, de napközben többször lepihent. A gyerekágy
ban is csak úgy kímélték, mint terhessége alatt, azzal a különbséggel, 
hogy az első egy-két gyereknél jobban "kényeztették", nagyobb megértést 
tanúsítottak iránta, ami abban is kifejezésre jutott, hogy a későbbiek 
során néha az első hetet sem feküdhette ki, a gyerekágy időtartama le
rövidült.

11.04 A gyerekágyas egészségi állapotáról leginkább a bábasszony gon
doskodott, baj esetén is először hozzá fordultak. Rajta kívül egész 
sor, hiedelmeken alapuló, megelőző32és rontást elhárító33cselekmények, 
előjelek34 szabályozták viselkedését, korlátozták mozgását.

11.05 Egykor, amikor még fürdőszobák nem voltak a falusi házakban, a 
gyerekágyas anya tisztálkodása, csakúgy mint a ház többi lakójáé, mos- 
dótálra /"lavórra"/ és háziszappanra szorítkozott. Azok közül, akik még 
fa edényben, melencében mosakodtak, már kevesen élnek. Amikor a bábasz- 
szony az újszülött részére elkészítette a fürdővizet, megkérte az anyát, 
hogy fürdetés előtt mossa meg benne a mellét.

11.06 "Fehér, cicc üngbe meg asópéntőbe feküdték a gyerékágyat, három
naponként cseréték az ásóruhájukat, ágyruhát is mindén hétén másikat 
húztak. Ha az asszonynak sok vót a teje, akkó éccakára tiszta pélénkát 
tett a mellihő, meg mindén nap üngöt cserét."/5-1940/

11.07 "Vattát akkó még nem hasznátak, hanem tiszta ruhát tettek "oda" 
és aztán kimosták.'77-1970/

11.08 A szüléstől számítva legalább hat hétig tilos a nemi kapcsolat, 
ezt a bábasszony minden gyerekágyas nő férjének tudtára adta?5 mégsem 
mindig tartották be:

11.09 "Vót ojan eset, hogy megszületett a baba oszt rá égy másik hónapra 
Cgra tehérbe esett a ményecske"/18/
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11.10 "Azelőtt azé vigyázták a gyerékágyast... De é'ccé mégis mégtörtént, 
hogy mikó visszaérkéztek körösztülőrü, "rajta kapták" az embert... Fő 
vótak háborodda, hogy csak nem szégyélli magát a gyubri, piszok, ronda, 
tellhetetlen disznó... Gyerekágyasba se kimélli az asszont...'726/
Ilyesmi bizonyára ritkán fordulhatott elő, az emlékezet mégis megőrizte.

11.11 A gyerekágyas rokonok, barátnők általi látogatása korábban csak a 
keresztelő "megtartása" és a komatál "kihordása" után volt lehetséges:

11.12 "Azelőtt jobban siettek a körösztülőve, mer fétek hogy méghal a 
kisbaba?6 Mostanába meg három-négy hétig is ehuzódik mire körösztőni 
viszik."/22/

11.13 A látogatók régebben "dunctot", manapság leginkább kötött babahol
mit /"mackót"/ meg édességet visznek ajándékba, újabban pólyapénzt is 
adományoznak, de ez azelőtt nem volt szokás. Hogy mennyire fontos része 
a doroszlói népszokásoknak a babalátogatás, kitűnik az alábbi párbeszéd
ből is:

"- Igaz, van lánya a Katinak?
- Van ám, de mi jen aranyos. Gyere mé'gnézni..!
- Nem mé'gy’ék, mer ű sé gyütt énhozzám...!"

12.00 A csecsemő fürösztése

12.01 A rendelkezésünkre álló adatok egyértelműen bizonyítják, hogy Do- 
roszlónak több mint száz éve van orvosa37és bábája. Nem csoda hát, hogy 
a szülések többségénél jelen volt, az ezt követő időszakban pedig rend
szeresen látogatta a gyerekágyasokat, fürösztötte a kisbabákat. Régebben 
a bábát fizetni kellett, negyven év óta pedig az egészségügy fizeti, a- 
hol munkaviszonyban van. Mégis mindenki "ad a bábasszonynak" legjobb be
látása, vagy a lehetőségei szerint. A visszaemlékezések szerint: "A bábasz- 
szony addig járt ki, ameddig nem esé'tt lé a kisbaba ködöké?8'77-1966/

12.02 Sok háznál ma is megtalálható a nyárfából készült babafürösztő tek
nő, amelyben egyéves korig naponta, tűzhelyen melegített esővízben vagy 
hólében, háziszappannal fürdették a kisbabákat.

12.03 "Kisingéstű té'ttük a teknyőbe, a fősö kis blúzzát lehúztuk rulla, 
és azt tettük alája a teknyő fenekire, hogy né törje. Fehér kis ronggyá 
fürdettük. Legelősző a kis arcát mostuk még tiszta vizze. Akkó az ujjúnk
ra csavartuk a ruhát és kimostuk a kis száját?8 Utánna léliúztuk a kis in
get rulla, bal tenyerünkbe fektettük a kis fejecskééit, és akkó szépen 
bészappanyoztuk a kis fejit, nyakát, testit, végtagjait és mégmostuk. Bal 
karunkra fektettük, hasra, kiemétük a vízbű, akkó kéccé-háromszó megtürű- 
tük a kis hátát. Az asztalon i vót készitte a gumipélé'nka meg a fürdőle
pedő, akkó abba belecsavartuk és szárazra türűtük..."/7/

12.04 "Hát, én úgy csinátam, hogy mégfürdettem, és akkó szépen mégőtöz- 
tettem a kisbabát. Nekem az vót a szokásom, hogy a kis.fejketőjit bele
dobtam ázni. Legelősző a szépeket, utánna a kakás pelenkákat, azt is ab-
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ba mingyá kimostuk. A teknyőbű vödörré vittük ki hátra azt a vizet4.0.." 
/5-1940/

12.05 "Néhun éggyájtalán nem is fürdette a mé'nyecske, hanem csak az a- 
nyóssa: - Nehogy leejtsd, mondta. A mé'nyecske néhun meg se mert pisz- 
szenni... Énnálam csak pár hétig fürdetett az anyósom..."/18-1951/

12.06 "Legszivessebben réggé fürdettek, de ha sirós vöt4’a kisbaba, 
éjjé nem akart alunni, akkó átt'étték estére a fürdetést."/22-1920/

12.07 Babaruha. "Hat kis ingecske, hat sejém kisblúz, sejém csipkés kis 
fejketök, hat gyócs kis ásófejketŐ, hat ojan fásli gyócsbú a kis kődö- 
kit körűtekerni, három szép fehércicc pójapárna, még égy szép fehér csip
kés, amibe vitték körösztűni (párnahuzat), négy-öt kispárnahuzat a feje 
alá a bőcsőbe, még akkó tíz-tizenöt pélenka, amit néha csíkos- vagy fe- 
hér-pargétbú készítettek. Szűkös évekbe érepégettek avétt dunyhacihát, 
lepedőt, Isószoknya-széleket és azt rakták a kisbaba alá pélé'nkának. P6- 
jakötőt lehetett a bótba venni, végbe, azt hasznáták"/7-1960/

12.08 "Az 1920-30-as évekbe szokás vót paraszt fősőszoknyábú kimaradt 
selém-i divétt-, piros cicc anyagbú fejketőket csinátatni. Abba az idő
be az eső gyerek babaruháját ététték az utánna lévőknek."/5/

12.09 Manapság újszülöttnek nem varratnak, hanem üzletben vásárolnak 
babakelengyét./7/

13.00 Gyermekhalandóság, csecsemőgyilkosság

13.01 Az anyakönyv és a visszaemlékezés szerint csecsemőkorban igen ma
gas volt az elhalálozások száma. A gyerekhalandóság csak az 1950-es é- 
vek után került "normális" keretek közé, az egészségügy jobb megszerve
zése és a földművesek kötelező egészségügyi és szociális biztosításának 
a bevezetése után /1960/, amikor többé nem a pénztől függött az orvosi 
szolgálat igénybevétele.

13.02 Csecsemőgyilkosságokról42 Doroszló viszonylatában túlzás lenne be
szélni, noha vannak föltételezések, hogy a kis "betolakodót" ahogyan a 
nem kívánt újszülöttet nevezték, a szülés után hamarosan "etették" láb 
alú". Ilyesmire csak régen kerülhetett sor, az intézményesített gyermek- 
védelem hiánya miatt. Irattári búvárkodásom alkalmával sem akadtam a 
doroszlói szülők által elkövetett csecsemőgyilkosság bűntényére. Egy e- 
setről azért tud a közvélemény, amely a ma már jól működő gyermekvédelmi 
szolgálat fölfedezése nyomán került napvilágra, leányanya esetében.

13.03 A csecsemőgyilkosság legrégibb nyomait, a szájhagyomány őrizte meg 
egy szitkozódás formájában, manapság is hallani elvétve: "Sokszó, mikó 
nem fogad szótt a gyerék és főmérged az annya, akkó ezt mondja: - Jobb, 
vertelek vóna én is oda az ágy lábáhó tégedet, mingyá amikó mégszületté. 
Mi bajom lenne mostan...?/21/
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13.04 A csecsemőgyilkosság közismert módja az újszülött párnával való 
megfojtása, amelyet az alábbi közlés is bizonyítani látszik:

13.05 "... Vót kilenc gyerek, oszt megszületett a tizedik! A legidősebb 
gondúkozott, hogy ünekik akkó mi jut a vag^onbú ha majd évvé is oszta
ni kő? Nyilván ráteszi a párnát... Azé dobta rá, hogy mégfullaggyon! De 
aztánn mégfélemlett oszt szépen léhúzta rulla a párnát, addig még nem 
késő..."/18/
Nem ez az egyedüli mód a csecsemő vagy kicsiny gyermek meggyilkolására, 
íme egy másik eset:

13.06 "Hároméves lányka vótam csak, amikó az én bátyám nősüt... í-ccé így 
nyáronn förödtem az itatóváluba, a bátyáim még húzták rám a kutbú a hi
deg vizet, azé hogy hájjak meg. Meg is betegedtem, de jóléhet, hogy pont 
azé maradtam még, mer kívánták a halálomat.'726-1926/

13.07 "Vót éggy eset a mi utcánkba... Beteg létt a kisgyerek, még lázas, 
tüdőgyulladása vót a kicsinek. Ehittak, hogy micsinájjanak vele? Orvos 
akkó nem vót a faluba, mondom én nekik, hogy rögtön az orvosé Militics- 
re, mer ez a gyerek nem éri még a reggelt. Nem hitták ki az orvost, mer 
szégények vótak. Másnap még is hát a kisgyerek."/8-1950/

14.00 Anyatej, szoptatás

14.01 A népszokásokba lépten-nyomon keverednek babonák. Föltett szándé
kunk külön tárgyalni a kettőt, ezúttal azonban ide kívánkozik az újszü
lött első szoptatásához kapcsolódó hiedelem, amely szerint nem volt min
degy, melyik emlőjéből szoptat először az anya. Rendszerint jobb mellé
ből43 szoptatott, hogy ne legyen balkezes, "baloksüti" a gyerek. Kivéte
lesen akkor szoptatott a bal melléből, ha azt akarta, hogy fiúgyermeke 
érett férfikorban nőhódító, "kurvás" legyen.

14.02 Doroszlón normális szoptatási időnek a kilenc hónapot tartották:
Én soká szoptattam, tizénkét hónapig, de má akkó ojan sovány vótam, 
mind az ujjam - mer vót tejem."/18-1952/

14.03 "...Mikó m'égfürdette, fölőtöztette, akkó mingyá léüt megszoptatni. 
Addig az a víz - beledobáta a kis üngit és az addig benne vót még szo
pott. Szopás utánn lét'éttük a helire és szépen kimostunk, meg elrakód
tunk."/?-1964/

14.04 "Régén úgy vót, hogy éccérre vótak álapotossak az anyós a menyivé 
még a lányává, és aztán szoptatták égymásét.(Lásd: 9.14J Én is itthattam 
a hathónapos kislányomat anyámra, és belesegitéttem a testvéreim nevelé
sibe. Zomborba mentem szógáni, észegődtem szoptatósnak. Akkó egy szógálló 
bére hét-nyóc forint vót, én még ott harminc forintot kaptam. Minden ked
vezményt megadtak, amé szoptattam a hathónapos kislányukat. Néha mikó ha- 
zagyüttem, akkó az én kis Juliskám az öregannyát szólította "édesanyám
nak" - aki szoptatta - tülem még fét, "Kati néninek" nevezett. De hát
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muszáj vót, kilencen vótunk testvérek..."/15-1915/

14.05 Tejtestvéri viszonyról tudnak Doroszlón, ez azt jelentette, hogy 
amikor a gyerekágyas anya meghalt, átmeneti lég más, falubeli anya szop
tatta a kis árvát saját gyereke mellett. Ilyesmi azelőtt is ritkán for
dult elő./8-1936/

14.06 Kényszer vitte rá öreganyáinkat a hosszú szoptatásra, mert volt 
rá eset, hogy elválasztás után nem mindig futotta a pénzből tehéntejre, 
amelyet különösen nyáron nehéz volt egy napig is tartósítani.

14.07 "Nehéz szülésem vót, aztán léoperáták az eggyik mellgombomat, és 
égy mellé nevetem föl a gyerekemet. Gépre jártam, cséplés közbe szop
tattam a lányomat is..."/4-1920/

14.08 "Égy valakire azt mondják, azé lett ijen nagy, mer hatéves korá
ig szopott."/17/

14.09 "Utazott az annyává, oszt addig nem akart főszáni a vonatra, még 
nem ad neki szopni... Mer má ojan nagy vót, hogy az annya nem akarta to
vább szoptatni."/9-1909/

14.10 "Gyereknek tej a mindene. Szopós gyereknek is adtak tehéntejet, 
ha nem vót ölég teje az annyának. Van ojan gyer’ék, akit tehéntején ne
vétek föl: éngémet is, mer az én anyám, amikó mégszült, akkó utánna 
bennmaradt a kórházba. Eng'émet a két öreganyám etetett főváttá. Ha i- 
jesmire kerűt sor, akkó megtudták, kiné van a faluba frissfejős tehén, 
és annak a tejit adták a kisbabának, fórávi. Ha még nem vót, akkó öreg
fejős tehénnek a tejit adták vizzé főhigitta: fele víz-fele tej. Akkó 
pörkűtek lisztét és fölöntötték tejjé, az vó1: a pempő. Ritkára készi- 
tté, bárányéuliva adták, üvegbű, sűrűbbre főzze kiskanál1 a etették a 
kisbabává. A tejbegríz_is éggyik fő eledele vót a kisbabáknak. Vót rá 
eset, hogy napközbe ává fejtek a tehéntu égy kevés tejet a kisbabának 
és avvá tápláták.*77-1941/

15.00 Altatás, a csecsemő álma

15.01 "Azelőtt bőcső sé vót minden házná, a szégényembé’r gyerélce fürösz- 
tőteknyőbe feküdt, abba ringatták."/6-1900/

15.02 Avatás után a házastársak újra egy ágyban aludtak, folyt az élet 
tovább a maga medrében, annyi különbséggel hogy az éjszakai nyugalmukat 
néha megzavarta a kisgyerek sírása. Az asszony a fal felől, az ember 
kivül aludt az ágyon. Ha álmából fölsírt a gyerek, akkor apja ringatta 
bölcsőjét a lábával. Más esetben, ha nem akart elcsendesedni, akkor fér
jén keresztül mászott le az ágyról tisztába tenni, gondozni vagy ringat
ni kisgyermekét az asszony.

15.03 Ha minden rendben volt, akkor az édesanya így dicsekedett: "Ojan 
jő, azt se tuggyuk hogy van... ügy alszik mind a tej..." Ha meg nyugta-
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lan44volt, sírásával éjjel nem hagyta pihenni a náz népét, akkor néha 
beszóltak a menyecskének a másik szobában alvó öregek: "Csinájj má ne
ki valamit, hogy nö ríj jón..." A sírós gyerekre ezt mondták: "Éjje-nap- 
pa csörög, mind a lánc..." A második gyereket már nem szoktaták a rio
gatásra, de ha beteg volt, akkor édesanyja pólyástól a karjára vette és 
rázogatta, csitítgatta.

15.04 "Amikó má kezdett élelmes lenni a kisbaba, vagy sírós vót,akkó cu- 
lit adtak a szájába. Néméllik gyerek ökölődött tüle és az nem is szokott 
rá, hanem később a kis ujjacskáját szopta. Ha rászokott valam'éllik ujjá- 
ra és mindig azt szopta, akkő az el vékonyodott, azé jobb szerették, ha
a culit szopta."/7/.

15.05 "...Asztalná át a feleségén) és tésztát gyúrt, az öggyik lábává 
meg a bőcsőt ringatta, hogy né rijjon a gyerek... No, de a második gye- 
rékné... Két csutáva alátámasztottam a bőcsőt, oszt ugyan nem ringattuk, 
nem is szoktattuk rá a ringatásra..."/16-1952/

15.06 Altatáskor kezdetben a "Csicsija-babuja", "Tente baba, tente...", 
"Aja-aja" altatószavak vontatott ismételgetésével altatnak, később, ami
kor okosabbá válik a kisbaba, ilyen altatőrímeket énekelgetnek neki:

"Tente, baba, tente 
Elmé'gyünk máj messze,
Az aranyszigetre,
Megrázzuk az almafát,
Fölszedjük az almáját,
Tente baba, tente"

"Mégfült a kemence,
Benne volt a lángos,
Megette Pap János..."

Az újszülött álmatlanságának megelőzésére és elhárítására több hiedelem
cselekmény ismeretes Doroszlón.

16.00 Keresztelő, komaság

16.01 A keresztelő templomi szertartás az újszülöttnek a hitközösségbe 
való befogadására. Nagy jelentősége van az olyan faluban mint Doroszló, 
ahol kétszáz éven keresztül alig volt más vallású lakos, mint római 
katolikus. A polgári (világi) anyakönyvek megjelenésével kötelezővé vált 
az újszülöttnek az anyakönyvvezetőnél való bejelentése, függetlenül a 
templomi keresztelőtől. Az utóbbi nem kötelező, de mellőzése továbbra 
is komoly következményekkel jár és az újszülöttnek a hagyományos hitfe- 
1ékezetből való kiválasztását jelenti, ami az 1960-as évekig nemigen 
fordult elő, még annak árán sem, ha a polgári házasságban élő szülők 
gyerekét templomi keresztelő alkalmával az anya nevére írták, mint bár
mely más "törvénytelen" gyereket.
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16.02 A keresztelő tehát a szülők hitvallása. Keresztelni azért kell, 
mert "Aki nincs mégkörösztűve, annak nem tuggya a Jézuska a nevit."45

16.03 A gyedek nevének megválasztása. "Azelőtt a körösztannyárú vagy a 
körösztapjárú kapta a nevit az eső gyeré'k."/7/

16.04 "Második gyerék vagyok, apám névire: Istványra körösztűtek. A 
bátyám azé lett János, mer a körösztapám is az vót, oszt az 0 nevit 
kapta"/12-1898/

16.05 "Édesanyám még a körösztanyám égyszérre feküdtek gyerékágyat, oszt 
akkó megeggyeztek, hogy Rozália léssz mindkettő, mer mindkét helénn Ro
zália vót az anya is. Két nap vöt köztünk és két ember vitte a két Ro
zikét körösztűni."/18-1930/

16.06 "Antal nevet azé kaptam, mer apám is az, másrészt még júniusba 
van Antal, és én is júniusba születtem. E vót terjeddi, hogy ha vélet- 
lenű Jakab vót a koma, akkó a gyereknek is annak kői lőtt lenni! Vót o- 
jan eset, hogy a gyerek apja aszonta, hogy az ű nevire körösztűjjék a 
gyeréket, a koma még erőtette és a saját nevire csinéta. Aztán mikó 
meghozták a kisbabát a körösztülésrű, akkó a komaasszony azt mondta, 
hogy meghoztuk a Palikát... Rögtön kitört a családi botrány, nem is vó- 
tak aztán jóba ez miatt."/17-1935/.

16.07 "Kórházba születtem, oszt akkó édésanyám bejelentett Ilonára. Há, 
mikó hazahoztak, akkó a néném /akit édésapámék a házáé tartottak el/ 
aszonta, ez nem szép név, legyek az ű nevire és akkó azé 1‘éttem a pap- 
ná örzsébet. Két nevem van, oszt az mijen rossz, vót mé miatta kelle
metlenségéin. .."/7-1940/

16.08 "Azelőtt a borotvás éjjé járt borotváni... Az uram helétt mentem, 
épp akkó született gyerek anná a házná: - No, az Ilka hozta a nevit, 
mondták a házbeliek és az én nevemére körösztűték a kislánt, aki akkó 
született. '74-1923/

16.09 "Fábián Sebestyénre születtem. No, mongyák, magává hozta a nevit... 
- Nem körösztűjjük Fábira, mer akkó ojan részégés léssz, mind az a H. 
Fábi, mondta anyám. így lettem István, de apám, még öregapám is az vót, 
még a fiam is az létt."/14-1926/

16.10 A komák kiválasztása. "Mikó hát álapotos vót má az asszony, akkó
körDnéztek hát a bandábú, a barátok közű, ki az, aki számittásba gyühet, 
aki még nincs léfoglava, nincsen komája. Vót az úgy is, hogy előre lett 
megbeszévé de az sósé paszút, mer béugrott egy harmadik, oszt éhítta ko
mának. Mink is így jártunk: hiába beszétük míg, hogyha még befutott e-
mez, mer előbb létt náluk gyérük."/18-1950/

16.11 "Komaságná arra nem néztek, hogy az asszonnak, vagy az embérnek 
vót-é barátja. Az nemigen fordút elő, hogy ahány gyerek, annyi koma, mer
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az má nera vót szép."/18-1950/

16.12 "Előre kitapogatták, előre megtudták, oszt akkő má biztosra men
tek... Mindig a férfi szerepűt, nem az asszony szólította meg az asszony
társát, hanem a férfi a férfit."/18/

16.13 "Az öregasszonyok (ángyik, nagynénik) közvetittésivé má tudta mind 
a két fél a komaságot... Vasárnap délutánn, ünneplő ruhába ara mé'nt és hé
tért a komajelölthő, még mielőtt a gyerek méglétt... - Hát ere jártam, 
mondom, biztos itthun vattok ijenkó... Talánn má mondta is valaki, hogy 
tikteket szándékozunk meghinni komának. Hát akkő, azé gyüttem, hogy vég- 
legésijjük... Beszégettünk az asszonnyá, hogy hát tikteket hínnánk komá
nak, ha meg nem sértenénk benneteket... - Hogyne! Hát nagyon szivessen, 
ha az Isten is úgy akarja, hogy szöröncséssen a világra gyün. Asszony, 
gyere csak..! Hát akkő, mikorra várjátok..7/17-1950/

16.14 "Az illemét azé tartották, mer hogyha meghítták, akkő má nem tet
te még, hogy nem mént-e, oszt akkő, mikő megszületett a gyerek, akkő az 
apa emént bejelenteni a komának...‘717-1950/

16.15 "A komák azok tégéződtek, de a komaasszony kédezte a komáját:
Kend, komámuram... Az embérek tegezték a komaasszonyukat."/17-1930/

1

16.16 "Szentségés komának azt nevezik, aki viszi a gyerékét körösztöni, 
amaz még a bérmakoma. Fiit a körösztkoma, csak az szerepül mindénhun, az 
írja alá a dógokat mi kő eskünnek..."/18-1950/

16.17 Komaasszonynak, komának számtalanszor hívnak nőtlen férfit vagy 
leányt. Megtörtént már, hogy a falu valamelyik tekintélyes és jobbmó
dú polgárát többen is meghívták keresztelő komának. Unokatestvérek, ro
konok is hívják egymást, amikor minden korábbi, rokoni megszólítás he
lyett a komám, komaasszonyom megszólítás kerül előtérbe, ami általában 
a meghitt barátság bizonyítéka, különösen ha kettős: rokoni és műrokoni 
kapcsolaton alapul.

16.18 Keresztelői öltözék. "Van, aki az esküvői ruháját vette föl kö- 
rösztülőre, mer akkő vőtak ezek a selé’m-, bársonyvirágu ruhák, oszt az 
ám nagy valami vót, és etette. Van, aki vett külön erre az alkalomra: 
bársonykötént - mer minálunk a bársony nagyon szerepűt abba az időbe
- selémkendőt, ződ-, piros-, lila-, vagy méggyszinü bársonyvirágu se- 
lémkendőt."/18/

16.19 "Fejrevaló kendővé vót létakarra a kisbaba. Kis üng, fejketö; slin- 
gűtt vánkusba be vöt pakúvá. Csupa slingülésbe vót, mer a kis ing smiz- 
lije_is slingöve vót. Csupa csipke vót a fejkető még fodor, színes pánt
likává. Kisfiuná világoskék, kislányná rózsaszín vót az alátét a slingűtt 
pőjapárnába, meg a fejketőnn. A pójatakarónak hasznátt selémkendőn is 
három masni46 vót. Később, amikó a lányom nient férhő, akkó má kezdődött
a paplany pójatakarő..."/5-1938/
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16.20 "A komakendő az ojan slingűtt terittő vót, amivé a póját takarták 
le, mikó vitték körösztOni a kisbabát. A komakendő má jó előre kész vót, 
de a kisbaba nevit körösztülő előtt merkűték bele. A komakendőt fejreva- 
16 kendővé takarták lé, és az alú szépen kilátszott a komakendő slingü- 
lése."/25-1930/

16.21 "Körösztülőre készítettek külön pójatakarót?7 a legtöbben fehér- 
ret, oszt akkó ojan szinü szallagbú tettek masnit, ami mégfelit... 0- 
jan is előfordut, hogy valaki körösztülőre kért kőccsön pójatakarót, 
de ha fölismerték, akkó mégszóták érte."/7-1960/

16.22 "... Azt a lakodalmi slingűtt kendőt /jegykendőt/ nem is haszná- 
ták másra, csak mikó a menyecske körösztűt, akkó avva takarta le a kis
babát: allú vót a slingűtt kendő, a tetejin még a jegykendő. Nem vót kö- 
rösztülőpaplany, mind most..."/1-1920/

16.23 Keresztelő. "Ha megszületett hétfőnn a kisbaba, akkó leginkább 
hét napra szokott lénni a körösztülő. De ha csak léhet'étt, akkó hama 
mégkörösztűték, mer fétek, hogy meghal?8"/18-1950/

16.24 "Ha pintéken megszületett, akkó má megvárták vele a másik vasár
napot, mer nem bírtak rákészűni a körösztülőre."/7-1960/

16.25 "A törvéntelen gyerekét majnem hogy loppa vitték körösztűni. A ro- 
konyságbú vitte é valaméllik testvér, az vót a koma. Nem vót semmiféle 
díszes vacsora, nem fitogtatták az egésszet. Nem is ojankó vitték, mind 
a másikat, hanem este."/18/

16.26 "Öreganyánk üdejibe nem vót fontos, hogy ott légyén a koma a kö- 
rösztülőné, mehetett ki szántanyi, vetnyi.../1910/ De má a mi üdőnkbe 
nem is léhetétt, hogy kimaraggyon a koma... Csak má nagyot néztünk, hogy 
fénykép is van! Előbb nem nagyon vót, mer mikó az én fiam született, 
mondták hogy no! Nem bír magávi, odaröndüli a fényképészt! ö még, a ko
mám, azé is odahítta, mer maga vót csak a bébasszonnya.‘718-1951/

16.27 "Amikó mégindútunk, a karomra tették a kisbabát, eligazították a 
paplanyt... Mondom, mi légyén a neve? Aszongya a komaasszony, hát mit- 
tudomisén... A koma éggybü kivágta... Hátúrú a komaasszonynak az annya 
integetett, hogy né fogaggyak szót, légyén Bözsi ke! Akkó, mikó odaér
tünk a templom elé, még eccé mégkérdéztem: -...Koma, hát akkó mit mond
jak a papnak? Erzsikét, vagy mit? - Megmondtam..! ... és úgy lett, a- 
hogy ű akarta."/18/

16.28 "Régenn csak a komaasszony mént maga körösztűni. Az eső két gye- 
rékhő még nem hitták az uramat /1939/, csak akkó, mikó a Mariskát kö- 
rösztűtem /1945/. Ha a komaasszony beteg vót, akkó mént csak helétte a 
koma körösztOni azelőtt. Akkó nem nagymisekó körösztűtek, hanem létánia- 
kó. Körösztülő utánn vót éggy vacsora, süteménnyé... No, abbú küldtek a 
komának eggy kis kóstulót."/5/
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16.29 "Körösztülőre a koma, komaasszony, a bábasszony, a kisbaba apja 
mgntek eggyütt, még ha esetleg vöt testvér, a gyertyát aki tartsa a 
templomba a papnak. Ha még nincs testvér, akkó é'ggy rokongyerek a csa
ládbú. A gyerekek szí vessen tartották körösztülőkó a gyertyát, mer a 
koma adott nekik pénzt."/7-1950/

16.30 "Régénn hogy vöt, nem tudom, de most úgy van, hogy a körösztülésé 
nem kő fizetni, de azé a koma meg a gyerek apja is önszántukbú tesznek 
pénzt az asztalra, amikő beírják a gyerék nevit az anyakönyvbe."/7/

16.31 "Főváttá vitte a kisbabát a komaasszony még a koma, mer ha mesz- 
szirű méntek, éhát a k e z ü k . 18-1955/

16.32 "Amikó bellűléptek a kapunn, akkó má a körösztülőrű a komát meg 
a komaasszonyt a két nagymama (az újszülött öreganyja) fogadta. Nagy 
vöt a sürgés-forgás, má akkó készűt az ebéd. - No méggyütteték, gyere
keim? Szöröncséssen megjártátok? No, kerűjjeték mingyá bejjebb4.9.. Elííbb 
akkó odaadták az annyának megszoptatni, oszt akkó nagy "divat" vót kéz- 
rű-kézre anni a gyerekét... Akkó dajkáta, rázogatta mindenki! Vigyázat
ta még annak a szomszéd gyereknek is odaadták, hogy dajkájja még égy ki
csit és öröjjön neki, mer akkó megtisztelés vót az a dajkálás /1955/, 
nem úgy, mind most..!/18/

16.33 "A komaasszony mikő méggyütt a körösztülőrű, akkó lététté a fej
kendőt, de még a péntőkbű is vetett lé... Vót ojan komaasszony is, hogy 
terhes vót (mind ahogyan mondtuk ojankó, hogy biztos összebeszétek).
Akkó lédobáta a péntőket, mer nem bírt űni tülük az asztalná, nem bírt 
enni...'718-1955/

16.34 Paszita. "Az a nap vót a paszita, mikó mégkörösztűték a gyereket..." 
/5-193"67

16.35 A paszita és a keresztelő két fogalom, öreganyáink idejében paszi
ta nélkül is tartottak keresztelőt, manapság viszont keresztelő nélkül 
is van már paszita. Néha az is előfordul, hogy a kettőt nem ugyanazon a 
napon tartják. Szabály azonban, hogy paszita, illetve névadó ünnepség 
csak névadás, illetve keresztelő után van.

16.36 "A paszita névadó ünnep vót, vagy hát körösztülő. A paszitánn ott 
vőtak a szülők, koma, komaasszony, testvérek párostú, mind a két ódalrú, 
akkó ha vót testvérgyerék, meg ha nagyon jóba vótak, akkó a szomszédok 
is, de azt nem nagyon szokják mé'ghíni. A bábasszony mindén paszitánn ott 
szokott lenni."/18-1951/

16.37 "Fogannak főzőasszonyt, és akkó van ott mindig valaki fönnforgó, 
valamélliic nagynéni. A paszita ünnepi ebéd, amire készittenek: husle- 
vest, főtthust, paradicsomszószt, kirántott húst, süteményt még tortát. 
Italbú is van mindén: pálinka, bor, szódavíz, még mosmá mindenféle ször
pök. "/7-1960/
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16.38 "Zeneszó nem szokott lenni, mer nagyon is néznek arra, hogy mé'g- 
kiméjjék a gyerékágyast, mer annak nyugonni kő. Még a vendégék is hama 
szétmennek, hogy csönd légyén a portánn."/18/

16.39 "Éggy alkalommá paszitakó vöt zene is, mer má sokára születőit az 
eső gyerek, és nagyon örűt a rokonyság."/7-1976/

16.40 "Körösztülőrű mindég küdenek kóstulót a komáékká az otthunlévők- 
nek."/7/ --------

16.41 "Néhun szokás vót, hogy a körösztülői pálinkábú meg borbú tesz
nek el egy-két üveggé, és avvá kinájják körű a vendégeket lakodalom 
másnapján, amikó má ritkúni kezd a vendég, még ez akkő má jó alkalom 
vót arra, hogy a fiatal párnak eszibe hozzák a gyerékáldást, avvá, hogy 
az ű körösztülőjükrű való ez az ital...'77-1965/

16.42 Komatál. "Ennihordó ruhává adtak bennünket férhő, mer az a sta- 
fírhó tartozott, és azé köllött, hogyha visszük a komatálat, légyen mi
be vinni a sütemént."/22-1915/

16.43 "Édésanyám idejibe, mikó ennyi vittek a komaasszonyok, akkó égy- 
gyik nap vitték a rétest, másik nap a fánkot, harmadikon a pricckraf- 
lit. Akkó ezek vótak a kalácsok, nem vittek se tortát, sé sütemént."
/ I 1 -1915/

16.44 "A komaasszony vót az első, az háromszó vitt komatálat, egymásu
tán három nap. Most hogyha ét még az öregkörösztanya, akkó az hozott 
negyedszőrre, aztán gyüttek a testvérek sorba, de azok csak 'éccé hoztak, 
még a nagynénik is. A szülők azok mindig utójára maradtak. Régénn is ez 
vót, még most is így van."/18/

16.45 "Mikó én vittem komatálat, akkó háromszó vót szokás, hogy vigye a 
komaasszony. Eső nap: tyuklevest, egészbefőtt tyúkot, paradicsomszószt, 
pricckraflit vagy aprófánkot. Második nap: húslevest, rántott csirkét, 
dunctot, három levél rétest egészbe (mákos-, diós- és túrósrétest). Har
madik nap: húslevest, süttkácsát, egész kuglófot, égy tányér sütemént: 
lindzért, piskótát, habpuszédlit, muskacónit (tiszta,dióból készül). 
Karkosárba vittük, csak ketten, a másik bé se ment. Eggyik vitte a kosa
rat, a másik a sütemént még a bort. Farossan őtöztünk mind, ahogyan mi
sére szokás. A kalácsot szép enni hordó ruhába kötöttük, kosártakaróva 
takartuk lé az ételt."/22-1920/

16.46 "Paprikást sose vittek gyerékágyasnak... Eső nap: húslevest, főtt- 
hust, méggyszóssza... Ounctot minden nap... Pálinkát csak harmadik nap 
vót szokás vinni."/22-1920/

16.47 A doroszlói népszokás szerint a komatál akkor is megilleti a szü
lő nőt, ha magzatát halva hozza a világra. Ilyen alkalomkor azzal vi
gasztalják, nyugodjon meg, máskor majd több szerencsével jár a gyerek- 
szülés.
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16.48 "...A komaasszonyt azt mindenki tuggya, de ű utánna bejelentik e- 
lőre, nehogy aznap ketten vigyenek énni."/18/

16.49 "...Az énnihordó ruhát, amibe a kalácsot kötötték, amikó vitték a 
komatálat háromszó égymás után, mindén alkalommá újra kimosták és kike
mény i tették, hogy szép friss, ropogós légyén.'724/

16.50 "Amikó nekem hozott a körösztanyám komatálat, akkó bizony a hús
levesbe szégfüszég uszkát... Még most is van, aki a húslevest ojankó 
avvá izésitti, mer attú ojan nagyon különleges ize van.'77-1963/

16.51 "A komatálat négyen vittük, akkó a legszebb ruhámat vettem föl.
Elő a komaasszony mén, tortát vagy süteményt visz, ami tányérrá bele 
van kötte a süteményes ruhába (a négy sarka finomann össze van foggá, 
oszt akkó éggy jó nagy biztosittótöve összetűzze). Ha vót ojan kislány, 
akkó annak a cifra borosüvegöt adták, ez vót ráirva: "Hátha innék, ko- 
mámasszony!" Hát a testvéreim gyüttek velünk, még éccé anyám, máskó 
anyósom. Ketten vitték a karkosarat, szépenn létakarrá ‘énnihordó ruhá
vá. '718-1958/

16.52 "Mikó méghozták a komatálat, akkó a komámasszony léűt, oszt daj- 
káta a kisbabát, az ö annya szógáll ki: - Egyé, komámasszony, csak e- 
gyé, nekéd most kettő helétt köll ennéd..! Az vót a szokás, hogy amikó 
a tortábú levágnak a komaasszonynak, akkó mingyá a másik szeletét, amit 
visszaannak kőstül ónak, mer ezt nem vót szabad elfelejteni..."/18/

16.53 "Van néha, hogy messzirö való (oldalági) rokony visz komatálat, 
és akkó azt mondják: - No ángyi, még maga is hozott ebédét? Nem köllött 
vóna, hogy fáraggyon... Akkó azt feleli: - Hoztam ám, hogy égyé, légyén 
sok tejed, oszt nagyra nyőjjön a kisbaba, még tudd, hogy én is rokony 
vagyok."/5-1948/

16.54 Amióta kórházban szülik a gyereket, azóta a komatállal kapcsolatos 
szokások is megváltoztak, olyanképpen, hogy az újszülöttel való hazaér
kezés utáni első-második este párosán mennek babalátogatóba a komáék. A- 
jándékot is visznek: Italt a komának, a legnagyobb csokoládét a komaasz- 
szonynak, kötött mackó öltözetet az újszülöttnek. Ekkor beszélik meg a 
keresztelőt, paszitát. A keresztelő mindig vasárnap van, a nagymisén. A- 
jándékba: italt a komának, csokoládét a komaasszonynak, szép kis keresz
telői öltönyt /biúzocskát, fejketőt/, meg szép kocsitakarót a kisbabának. 
Kislánynak aranyfüggőt vagy karkötőt, kisfiúnak pedig aranyláncot vagy 
karperecét ajándékoznak.

16.55 Az ebédhordást kedden kezdik, a komatálat leginkább öten viszik 
kétfülű ruháskosárban. A finom étket szakácsné főzi, a sütemény készíté
séhez sütönét fogadnak.

16.56 Első napi étek: húsleves, egészbefőtt tyúkkal, paradicsommártás, 
sült karaj, meggykompót, bor, egy nagy tálca sütemény, egy nagy torta.
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16.57 Második nap: Becsinált levest aprólékkal, töltött csirkét vagy 
kacsát, gyümölcssalátát, nagy tálca süteményt, tortát, sört visznek.

16.58 Harmadnapi étek: Raguleves, rántott hús befőttel, bor, nagy tál
ca krémpite, égetett diós cukortorta.

16.59 Az ennihordó kosarat továbbra is letakarják, viszont a süteményt, 
tortát szabadon viszik, ünnepélyesen. Ilyenkor velük megy a komaasszony 
anyja és anyósa. A komatálvivők minden egyes tagja megajándékozza az 
újszülöttet: kis zsebkendővel, blúzzal, kis bugyival, játékszerrel: e- 
gyikük sem megy üres kézzel. Visszatérőben a komaasszony a segítséget 
(akik a komatálat vitték) ünnepi ebéddel látja el, mindegyikük kap kós- 
tolót is.

16.60 A ki sbaba fülének ki szúrása. Legtöbb esetben a keresztelő után 
hamarosan kiszúrták a kisbaba fülét: "Nyers krumplit tettek a füle mö
gé, várótűve szúrták ki, és mingyá a függőt is belet'étték.. ."/18/. Az 
említett műveletet a bábasszony végezte. Régebben az újszülött az any
ja aranyfüggőit kapta el.

17.00 Avatás

17.01 "Avatóra a menyecskét elkisérte a ményecsketársa vagy a testvér- 
je. Az annya vagy anyóssá soha nem mént vele, mindig csak fiatalt hi
vott. "/7-1970/

17.02 "Mikó má kihordták a komatálat, leginkább akkó vitték a gyerékét 
avatóra, körösztülő után két-három hétre... Három hét előtt nemigénn, 
mer akkó aszonták, gyönge: - Várj még, erősöggy!

17.03 Nem ojan nagy valami vót az: emondott eggy miatyánkot, még a pap 
is imádkozott valamit. Gyérgyát adott a kezibe a menyecskének... Csak 
imádkozott, aztánn éggyet fordút, oszt körösztö ment az oltárná. Semmi 
mást!"/18-1967/

17.04 Avatóra50leginkább szombati vagy vasárnapi litánia alkalmával vi
szik az újszülöttet a templomba.

17.05 "Avató utánn a menyecske megvetette az ágyát, és attú fogva nap
közbe má nem feküdt lé. A kisbabát még ezéntúl csak a bőcsőbe tétté a- 
lunni...'77-1967/

18.00 A kisbaba ételrefogása, elválasztása

18.01 Megszokott jelenség Doroszlón, hogy a kisbabát elválasztás előtt 
ételre szoktatják. Ezt akkor kezdték, amikor az anya teje nem bizonyult 
elegendőnek, ami abból látszott hogy "éccaka sirt és a kis ökleit máj 
megette."/7/

18.02 "Ha nem vót ölég teje a menyecskének, akkó má égyhónapos korába
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is főztek a kisbabának pempőt, még tehéntejet is adtak neki, és akkó 
emaradt égy szoptatás."/22/

18.03 "Napjába néccé-öccő szoptatták a kisbabát, minden három-négy 6- 
rába. Ha még ételrefogták, akkó szopás helétt enni adtak neki."/5/

18.04 Az elválasztás előtti ételrefogás másik oka a mezőgazdasági mun
kálatok végzése, mivel a rendszeres szoptatás akadályozta a szoptató 
anyát a munkában:

18.05 "Kapálláskó vagy aratáskó a szoptatós asszony mielőtt kiment do - 
gozni, akkó megszoptatta, napközbe meg otthun étetgették a kisbabát.
Akkó nem is várta még az estét, hanem estefelé hazament szoptatni, mer 
má akkó fájtak a mellei..."/22-1935/

18-06 "Sokszó az is előfordút, hogy odakint agyonra dógozta magát az 
asszony, oszt mire este hazaértek, akkó má nem is vót teje, oszt a kis
baba csak húzgáta a melleit még sírt: - Jajj, anyám, mondta, nézze ke, 
mi van évvé a kisbabává, nem szopik..! - Hogy mi, lányom, hát nincs te
jed..! Akkó hama mégétették pempőve megin...'75-1940/

18.07 "Ha má soká szopott a gyer'ék, akkó az öregek rászótak az annyára:
- Nem kő má szoptatni, az má csak torkosság neki."/7/

18.08 "Éggyéves korára a kigyerék ebéd közbe mindég az annya karjánn 
vöt, és az annya tányérjábú mindén ételt mégkóstút, még Szivessen étté 
is. Kenyérhijját adták a kis kézibe, azt szopogatta. A csibecomb csont
ján hagytak pici húst, és avvá nagyon övót mindén gyerék, mer azt min- 
déggyik szerette.'722/

18.09 "Azelőtt vótak, akik azé szoptattak sokáig, hogy né essenek te- 
hérbe, de a legtöbben éggyéves korba választották5' el a kisbabát, mer 
azt tartották normálisnak."/7-1967/

18.10 Ha nagyon étkes volt a gyerek, azt mondta az anyja: "-Ez a kis- 
gyerék táltossá változott, annyira eszik, ojan jó étvágya van."/23/

18.11 "A kisgyerökét úgy szoktatták le a szopásrú, hogy evitték szógáni 
valaméllik öregannyáhó égy-két hétre, még efelejtötte a cicit."/7/

19.00 Kisbaba a mezőn

19.01 A kisbaba gondozása, altatása legtöbb helyen többletmunkát jelen
tett az anya részére. Rá vártak korábbi kötelezettségei: a főzés, mosás, 
fejés és egyéb ház körüli munkák. Részaratás, kukoricakapálás alkalmával 
is gyakran magával vitte a határba, mert ha lett is volna kire hagynia, 
nem volt, aki megszoptassa vagy megetesse a piciny gyermeket. Ilyenkor 
pokrócból, lepedőből függőágyat rögtönöztek a faágra,, vagy a szekér rúd- 
jára, hogy hűsön legyen, megvédjék a hangyák és a kígyók52 háborgatásától.
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19.02 "Kivitték magúkká a kisgyereket, mer az anyós mondta, hogy mosmá 
háromhónapos a kislány, vigyéték magatokká, oszt kaszájjatok - mer aze
lőtt kézzé aratták a búzát, az asszonynak mé*g köllött szénni a markot. 
De most hova tégyék? Fődre tánn né, mer hallaccott, hogy belemén a kí
gyó. Ojan kis tanya vót a főd végibe, bévitték, oszt főtették egy öreg 
sparhertra oszt melléállitottak éggynégyévesset... Ojan hosszi föd vót, 
a túsó véginn kaszátak... A kislány ékezdett rínni, mellette az a négy
éves meg máj mégringassa és lerántotta... Mire a túsó végirü vissza- 
gyüttek, a kislány ottmaradt a kosár alatt és megfulladt. Hogyha nem 
lett vóna az apjuk biró, még tánn bajba is jutottak vóna, hogy mé en
gedték ki a fiatalasszont a kisbabává, őrizet nékű..."/18/

19.03 A legtöbb falusi gyereket csecsszopó korától vitték ki a határba, 
mégis ritkán történt a fontihez hasonló szomorú eset, amelyet annak bi
zonyítására szántam, hogy régebben nem volt könnyű dolga a fiatal anyá
nak, mert a mezőgazdasági munkák végzése fontosabb volt, mint a gyerek- 
nevelés.
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R Ö V I D Í T É S E K
DBFÉ = Doroszló, egy bácskai falu élete
DH = Doroszló hiedelemvilága
MVV = Magyarország vármegyéi és városai

J E G Y
1 DH 2148., 2156-2159. 27
2 DH 2145., 2146., 822-828. 28
3 DH 2227., DBFÉ 3. oldal 29
4 DH 2149-2155. 30
5 DBFÉ 143. old. 31
6 DH 789., 604. 32
7 DH 146. 33
8 DH 1286. 34
9 DH 853., 791-793. 35
10 DH 854-858. 36
11 DH 1972., 783-786. 37
12 DH 1977. 38
13 DH 1661. 39
14 DH 2151-2555. 40
15 DH 1986-1992. 41
16 DH 839., 2164-2179.
17 DH 835., 836., 861-863. 42
18 DBFÉ 143. old. 43
19 DH 841. 44
20 DH 1763.a 45
21 DH 1288., 1289., 1293. 46
22 DH 847., 848., 875., 877. 47
23 DH 846. 48
24 DH 844. 49
25 DH 851. 50
26 DH 864. 51
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Z E T E K

DH 1303.
DH 2197., 2198.
DH 1300.
DH 1307.
DH 852.
DH 1484-1492., 2180-2222.
DH 1574-1579., 1616-1625.
DH 1227.
DH 831-833.
DH 1005.
DH 7. old.
DH 889.
DH 1694-1698.
DH 1716-1719.
DH 1933., 1996., 1997., 1968-1971., 

1959-1963.
DH 909.
MVV 330. old.
DH 1646., 1647.
DH 868.
DH 1332.
DH 2208-2210.a 
DH 1006.
DH 867.
DH 850., 1305.
DH 838., 1643., 795.
DH 1984.
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ÉRTELMEZŐ

angyalcsinálás = magzatelhajtás
anyósfa = az örömanyát megillető lakodalmi ágas rozmaring
avétt = kopott, elhasználódott
divat = szokás
dunct = befőtt, kompót
elhálás = nászéjszaka
etenni = elhajtani /a magzatot/
étenni láb aló = megölni
episzmétülés = rosszul végzett gyerekelcsinálás, magzatelhajtás
gyerékláz = gyereknemzési hóbort
kallantyu = pertliből készült toldalék, gomblyuk
kisház = hátsószoba
kivágja = kimondja
kódis = koldus, zsellér
kőkányújja = üti-veri, nem tűri
kuckó = a lakásnak a kemence és fal közötti része
kukucsgál = leskelődik
kupércul = guggol
maródi = lábadozó beteg
máskébb van = terhes, teherben van
nagyház = első szoba
pőre = sült szalonna
pricckrafli = tolőfánk
szontyolodott = húzódózó, kedvetlen
trappúni = futni
vajhódik = vajúdik
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A D A T K Ö Z L Ő K

Neve Életkora Születési helye Gyűjtés Ideje
1. Bártolné Horvát Viktória 66 Óoroszló 1981
2. Babosné Kocsis Franciska 61 Doroszló 1980
3. Diósiné Szabó Etike 35 Doroszló 1982
4. Gál Iné Bombola Ilona 85 Doroszló 1980
5. Hajvertné Szücs Mária 58 Doroszló 1977
6. Komáromi András 77 Hódság 1977
7. Kovácsné Haj vert Erzsébet 40 Zombor 1980
8. Kovácsné Hugyik Margit 75 Erdőd 1985
9. Kovácsné Tancsik Erzsébet 91 Doroszló 1977
10. Mezei Mihály 67 Doroszló 1981
11. Mezeiné Horvát Verona 62 Doroszló 1981
12. Móger István 83 Doroszló 1981
13. Mos ina Gáspár 58 Doroszló 1962
14. Orovec István 57 Doroszló 1985
15. Pákainé Tallósi Katalin 93 Doroszló 1985
16. Rumi János 50 Doroszló 1979
17. Samu Antal 53 Doroszló 1979
18. Samuné Babos Rozália 49 Doroszló 1979
19. Stokkné Nagy Mária 60 Doroszló 1982
20. Szabóné Mészáros Verona 60 Doroszló 1983
21. Szitásné Dékány Julianna 68 Doroszló 1981
22. Szücsné Szurop Ilona 80 Doroszló 1977
23. Vajdáné Cséplő Juliska 26 Doroszló 1983
24. Vargáné Komáromi Magdolna 54 Nagyfény 1982
25. Zámbóné Zóni Erzsébet 72 Doroszló 1981
26. Bizalmas közlés
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LAK O D A L M I  N É P S Z O K Á S O K

1 1 .





L a k o d a l mi  n é p s z o k á s o k

A lakodalom látványos része a falusi életnek, az emberi élet fordulói
hoz kapcsolódó népszokások második fejezetét képezi. A tanulmány csak
nem kizárólag szokásanyagot tartalmaz, a Doroszló hiedelemvilága című 
nemrég megjelent kötet folytatása és kiegészítése, ezenkívül része a 
doroszlói népszokásgyöjteménynek, amely a család életét kíséri végig.

Doroszlón azt tartják, hogy az embernek háromszor mennek csodájára. E- 
lőször, amikor megszületik, másodszor, amikor házasodik, harmadszor pe
dig, amikor meghal. Közülük a lakodalom az egyedüli, amelyet az ember 
önszántából csinál, amelynek pontos időpontját is képes előre meghatá
rozni. Nem mindegy, hogyan csinálja, milyen módon és eszközökkel, kik . 
hogyan befolyásolják a házasság menetét. Izgalmas színjáték ez, amely
ben az érvényben levő erkölcsi és társadalmi normák mindig győzedelmes
kedni akarnak a maradi és a betörni akaró új szokáselemek felett. La
kodalomról lévén szó, nem mellékesek az anyagiak sem, amelyek döntően 
befolyásolják a dolgok végső kimenetelét.

A böjti leánykörtáncok, csirajnóták a serdülőkortól és az udvarlástól 
egészen a párválasztásig meg az esküvőig fontos kommunikációs szerepet 
töltöttek be a falusi fiatalok életében, ezért fejezetenként idéztünk 
belőlük egy-egy versszakot.

Az írás könnyebb megértéséhez ennyit: a címek, bekezdések előtti szá
mok könnyítik az anyag áttekintését, későbbi egybevetését. Némely sza
vak hatványszerü számozása az ide vonatkozó hiedelmi anyagra utal, en
nek a számai a mellékelt jegyzetben DH előjellel vannak föltüntetve. A 
mondat vagy közlés végén levő egy- vagy kéttagú számjegy az adatközlő
ről tájékoztat. A négytagú számjegyek pedig évszámok, amelyek az adat 
pontos vagy megközelítő időpontját mutatják.

A népnyelven, táj szólással írott szöveg helyes értelmezését a tanulmány 
végén, a függelékben levő értelmező könnyíti meg.
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"Bácsdoroszlónn épittenek templomot,
Kilenc kislány horja föl a vájogot,
Kilenc kislány horja kilenc legénnek, 
Mindéggyik a maga szeretőjinek."/34/

1.00 A házasság célja

1.01 A házasság célja az együttélés, melynek értelme a gyermekáldásban 
van. Régen, az erkölcsi normák maradéktalan betartására a faluban nem
csak az egyházfő, vagy a lelkipásztor, hanem a falu intézménye is ébe
ren ügyelt, tiltott volt a házasság előtti nemi kapcsolat, ezért fiata
lon házasodtak. Ez különösen a hajadon leányokra vonatkozott, kiket "ve
szendő portékának" /43-1945/ tartottak, azért szüleik igyekeztek őket 
tisztességgel átmenteni a házaséletbe, amely az egyedüli boldogító élet
forma, alapfeltétele a családalapításnak.

1.02 Eszményi partinak, házasulandó félnek Doroszlón az számítót, aki
nek vagyona, munkaszokásai és testi-lelki adottságai voltak, kora sem 
volt túlhaladott. Ezek közül sokszor a vagyon bírt legnagyobb jelentő
séggel .

1.03 Doroszlón a gyerekkor több mozzanata utal a házasságra való neve
lésre] Ma megszületett a gyerek és keresztelőre vitték, akkor a koma
kendőt vagy a pólyatakaróját három napig megtartották és csak a koma
asszony háromszori kérésére adták vissza, hogy három kérője legyen majd, 
ha megnő2 és ne maradjon meg vénlánynak. Ezenkívül egész sor más, hie- 
delmi cselekmény irányul a házasélet biztosítására? Amikor pedig meg
házasodnak és menyecsketánckor bekötik a menyasszony fejét, akkor a vi
dám lakodalmasok gyermekek nemzésére biztatják őket!

1.04 A gyereknevelés központi kérdése tehát a házasságra nevelés; a há
zasság célja pedig a gyereknemzés. A fönnmaradás bűvös képlete ez, ki
mondhatatlanul szép mozzanata az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó nép
szokásoknak, amelyekben a fiatal emberpár különféle törekvései, céljai 
valósulnak meg.

1.05 Az öregekről való gondoskodás, a gazdaság gyarapítása és az önálló
sulás is cél lehetett. Ez utóbbi különösen a szegénysorban élők, zsellé
rek szemszögéből lehetett fontos, mert Doroszlón nőtlen férfit csak szol
gának szegődtettek, de ha megházasodott, akkor rábízták a gazdaságot, fe
leségével kiköltözött valamelyik tanyára béresnek vagy vállalta gyerek
telen, idős rokonainak eltartását. A paraszti munka bizony olyan, hogy: 
"Ketten kő dógoznyi, párossan, mer egymagába nem haliad a dógáva, nem 
bir csinányi semmit? "/38-1930/ "Akihő pedig nem húz^a szived, avva ne
héz minden nap eggyütt lenni, éggyütt dógoznyi, még éggy vánkuson fe- 
künnyi."/36-1880/.
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"Barna kislány magát nagyra tartsa,
Pedig csak a szoknya mutat rajta.
Nem tuggya a rántást megkeverni,
Mégis a taknyos férjhöz akar menni."/65/

2.00 A házasulók kora

2.01 "Azelőtt nagy dicsősség vót ám, hogyha hama jférjőment a lány. Ha, 
mennyire örűtek: - Az én lányom férhőment még tizenöt éves se vót, köl- 
lött korosittani! Ezt mondták. Még kajánkodtak is rá a másikak, ha a 
lánybandábú esőnek ment férhő valaki. Aki meg utósónak maradt, az levót
nézze, utóbb má nem is vót pajtássá ez miatt. AkkÓ az ijen gondúkodott,
hogy ha a pajtások mind férhőmennek, hová is kapcsulóggyon? AkkÓ gyütt 
eggy utánna való banda és azok befogadták, de az má a többi közt öreg- 
lánnak számított, pedig nem vót több tizenhét évt0./4-1930/. Ojant is 
tudok aki má tizennégy éves korába férhőment."/4-1934/

2.02 "Anyánk üdejibe nagyon sok lány vót aki tizenötéves korába ment 
férhő, a legény meg tizenhétéves korba nősöt /57-1925/. Manapság azé 
ijesmi má nem fordul elő."/1979/

2.03 "Tizenötéves vótam, amikó férhőmentem, mer akkó az vót a divat. 
Édesanyám sajnát, hogy ölég fiatal vagyok, de hát ö is tizenötéves vót 
/1910/, meg mind a két öreganyám is annyi idős vót, mer hát akkó /1890/ 
ez vót a szokás. Édesanyám aszonta, férhő kő mennyi, mer nagyon jó par
ti mutatkozott, gazdalegény vót, mer azelőtt a vagyon vót a fontos: 
jájj, csak gazdaghó, mer akkó nem kő annyit dógoznyi /pedig még sokká 
többet dógoztunk/. Tiz'énöt-ti zenhat évessen mentünk férhő, mer a tizen
hétéves vénlány vót má akkó. A legények katonaság előtt nősötek, tizen
hétéves korba, még azokat is korosittani köllött, de nálunk csak enge- 
met, mer az én uram akkó má huszonkétéves vót és kiszógáta a katonasá
got. Nagyon sok ojan eset vót, hogy korossitani köllött mind a kettőt. 
Legtöbbnyire a szokás is ez vót, meg hát a vagyon miatt, mer érdekbO 
házasodtunk."/4-1930/

2.04 "Az én időmbe ti zenhat-tizehét év, az vót a normális kor férhőmen- 
ni, de viszont ha má ott vót a tizenkilencné, akkó má vénlány vót."/58- 
1945/

2.05 "Mosmá sokká műveltebbek, jobban meggondújják, mindenre fővannak 
világosittá, hogy nem lehet ékapkonni az ijesmit, mer egésszen más az 
élet eggy komoj, érett lánnyá. Én bá#r úgy nézem a dógokat, a körülöt
tem lévőkké eggyütt... Még majnem meg is itényi, aki tizenhét-tizennyóc- 
évessen mén férhő, a legény meg ha húszéves, akkó is megítéliik. Csak 
ha idősebbek és bevégzik az iskolát, akkó az is hozzásegitt ezekhő a 
dógokhó.'757-1980/
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A férjhezmenés sorrendje a családban

2.06 "Édesanyám aszonta: férhő mész! Nyőll a másik, ölég vót. Tizenhat
évet lánkodtá, a Juli itt van... Mi lessz ha a fiatalt kérik? Mondom a- 
nyámnak: Mennyek férhő? De hát buta vagyok, nem tudok még semmit az é- 
letrű... - Nem is köll, az máj gyün minden magátú! Ezt mondta és férhő 
köllött mennem."/58-1946/

2.07 "A nagynéném tizenötéves vót amikó férhőment. Nyócan vótak testvé
rek, oszt aszonta, 0 ugyann férhő mén, nem vár eggy percig se. De ám 
ott is az idősebbet akarták előbb férhő anni, de 0 nem tágitott és fér
hőment, soron kivű."/58-1925/

2.08 "Vót, hogy koránn férhőadták és a véginn nem jó esett ki... Akkó 
aztánn az annya végig bánkódott, hogy mé is erőtette hozzája a legény- 
hő."/58-1946/

2.09 "Én se vótam több, csak tizenhatéves amikó férhőméntem, mer anyám 
aszonta: - Van kérőd oszt menny férhő! Mire vársz? A húgodnak is férhő 
kő mennyi, az eggy évvé vót fiatalabb éntülem. Tulladunára mentünk es- 
künni, mer itt nem akartak mégesketni, mer ojan fiatal vótam.'73-1935/

"Mit ér annak a legénynek élete,
Kinek mindig a zsebbevan a keze,
Nem meri a lányokat megölelni,
Mer attú féli hogy a fene megeszi.'734/

3.00 Az agglegények és vénlányok6

Az agglegénynek, vénlánynak maradás okai

3.01 "Vót rá eset, hogy idő-nap előtt rámondták valakire, hogy vénlány, 
ha ojan botlábu vót, nem tanút még táncúni sé röndössen, szóvá, ha nem 
vót ojan mind a többi lányok. Rámondták, hogy vénlány, pedig még nem is 
vót az."/57/

3.02 "Mindig van lány a faluba, aki ojan válogatós. Sok legény akarná, 
de pittyéget rájuk, mer mindéggyikbe talál 1 hibát. Akkó szokják mondani 
neki: - Vigyázz, mer máj a véginn tégedet is megválogatnak oszt vénlány 
maradsz."/34-1960/

3.03 "Az éggyik legény is nagyon szerelmes vót és akart nősönyi. Oda áll 
az apja elejbe: - Édesapám, megakarok nősönyi! - Mit akarsz? Hallod any- 
nyuk? Nősönyi akarja fiunk. Aszongya az öreg, nem nősöhetsz fiam, máj 
csak akkó, ha má megérik az eszed! Ezt azé mondta, mer nem tetszett a 
lány akit a fiuk elakart venni. No, közbe a legény émént katonának és 
mire visszagyütt, addigra má férhő mént a szeretője. Várták, hogy haza- 
gyün a katonaságtú és máj nősül, de nem emlegette a nősülést. Hát, eggy
46



napon migszólijja az apja: - No, nű léssz fiam, hát nem nősűsz? Aszongya 
a gyerek: - Nem, édesapám! Mosmá megérett az eszem, azé nem nősülök!" 
/50-1930/

3.04 "Férhő akart menni a lány, mer vöt kérője, de az annya nem engedte, 
mer nem kész a stafir. Később, mire ékészöt a stafir, akkő meg nem gyütt 
a kérő... Azé kő megengennyi, házasoggyanak a fiatalok amikó akarnak, mer 
aztánn meg kimarannak a farsangbú.7 "/50-1920/

3.05 "Vöt itt a faluba eggy szegény, sokgyerekes család és vöt eggy na
gyon szép lányuk, aki szógát. Szemet vet'étt rá a fiatal tisztelendő és 
ez miatt megvetették a legények, úgy hogy vén lány maradt. Csak későnn 
ment má férhő és eggy ojan, nem hozzáillő öreglegény vette el."/4-1930/

3.06 Gyakori eset volt, hogy az ideiglenesen városban szolgáló hajadonok 
vénlánysorba jutottak és nem is tértek vissza többé a faluba. /1940/. A 
háború előtti időszakban /1944/ a falu lakói csaknem teljesen róm. kato
likus vallásúak voltak, ezért más vallásúak vagy újhitűek gyakran vénlá
nyok maradtak.

Az agglegények, vénlányok helyzete a közösségben

3.07 Vénlányokról, agglegényekről lévén szó, önkéntelenül fölvetődik Do- 
roszló népi emlékezete, amely többek között arra is képes, hogy a közös- • 
ség bármely tagjának számon tartsa születési évét, amelynek birtokában 
egy ilyen csaknem kétezer lelket számláló közösségben könnyen megállapít
ható az egyénnek a hagyományos szokásoktól eltérő állapota, pártában ma
radása vagy vénlegénysorba jutása. A századforduló táján nagyobb ünnepek
hez, eseményekhez, évszakokhoz, aratáshoz, csépléshez kapcsolták az egyén 
születését. Később a kötelező himlőoltások, az iskolábajárás, az első ál
dozás, a bérmálás, a ballagás, a bandázás, a sorozás könnyítik meg az e- 
gyén korosztályba sorolását, ez tehát önműködő és megbízható rendszerként 
működik a falu életében.

3.08 "Aki nem ment férhő és tulment a huszonnégy-huszonötönn is, az vén
lány maradt."/58-1945/

3.09 "Ha a legény megmaradt a bandábu, mer a társai mind m’égnősűtek, akkó 
bekapcsulódott még utánna fiatalabb krosztájhó. Prőbákozott, de látta, 
hogy nem mén sehogy. Akkó egyszerűen fére köllött áni és akkó vénlegény 
maradt. Teljessen lezuhant a vénlegények sorába."/57-1945/

3.10 "ötven évvé ezelőtt /1930/ a vénlegényeket avva csufúták, hogy kap- 
pany. Mostanába csak azt mondják, hogy öreglegény, vénlegény.'758-1979/.

3.11 "A dédöregapámtú hallottam, hogy az ü idejibe aki áravaió vót, an
nak muszáj vöt mégnősünyi, mer ha nem, akkó farsang után, hamvazószérdánn 
az öreglegényéknek tuskót köllött húznyi a falunn végig."/50-1890/.

3.12 Az ötvenes években kezdődött és ma már Doroszlón is polgárjogot nyert
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a parasztgyerekek iskoláztatása, amely napjainkban már megváltoztatta a 
vénlánnyá, vénlegénnyé válás ismérveit. Többen vannak, akik tanulmányai
kat távolabbi városok középiskoláiban, egyetemein folytatják, mint ahá- 
nyan itthon maradnak földművesnek. A közvélemény is az utóbbiak helyzetét 
tartja hátrányosabbnak. Ezzel összhangban, addig, amíg valaki rendes ta
nulmányait végzi, nem számít vénlánynak, agglegénynek. Mindazonáltal, a 
korábbihoz képest folyton növekszik az öreglegények száma:

3.13 "Megfigyétem, hogy majnem minden korosztájbú marad éggy vagy két 
vénlegény."/34/

Agglegények, vénlányok a családban

3.14 "Ha valaki megmaradt agglegénynek, akkó a családba szánalomma vótak 
iránta a szülők, osztánn segítettek neki az érzelmekbe, szóvá pártfogás
ba vették. Az agglegént az édesannya különös gyereknek tekintette, min
dég melléje fogott, oszt azé^"nagyvalaki" vót a házba. Az is előfordút, 
hogy az öregek miatta veszekedtek."/57-1945/

3.15 "Amit én tudok, vénlány vót a házná az "atyaisten", mer az egész 
családot ü trezérúta. A többiek, a fiatalabbak mind ustorúnyi akarták, 
mer annyira kiáhatat lan vót, hogy mindég veszekedés tört ki miatta, mer 
ét a vénségi jogává és mindenkinek ü akart parancsúnyi a házná. Nem is 
vót böcsülete, de nem is csuda, mer a szülők is utóbb ráuntak és azt 
mondták, hogy nem lehetett soha évvé "főtenni", mindig okossabb akart 
lenni a többi tű. Ez így v6t!"/58-1945/

A vénlányok kötelező hajviselete és magatartása

3.16 "Mikó mind férhőmentek a barátnői még a fiatalabb lánytestvérjei, 
ha vótak, akkó kezdett körünézni, hogy valami nemjó van. Akkó többet nem 
fonyt szinés szallagot? a hajába, a fehérszoknyákat egyszerű^ színes cicc- 
szoknyára cseréte föl. Befonyta a haját, de nem kontyra, hanem úgy főtét- 
te, oszt bekötött fejjé járt. Az ijen soha nem rakott kontyot a fejire: 
fityulát. A vénlány nem vót ojan mind a többi, kerűte a társaságot, meg 
mi..."/58-1955/

3.17 A vénlegények viselete nem mindig különbözött a rendestől. Tőlük ezt 
nem is kérte számon a közvélemény.

3.18 A kivetkőzés Doroszlón is megszüntette a vénlányok hagyományos meg
különböztetését. /1960/

A vénlányok szerencséje

3.19 A falu fontosabb eseményei közé tartozik a vénlányok férjhezmenése.
A falu asszonyai ezt a hagyományoknak megfelelően, így adják tudtára a 
közösség többi tagjának: "Hallottad-e, mijen nagy szöröncse érte a Katit? 
Férhőmént..!
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3.20 A korábbi időszakban a vénlányok otthonülők voltak, szerencséjük9 
leginkább a kommendáló-asszonyok jóindulatától függött. Nagy szerencsére 
nem számíthattak, mert a kérő leginkább kedvezőtlen, ill. hátrányos hely
zetű személy volt: öreg, elvált, gyermekes, testi fogyatékossággal, má
sutt élő büntetett előéletű, iszákos, másvallású, másnemzetiségű stb.
Az elmúlt néhány évtizedben azonban ezen a téren igen nagy változások 
történtek. Az öreglányok útra kelnek, külföldön vállalnak munkát. A nagy
világ forgatagában, a társadalom egyenrangú tagjaként keresnek és talál
nak is maguknak élettársat, családot alapítanak és ha alkalmilag is, 
visszatérnek a falusi közvélemény tudtára adni szerencséjüket, bemutat
ni élettársukat. A közvélemény ezt el is várja tőlük.

"Azt nrondja a torma,
Minden kislány egyforma.
Hazudik a torma, nem egyforma,
Mindig szebb a szőke, mind a barna."

(G.D.N.Z. 17. sz.)

4.00 A fiatalok ismerkedési alkalmai

4.01 Tágul körülöttünk a világ. A XX. század elején Doroszlón még éltek 
szülék, kiknek a nagyvilágot a falu határa jelentette, mert soha nem 
volt alkalmuk elszakadni tőle, mint ahogyan az ünnepektől és szürke hét
köznapoktól sem. Ekkor még kövesútja, meg vasútja sem volt a falunak és
a paraszti háztartások is önellátók voltak. Manapság már távoli országok
ba utaznak gyerekeikhez látogatóba, vagy onnan várnak vendégeket, ügyet . 
sem vetve az e téren bekövetkezett nagy változásokra. Mindössze fél év
század távlatában, az előbbiek hatására a fiatalok ismerkedési alkalmai 
is megváltoztak. Az amit még sikerült az adatközlők segítségével leje
gyezni a falubeli viszonyokat világítja meg e téren századunk elejétől 
az ötvenes évekig. Ezek a feljegyzések a falut zárt társadalomnak mutat
ják be, ahol mindenki mindenkit ismer, ezért az ismerkedés fogalma is 
mást jelent. Mi hát akkor az ismerkedés, tesszük föl a kérdést? Sokat el
hangzott vélemény szerint látásból ismerni valakit, nem elég: "Minden is
meretség szóvátássa kezdődik." Ha pedig egy legény, vagy lány föl akar
ta hívni magára a figyelmet, akkor: "Addig sürgött-forgott körülötte, 
még szót nem vátottak."/34-1955/.

4.02 Az iskola. Legtöbb alkalmat az ismerkedésre minden bizonnyal az is
kola nyújt. Ide a falu minden részéről jártak tanulók, a szünetben pe
dig több korosztály együtt nyüzsgött az iskolaudvarban. A tanteremben fi
úk és lányok vannak együtt, közöttük hamar létrejön az első szimpátia, 
amely, tekintettel a 30-40 év előtti korai házasságokra, nem egy esetben, 
egész életre szól:

4.03 "Harmadikos vótam és akkó má a mi osztájunkba minden lánynak vöt 
szeretője, mer kiválasztottunk magunknak eggy fiút. Negyedikes koromba 
kaptam az első szerelmes levelet, de^észrevette a tanittónéni és főköl- 
lött olvasnom az osztáj előtt. Szégyellettem, mer a fiú ezt irtâ : - Ha 
akarod, hazafelé eggyütt megyünk. Viszem a táskádat a sarokig. Ne hara-

49



guggy rám, nagyonn szeretlek, Misi. Kicsufútak érte, pedig mások is leve- 
leztek.734-1950/

4.04 "Arra a fiúra mondtuk, aki a társainá jobban kedvelte a lányok tár
saságát, hogy az a lányok pöszörcéje."/34-1950/

4.05 Továbbtanulással az ismerkedési alkalmakat illetően, az iskolának 
egyre nagyobb szerep jut, mivel távolabb eső települések, falvak fia
taljai tanulnak együtt és kötnek ismeretséget.

4.06 A citera. "Tizenkét éves korunk előtt csak loppá jártunk citerába, 
mer ha mégtudta a tanittó úr, akkó megvert érte bennünket."/42-1910/

4.07 "Nyóc évessek mikő emui lőttünk, akkó nappá mentünk citerába, később 
má este is. Minden évbe máshun vöt a citera. Akkó, mikó én jártam, hermo- 
nikás vót a zenészünk.'763-1912/

4.08 "Sok vöt a gyerek abba az időbe oszt hát a falunak minden sarkába 
vót citera. Mink ere a főső faluvégre jártunk, a másikak meg a Szentkút 
felé. újév délutánn kezdődött a citera oszt egész hamvazószerdáig men
tünk. Bagó Gyuri bácsi vót a citerásunk. Akkó má persze azok az osztáj- 
társak is ott vótak oszt ott tanútunk táncúni."/4-1930/

4.09 A fonó. "Öreganyám idejibe fonóba10 jártak, vitték magukká a rokkát 
és fonytak. Danútak hogy - A fonóba szóll a nóta..."/4-1895/

4.10 Bandázás. "Tizenkétéves korba kezdtünk bandázni1,1 nekem akkó lett 
elősző szeretőm. Bandába a lányok vártak, a legények meg kártyáztak. 
Azutánn kutbaesőcskét jáccottunk. Akiné a banda vót, mindég az kezdte a 
játékot."/42-1910/

4.11 "Nyáronn nem vót citera, akkó még iskolások vótunk, ejártunk a lány- 
pajtásokhó oszt kinn a utcánn danútunk, jáccottunk: csürköztünk, meg az
a játék is vót hogy: - Utósó pár előre füss..."/4-1925/

4.12 "Zavarócskázás közbe csattantak el az első puszik is.'734-1950/

4.13 "Télom meg éméntünk le a Halastóra csuszkányi. Akkó má nagyobbak 
vótunk, hatodik osztálosok. Persze akkó odagyütteka nagyobb gyerekek is 
oszt akkó ott eggyütt csuszkátunk. Akkó igy ösmerkédtünk."/4-1928/

4.14 "Hétköznap bandába jártunk, vittünk kézimunkát, varást'.2 Nem sokra 
mentünk vele, mer eccé itt löktek még, máskó ott szúrta meg akezit eggy 
lány. Akkó összekuszáták a pamukjainkat, evették a gyüszüt, meg ijesmit 
csinátak a legények. De hát mink is azé mentünk oda, hogy velük lehes
sünk. Mikó ideért az este kilenc óra, akkó kiszémlétek bennünket oszt 
ekisértek haza..."/4-1925/

4.15 "Vasárnap este ha nem vót tánc, akkó avvá szórakoztunk, hogy kutba
esőcskét jáccottunk. LéQtem a padra oszt azt mondtam:
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- Kútba estem! Akkó kérdezték:
- Hány ölesbe?
- Tizölesbe!
- Ki húzzon ki?
- A Szűcs Marci!

Akkó,_az aki kihúzott,, megcsókút, oszt odaűt az én helembe. A többiek 
körű átak. Az eggyik át, a másik űt és akkó ű esett a kútba, oszt elörű 
kezdődött a játék.'766-1910/

4.16 "Bütbe, mikó má tavaszodott, akkó kivittük az utcára a padot oszt 
ottan danútunk meg táncútunk is, de nem vót szabad nagyon hangossan, mer 
akkó lepotyog a sziva. Táncútunk, persze akkó a legények is odagyüttek 
oszt velük csirajoztunk. Legény hitt lánt, lány meg legént és cserétünk... 
Még iskolások vótunk addig csak este nyóc óráig, később má kilencig is,
de ettű tovább nemigen maradtunk a bandába."/4-1925/

4.17 "Bűtbe csak vasárnap bandáztunk, máskó csak téli hétköznapokon. So
se kézimunkáztunk, hanem csak összegyüttünk, beszégettünk meg kártyáz
tunk, tele vót velünk a szoba. Vót úgy is, hogy a legények efujták a lám
pást és: ... Szabad a csók!"/34-1955/

4.18 "Akiknek má komoj udvarlója vót, azok nem bandáztak, hanem otthun 
maradtak, mer má a legény bejárt hozzájuk1.3 Oe ha összevesztek, akkó a 
lány sompolgott vissza a bandába."/34-1955/

4.19 Külön bandájuk volt a szegényeknek, külön a gazdag lányoknak. /1960/

4.20 Csirajozás. "Vasárnap délutánn összegyüttünk oszt csirajoztunk. Kör
be átak a lányok, éggy a közepibe, azok meg, akik a koszorúba vőtak, azok 
nem táncútak, csak danútak. Az a lány aki beát a körbe, ekapott a körül- 
állókbú eggyet oszt rákezdték a nótát. Ameddig a nótába tartott, addig 
avva táncút. Ha nagy vót a kör, akkó két pár is forgott eccerre. Ha meg 
legények keveredtek közénk, akkó mindeggyik lány ekapott eggyet közülük 
és eggyütt forogtunk.'754-1905/

4.21 "Amikó Zomborba szógátunk, akkó vasárnap délutánn, meg ünnepnapokonn 
is összegyüttünk a ligetbe csirajozni. Vótak gombosi meg doroszlai lá
nyok. Néha a legények is odagyüttek akik ott szógátak, mind mink. Vót 
úgy is, hogy hétköznap kivittük a gyerekeket sétáni és akkó összeátunk 
csirajozni.'723-1932/

4.22 Kocsmázás. "Kocsmába tizenötéves kor előtt nem niehettünk. Ha néha 
el is méntiink, akkó csak zónát ittunk."/42-1912/

4.23 A kocsmázással egyidőben jelentkezik a dugipénz vagy legénydinár, 
amelyet a szülők, leginkább az édesanya adott a fiának szórakozásra. Er
ről tudomása volt ugyan az apának, azonban az összeg nagyságáról kevés
bé, mert a pénz a háziasszony kezén levő tejhaszonból és tojáspénzből 
eredt. /14-1960/
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4.24 "István királkó kezdődött a tánc, egész adventig tartott. András 
napkó vöt az utósó tánc. Húsvét másnapjánn újra kezdődött, akkó Pün
kösdre mégin megszűnt, a munka miatt."/66-1915/

4.25 Az első tánc. "Mikő kimaradtunk az iskolábú, akkó mentünk táncúni. 
Néha kizavartak a kocsmábu, mer fiatalok vótunk."/66-1910/

4.26 "Eső táncra akkó mentünk, mikó bevégeztük a hatodik osztált, mer az
előtt csak annyi vót. István királkó összebeszétünk, oszt éméntünk a kocs
mába. Arra az alkalomra kaptunk ujruhát meg ajándékot.'762-1935/

4.27 A kötelező nyolcéves általános iskolai oktatás /1953/ hatására vált 
szokássá Doroszlón az első tánc, amelyre a végzős, nyolcadikos diákok, 
osztályfőnökük vezetésével mennek. Ruháik egyformák. A fő asztalnál fog
lalnak helyet. A tánc csárdással kezdődik. Az első nótában csak az ün
nepeltek táncolnak, később azonban elvegyülnek a többi fiatal között. Er
re az alkalomra kivonulnak a szülők, szomszédok, rokonok és a jóbarátok 
is, ami falusi szemmel nézve félig-meddig a fölnőtté avatás szintjére e- 
meli ezt a meghitt ünnepséget./34/

4.28 A táncmulatságok. "Azelőtt négy kocsmába vót táncmulatság, mer sok 
fiatal vót: - A Nagy-kocsmába táncútak a gazdalányok, a Gamási-kocsmába 
a szegények, a Csárdába a külszegi szegények, a Hanák-kocsmába meg a né
met fiatalok táncútak. Ha valamellik kocsmábú átment valaki a másikba, 
akkó megverték, mer nem tűrték egymást a legények. A németek má jobban 
összefértek az én időmbe, mind a szegények meg a gazdák.'74-1925/

4.29 "Az 1930-as évekbe vót a Csibili banda, Bogner banda, Mecker banda. 
Ezek plézenéve muzsikátak. Vót eggy Kistamás banda is akik tamburazene- 
karba muzsikátak a szegény-legényeknek. Ennyi zenekar vót azelőtt, most 
meg eggy helénn se muzsikának már. Most csak a Csernicsek banda van..." 
/50/

4.30 "Mikó má hatodikba jártunk és ideért a farsang vagy a bucsu, akkó 
délutánn éméntünk kocsmába. Akkó má szemlétek bennünket a két-három évvi 
öregebb legények. Akkó gyütt a Vezető Jócó, az nagyon mérges, rendőr vót... 
No, de engémet a rokonyaim főkértek táncúni.Ezek mondták, né féjj még 
velem táncúsz. Akkó hát így én nagyonn hama ékezdtem nagylánykonni, mer
a rokonyok mindég 5hittak táncúnyi és akkó huzott a kocsma. Édesanyám is 
örűt, hogy kapós vagyok a kocsmába. Mikó má te.jessen kijártam az isko
lát, akkó este is jártam táncmulatságra."/4-1930/

4.31 "Édesapám meséte, hogy az ü legénkorába vót eggy hires legény. SzÓ- 
galegény vöt, de nagyonn tudott táncúni, meg szép is vót. Abba az időbe 
divat vót a bajusz, oszt hegyesre kipödőrte. Mindég mondták a lányok, ha 
látták, hogy a Jóskának ki van ám pödörre a bajca. Kivarott vót az ünge, 
mindig ki vót gombúva az ünge nyaka. Akkó divat vót a szógalegényeknek a 
vastag görbebot, mer vidékenn szógátak és gyalog gyüttek haza Hodzsákrú, 
yagy ahun vótak és akkó karjukonn a görbebottá gyüttek táncmulatságra. 
Eggyik csizmaszárába bicska, másikba a rozmaring vót. Rozmaringot tűzött
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a kalapjára, meg muskádlit. Akkó persze a másik legények irillették, a lá
nyok meg az ijené ragaszkodtak: hö, ez aztánn a hires legény."/4-1910/

4.32 A szentkúti búcsú. "Bucsu vöt a Szentkutná. A lányok a sátor előtt 
álltak, vásárolták a mézeskalácsot. Ahogyan ott előrehajoltak, széles 
szoknyáik alól kilátszottak formás lábaik... Később a Jóska sógorom me
sélte öreganyámnak, hogy ő ott kinézte magának 11 a nénémet, mert senki
nek olyan szép lábai nem voltak, mint a nénémnek, akit feleségül is 
vett.'736-1925/

4.33 A Torkos búcsú. "Azglőtt befogtak a kocsiba és másik faluba is men
tek a legényék búcsúra. Eccé a szilágyiak gyüttek, a doroszlai legények 
meg féltékenyek vótak és mire indúni akartak, összevagdosták az istráng
jukat.'74-1930/

4.34 A fiatalok modern szórakozási igényeit van kielégíteni hivatott 
diszkóklub a hetvenes évek végén alakult meg Doroszlón. A diszkók min- 
den eddigi szórakozási helynél nagyobb szerepet töltenek be a fiatalok 
ismerkedésében. A nagyszámú személygépkocsik is lehetővé teszik a fiata
lok számára a lakóhelyüktől távol eső klubok látogatását ami is, jó le
hetőség az ismerkedésre.

4.35 A fiatalok hagyományos ismerkedési formái közül figyelmet érdemel 
még a lakodalom, az amatőr színjátszócsoport, népitánc-csoport, a sport- 
rendezvények, a mozi látogatás és egyéb1.4

4.36 Szezonjellegű munkákhoz kötött ismerkedési alkalmak a különféle 
összesegítések, móvák, napszámbajárás, a szövetkezetben való mezőgazda- 
sági munkák végzése és mások.

4.37 "ősszé, mikó ideért a kukoricatörés1,5 akkó hát este vót mindég ko- 
poznyi való. Édesapámnak csak lányai vótak, akkó örűt, ha gyüttek ojan- 
kó a legények mer, köllött a férfi munkás:

- Feri bácsi, van e kopoznyi való?
- Van ám, csak gyertek!

Vót jó bor a házná, akkó persze gyüttek is csapatostú. Édesapám ölég ke
mény vót a legényékhő, de ha látta hogy dógoznak, akkó hozott nekik bort. 
Akkó, ha talátak üszköt a kukorica közt, akkó megüszköztek bennünket lá
nyokat, meg közbe keresték a piros kukoricát is, főhúztak érte egész ko- 
csiravalót a lécéspallásra a fészer alú. Akkó aztánn, mikó lefeküdtünk, 
akkó szépen kitették a piros kukoricát a kapuoszlop tetejire vagy a ház 
homlokzatára. Másnap ha meglátta a szomszéd akkó aszonta: - Ejha, ela
dó lány van a szomszédba mer kinn a piros kukorica.'74-1930/
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"Édesanyám, nem birok elalunni,
Ablak alatt legényt hallok dalolni. 
Édesanyám eresszen ki hozzája,
Fáj a szivem, majd meghasad utánna."

5.00 Lányokhoz járás

5.01 A falusi erkölcs követelményeinek megfelelően, a citerába járástól 
kezdve a doroszlai anya minden táncmulatságra elkísérte hajadon leányát. 
A kocsmában három sor pad állt körül a fal mellett, ahol a fiús anyák is 
helyet kaptak. Rajtuk kívül a nagynénik, ángyik meg a szomszédasszonyok 
is ott voltak a nézőtérben, ahonnan a fiatalok minden mozdulatát szemmel 
tarthatták.

5.02 A táncbajárás kezdeti szakaszában nem vették túl komolyan a kisle- 
gények udvarlását, bár külön citerába, bandába meg kocsmába jártak a 
gazdalányok és a szegények. Ez csaknem az ötvenes évek végéig tartott - 
a kivetkőzésig - akkor is csak azért szűnt meg, mert igen megcsappant a 
falu fiataljainak száma, nem lehetett többé megszervezni külön szórako
zásukat, illetve a táncmulatságot. A falu Telepes fiataljai, akik a né
metség helyébe léptek, több mint egy évtizeden át külön szórakoztak, vé
gül ez is megszűnt az említett okok miatt.

5.03 A falu erkölcsi szemléletének a fonákja, hogy a bandába kísérő nél
kül engedték a lányokat, megadva így a lehetőséget, hogy bárki hazakí
sérje a hajadont, ami elviselhetőbbé tette a máskülönben igen merev er
kölcsi normákat.

5.04 Kocsmai táncszünetben6a lányok koszorúba kapaszkodva énekeltek, esi 
rajoztak. A csirajnótáknak fontos kommunikációs szerepük volt a párvá
lasztásban. A nézőtérről az is meglátszott, melyik lány kezdi a nótát és 
kinek szól, így az önérzetében megsértett, vagy szerelmi fölényben levő 
lánynak lehetősége volt ország-világnak tudtára adni bánatát, örömét, 
együttérzését vagy megvetését. Amikor megszólalt a zene, a csirajozás 
félbeszakadt, a legények betódultak az ivószobából és a most már táncze
nére körben táncoló lányok közül fölkérték szívük választottját, vagy 
éppen azt, aki még a körben maradt, mert nem kapkodtak érte a legények. 
Doroszlón nem volt szokás a legénynek kosarat adni, ezért ha közülük va
laki kapós lánnyal akart táncolni, alaposan résen kellett lennie. Az el
ső nótában rendszerint az udvarlója kérte föl, akit aztán nőválaszban 
visszahívott a leány.

5.05 Doroszlón népszerű a jó táncos. Nem is tudnak olyan lányról, legény 
ről, aki nem tanult meg táncolni, mert ez egyértelmű lett volna testi 
vagy lelki fogyatékossággal. Ha a legények közül valaki komoly szándék
kal közeledett valamelyik lányhoz, akkor a kocsmában táncoltatta, szó
rakoztatta. Legénytársaival egymásközt cseréltek táncost, nem engedte, 
hogy a lány tánc alatt bent maradjon a körben. Évközben bálba is meghív
ta a lányt, a mulatság végeztével hazakísérte. A lány anyja pedig mindig 
ott volt; hazaérve magukra hagyta őket a kiskapuban. Ilyen körülmények
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között ritkán volt szüksége a legénynek tudakozódni, szívesen látják-e 
udvarlását, mert ha nem így volt, akkor a lány anyja megizente: hagyja 
békén a lányukat, hiába ne járjon utánna. Ilyesmi fordítva is előfordult.

5.06 "Vótak vagyonos lányok, oszt rájuk se néztek... A falu első lánya 
nem mindég az vöt aki a leggazdagabb, hanem aki rátermett, dógos még ba
rátságos vót. Tánckó a kocsmába kapkodtak érte a legény’ék, mindig vót 
udvarlója, éjjelize.ne még minden. De a familiátu is függött, hogyann e- 
melik azt a lánt: Mentek a kocsmába táncot nézni, vitték neki a narancso
kat, még hogyann kényeztették azt a lánt. Kocsmába is mentek vele hetenn... 
Az irigyek még ha nem áhatták szó nékű, akkó ezt mondták: - Jajj, nagyonn 
szépen tud táncúnyi, de ha gazdalány lenne, akkó ána jő neki."/34-1950/

5.07 "Amikó kezdődött a tánc, akkó má sietett a legény elhinnya az első 
nótába alánt. Akkó má kinézték az asszonyok: hopp! Allighanem ez komoj 
szándékká van, majcsak valami kisül, mer udvarul, főkérte eső nótába...
No, oszt akkó ez fokozatossan így mént, még ideért a férhőmenési idő.
No, akkó a kocsmába táncútatta, utóbb má haza is kisérte, mikóhuja vót. 
Később má el is mént érte. Persze a lány az annyávi ment akkó éggyütt a 
kocsmába, éggyütt kisérte haza is. A legvéginn, mikó a szülők aszonták, 
hogy nősünyi, akkó má bejárt a legény még össze nem kerűtek."/4-1930/

5.08 "Ha valamijénn összeveszett a szeretőjive, akkó a legény avvl bosz- 
szantotta, hogy mellüle szedte el a kőrbű a lányokat, kérte fő táncra." 
/34-1955/

5.09 "Mikó má az a legény kiki sérletézte azt a lánt, hogy jó vóna ez,
jó vóna az, akkó hát ű nem mént mingyá oda a lányos házhó, hanem megkér
dezte az annyát: - Mit szól 1 ké hozzá, édésanyám? No, akkó az annya meg
bízta a szomszédasszont vagy a komaasszont: - Ereggy, tudd meg ezt a Ma
riskát, nem-é mén férhő? Jó lenne a gyerékéket összeanni... Má mikóuj- 
ra mentek bandába, vagy ideért a másik vasárnap, akkó má a legény nieg- 
próbáta, oszt akkó ha a lány is úgy akarta akkó hazakisérte."/4-1930/

5.10 "Előbb csak fütyűni szokott... De mindén legénynek niegvót a jel, 
hogy mit fütyül és amikó másodszó éfütyOte, akkó má csapta nyakába a ken
dőt és szaladt ki a lány, mer a legény nem járt be télénn s’é, csak amikó 
má nagyonn komoj vót az ügy."/34-1950/

5.11 "Ha ojan bátrabb legény vót, akkó ahogy a lányok sétátak bucsukó a 
Szentkut-udvarba, akkó megdobta a lányt avva a jojóvá, amit a búcsúba á- 
rutak és az is eggy jel vót, hogy szeretne vele beszéni. Akkó ha vót is 
udvarlója, eggy alkalmas pillanatba megfogta a lány karját és vett neki 
szivet, még ijesmit a búcsúba."/34-1955/

5.12 "Azelőtt bizony nem nagyon vett ajándékot az udvarló a lánynak. De 
ha a Szentkutná vót bucsu, akkó a legények fizettek fagylaltot még vettek 
bucsufiát, avvá kedveskedtek a lányoknak. Abba az időbe vótak ijan kis 
porcelán szobrok, ijen kis figurákat, csészét meg mittudomisén mit vet
tek. Vót ojan is aki bolondságbú főzőkanalat vett oszt azt mondta, hogy
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ijen hosszi nyéved legyén..."/4-1930/

5.13 "A legények vettek igy a búcsúba a szeretőjüknek ojan kis Szent An
tal-, Szűz Mária- vagy ijesféle kis szobrocskákat, ojan kis szentképeket... 
Akkó ijesféléket kaptunk a legényektű."/41-1935/

5.14 "Azelőtt dehogy engedte vóna a lány, hogy mégcsókújja17 a legény, még 
Szilvesztérkó se, mer azt mondták vóna, hogy rossz a lány.'767-1925/

5.15 "Az én lánykoromba ojan vót a_ divat, hogy ha kocsinn, ha gyalog 
gyütt a legény, bementünk elüle, nehogy kőjjön vele szót váttanyi. Este 
a bandába éggyütt szórakoztunk, de igy az utcánn akárméllik legény vót 
is, bementünk elüle'.8. ."/72-1925/

5.16 "A mi korunkba vót ojan eset is, hogy a legénnyé jóba vótunk, tán- 
cútatott is, de én szegényebb vótam és azé az én szüleim tiltották hogy 
éggyütt járjunk. Ojan esetbe bírt csak velem égyünnyi, ha eggy nótává e- 
lőbb kiment a kocsmábú, mer az vót a szokás, hogy ha kigyüttünk a bandábú 
vagy a kocsmábú, akkó neki szalannyi. Ha az utonn ébirt csipérintenyi 
éggy legény, ha együtt velünk égy darabig, de hazáig nem gyühetett mer 
nemszabad vőt."/72-1925/

5.17 "Lányos házhó a legénynek csak páros napokonn illett menni',9 mer 
erre má rá.vót készüvé a lány, még a házbeliek is úgy alkalmazkodtak. Ha 
még pintékén, vagy másik ojan nap mént este a lányhó, amikó nem illett, 
akkó a lány vöröshajmát gyugott a zsebibe."/40-1930/

5.18 "Ha a lánt hazakisérték, oszt soká kinnmaradt a kiskapuba, akkó az 
annya má leste és amikó nagyon csöndbe vótak, akkó má szaladt, hogy ájdé, 
gyerünk befelé mosmá..."/4-1955/

5.19 Étellel, itallal nem volt szokás a legényt kínálni a lányos háznál2.0 
Arra sem emlékeznek Doroszlón, hogy a legény valaha is virágcsokrot vitt 
volna szerelmesének. A virágnak azonban mégis volt szerepe a közeledés
ben:

5.20 "Virágot, esetleg ha vót az udvarjukba, akkó kitűzte a legény, a 
lány meg ha meglátta, ékérte tüle. Ha még a lány vitt rózsát21 a kocsmába, 
akkó oda adta a legénynek."/34-1950/

5.21 "Amikó legénykédtünk és a lányos házakná má nem vótak bandák, akkó 
fiús házakná gyüttünk össze, ahun vót jó bor. Oplitánnya kezdtük a kár
tyázást. Később má piros-csikóztunk, de ez italra gyütt ki: aki^veszi- 
t'étt, annak eggybű köllött ki inni éggy pohár bort. Mikó má jó megszivód- 
tunk, akkó valaméllik koléga, aki tudott harmonikázni, kisért bennünket 
és vittünk éjjeli zenét a lányoknak."/36-1960/

5.22 Doroszlón régi szokás az éjjeli zene. Három-négy legény a lány ab
laka alá áll és harmonika-kíséret mellett énekel. A legény szándéka a 
dal szövegéből kifejezésre jut, az is, ha búcsúzni jött bevonulása előtt.
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A lány lámpát gyújt egy rövidke időre, majd ablakot nyit és megköszöni a 
kedvességet. Pálinkával vagy más tömény itallal kínálja az ablaka alatt 
álló legényeket, akik hamar odébb állnak.

5.23 Régen szokás volta májusfa állítás, amelyet lányos ház elé állított 
az udvarló, a legénybanda segítségével. Az adatközlő így emlékszik visz- 
sza:

5.24 "A németé'k máskó álitottak májusfát. Mikó fölálitották oszt bemen
tek inni, addig a mieink még kidöntötték, csak úgy zuhant..."/42-1920/

5.25 A lányokhoz járás népviselete. "Régénn a legények papucsba, kapca- 
nadrágba, jaksamicibe még pruszlikba jártak a lányokhő, biciglinn. Nyá
ron a lányok ciccruhába várták a legént, pántlikát nem fonytak a hajukba. 
Mindég háziszappannyá mosakodtak, még a hajukat is avvá mosták. Téle'nn 
pargetszoknyát, pargetblúzt vettek föl. Mindég szép kötény vöt előttünk." 
/23-1935/

5.26 "Amikó má komojabban udvarút a legény, akkó ha mentek végig az ut- 
cánn a lánnyá, vasárnap délutánn meg ojankő, akkó összeakasztották a kis
ujjukat, meg ha iratkozni mentek akkó is...">(34-1950/

"Nincs édéssebb a fekete szőllőnél,
Nincs kedvessebb az első szeretőnél,
Mer az első tud igazánn szeretni, 
Másodikkal de sokat köll szenvedni.'748/'

6.00 A szerető

6.01 Doroszlón normális jelenség és előnyösebb társadalmi helyzetnek szá
mít, ha a lánynak, legénynek szeretője22 van. A házasságra nevelés korai 
megnyilvánulásában, a gyerekkori eszmélés első mozzanataiban is ott van
a másik nem iránti rokonszenv. Már az óvodás korú fiúkat úgy nevelik, hogy 
ez vagy az a kislány a "szeretőjük" és fordítva. Ebben a korban kezdődik 
a szeretővel kapcsolatos fogalmak tisztázása is, az, hogy a szerető csak 
másnemű egyén lehet és az sem a rokonságból.

6.02 A megkérdezettek közül többen úgy vélekednek, hogy a "szerető" és 
"udvarló" szavak ugyanazt jelentik, azzal, hogy az utóbbi "urassan" van 
mondva, pedig nem egészen így van. A házasság előtti időszakban a szere
tő elnevezés pozitív értelmű, semmiképpen sem föltételezi a nemi kapcso
latot és egészen a serdülőkorig a két nem közötti alkalmi barátságot, fi
gyelmességet jelöli. Később ennél többet jelent, a szülők is jobban oda
figyelnek, nehogy rangon aluli, vagy szerintük nem megfelelő egyén legyen 
gyerekük szeretője, ne azzal szórakozzon. A hetvenes évekig a lánynak, le
génynek egyszerre több szeretője is lehetett, mert ez a viszony nem járt 
különösebb megkötöttséggel. A lányt anyja kísérte el a táncba, ott pedig 
nem ült le fiúk társaságában. Azóta megcsappant a fiatalok létszáma, kö
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zülük sokan folytatják tanulmányaikat, nincs is hagyományos értelemben 
vett táncmulatság. A lányok kísérő nélkül járnak a faluba, a fiúkkal 
diszkóban, kocsmában meg moziban találkoznak. Udvarlójukkal asztalhoz 
ülnek és italt rendelnek. Most már az udvarlás megkötöttséggel jár, a 
"szerető" szónak majdnem negatív értelme van. Nem úgy az "udvarló" elne
vezésnek, amelyet az említett viszonyra alkalmaznak.

6.03 Egyértelműen negatív a "szerető" elnevezés ha olyan viszonyt, ill. 
kapcsolatot jelöl, ahol a kettő közül az egyik személy szabad, házassá
gon kívüli, a másik kötött, ill. házasságon belüli, amelyről az alábbiak
ban az adatközlők jóvoltából még szó esik.

6.04 "Ha éggyütt láttak legént-lánt, akkó azt mondták: ez a szeretője". 
/58-1940/

6.05 "A kocsmába mindég lesték az asszonyok, ki-kit hinn el első nótába, 
mer aki abba éhitta, akkó azt mondták, az a szeretője, még leginkább úgy 
is vót. AmeIlik legénnek mégteccétt a lány, akkó ehitta eső nótába..."
/41-1930/

6.06 "Mindig csárdások vótak, akkó vót éggy keringő és abba is éhitta, a 
lány még nőválaszba visszahítta, úgy hogy háromszó táncútunk avva a le
génnyé eggy este."/41-1930/

6.07 "Az én apám az ojan kemény ember vót, nem engedte hogy éjfélekig a 
legényekké beszégessek az utcánn a kiskapuba, nem bizony! Má mikó ideért 
az este kilenc óra és gyüttünk haza a bandábú, képes vót a gangonn Sni 
és lesni, ki kisér haza. Ha odaértünk a kiskapuhó oszt legént hallott, 
akkó má kiabát hogy: - Befelé alunnyi, égy-kettŐ..! Akkó má sipirc befe
lé, nekem nem vót szabad szeretőt tartani."/4-1930/

6.08 "Négy évig járogatott hozzám, tizSnkétéves koromtú, denem udvarút, 
mer akkó nem vót udvarlás, hanem aszonták, az a szeretőm, meg hát az is 
vót /de nem "ijen" mind most/, mer hát szerettük egymást, de nem nyilvá- 
nossan. Lányos házhó nem szabadott bejárni a legénynek, mer akkó szégyéh 
vót. Mittudomisén, akkó nem vót szokás az."/41-1930/

6.09 "Régenn az se vót ám szokásba, hogy a lány méghivassa a szeretőjit 
lakodalomba, vagy a fiú is hogy: - Hijjátok meg azt a lánt, mer az a sze
retőm... Tíz éve hogy ez divatba van...'750-1970/

6.10 "Még csak nem mentem férhő, nekem eddig mindég vót szeretőm, néha 
kettő is. Mentünk a határba és má messzirű nagyokat köszöntünk, integet
tünk egymásnak. Aliig vártuk hogy meglássuk égymást."/34-1955/

6.11 "Mézeskalácsszivet kaptunk a szeretőnktö. Ame lük legény jobban sze
rette a lánt, az nagyobb szivet vett neki. Ojan tükrös-szivet, bevót pa- 
kúva fényes aranypapírba oszt etettük... Bizony, évekig nézegettük. Szép 
emlék vót rulla, améllik legéntű kaptuk, mer az szeretetnek a jelképe
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vót, meg hogy édéssen, kedvessen szerette azt a lánt akinek vette azt a 
mézeskalács-szivet."/41-1935/

6.12 "Mikó ojan tiz-tizénkét évessek vótunk és ha eggy öregebb legény 
úgy szólított, hogy Kis szeretőm, így vagy úgy, hogy vagy..? Mennyire ö- 
rűtünk, hogy ijen nagy legény a szeretőnk."/34-1950/

6.13 "Ha eggy legény megszöktette a lánt, de aztánn szétméntek még mie
lőtt mégesküdtek vőna, akkó azt mondták hogy - No, ezek előbb kipróbá- 
ták egymást, oszt biztos nem paszút... Ez azelőtt is nagyon ritkánn for- 
dút elő."/58-1925/

6.14 "Lehetett hallani, hogy azelőtt a mi apáink idejibe, jártak a legé
nyek ojan elvátt, özvegy ményecskékhő "tanúni"?3 oszt loptak nekik hazú- 
rú búzát még malacot. Avva hálláták meg a szerelmet."/58-1920/

6.15 "Ojan is vót, hogy a menyecske éccaka kivezette a legént a temetőbe, 
avva hogy megmutassa az apja sírját... A hallopók még^ akik a Halastóbú
a halat lopták, ara menekQtek oszt nagyon megijedtek égymástú... így tu
dódott ki az eset."/58-1950/

6.16 "... Zomborba szógátam, a szeretőm még itthun eggy gazda-házná... 
Mindén második vasárnap hazagyüttem, oszt gyütt ám. Mindigy fütyűt, hogy 
gyűjjek ki a kiskapuba beszégetni. úgy is vót ám, hogy máj összekerülünk, 
de akkó a gazdáját behítták katonának. Ez az én szeretőm ojan szép, pi- 
rosképü, mindég jókedvű, hötyke legény vót és a gazdasszonya szémet^ve- 
tétt rája. Vasárnap mégincsak hazagyüttem és gyütt hozzám, mindha semmi > 
se történt vőna. De akkó má édesanyám se Ita ki szó nékű |s ezt mondta:
- Hallod lányom, ojan rossz hírbe van ez a te Jánosod..! Eccé aztánn, mi
kó rajta vót a sor gyünni Zomborba, szokás szerint kisétátunk a ligetbe 
és akkó észrevettem ám: valahogy nem ojan mind máskó! Hiába marasztatam, 
aszongya, siet az állomásra. Utánna lopakodtam és megláttam... Integetett 
ám neki a vonat ablakábu a menyecske. Ki vót kontyúkoddi, mer vót az u- 
rát látogatni a szabadkai kaszárnyába. Az én Jánosom még boldogan odaGt 
melléje és jókat nevetgétek. A vak is meglátta vóna, hogy ezeknek viszo
nyuk van egymássá! Riva fakadtam és akkó úgy iszántam magam, hogy nekem 
nem kő senkinek a kurafija. Szakitottam vele?4 pedig nagyon szerettem." 
/21-1925/

6.17 "Mént katonának a szeretőm és gyütt ébucsuzkonni. Neheze vót és ar
ra kért, hogy várjam még... Mondom, ha megfogadod az ég alatt, hogy fe’gy- 
másé leszünk! Megfogadtam, hogy mégvárom ameddig lészógájja a katonasá
got, G még mégfogadta, hogy évész ha visszagyün.'754-1910/
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"Barna kislány, barna kislány, belenéz a tükörbe, 
Kérdi anyját, kérdi anyját, jól vagyon é* kiföstve, 
Jól vagy lányom, jól vagy jányom, mer nem látszik 

a szeplő, a szeplő,
A kocsmába a sarokba te le“sz*él a legelső."/48/

7.00 A megesett lányok

Leányanyák

7.01 "Akinek meglett a gyereke, oszt még nem vót férj né, az megesett lány
vöt. Előbb hallaccott, hogy vöt több ijen, de a mi korszakunkba csak itt-
-ott lehetett hallani, amik megtörtént esetek vótak, de kevés.'758/

7.02 "Megesett lánynak nem csak az számitott, akinek má a gyereke meg-
vót, hanem az is amellik má jó vastag vót, láccott rajta, altig birta
a szoknyáját begombúni mer léssz babája, Iányfejjé. A kettő között nem 
nagy a különbség, mer mind a kettő megesett vót. Ijenék ha férhőméhtek, 
eggyiknek se szüzkoszorut nem tettek. Mindén más úgy mént a lakodalmába, 
mind röndössen. Aztánn az ijen gyerekre mondták, hogy ott vót az annya 
lakodalmába."/58/

7.03 "... Előbb othatták a bandát oszt éméntek fire valami sötét here:
a Mosztongánl, vagy a Kotyogó higgya mellett, sötét fák alatt a Kálvári
ánk, vagy valahun az árokpartonn. Én azt hiszém, pontossan azé hfjják a 
kisközt Kutyaszorittónak, mer ott vót legalkalmassabb hel az ijesmire. 
Röndös lány sötétedés utánn nem jár ara.'758-1940/

7.04 "Akire nagyonn ráhatta az annya, ott megtörtént sokmindé'n, de ahun 
szigoruann fogta, ott nem vót semmi hiba."/58-1940/

7.05 "Hogyha eggy lány teherbe esétt, azt mondták, bekapta a legyet, ne
kiment a kocsirudnak, dagad a mája, bőcsőre hizik2.5 Az ijen legénre a- 
szonták, gyeréké*t csinát neki, főcsináta."/58-1940/

7.06 "Az ijen lány aki leadta magát a legénnek, nagyonn lévőt nézze. Az 
ijenné nem törődött senki, jóformánn még a szülő is éfordút Jtüle. Nehéz 
hejzetbe kerűt az ijen. Nemigé’nn mént népek közé, ha meg ément is, bekö
tötte a fejit, de fityulát nem tétt."/58-1940/

7.07 "Ha szegény vót a megesett lány, akkó éköllött menni a falubú szógá- 
ni és rábízta a gyerékit a szülőkre. Sósé* hallottam, hogy azé halálba 
mént vóna valaki.'757/

A legényapák

7.08 "A legényné ott lehetett észrevenni, hogy eggy kicsit ojan túl ma- 
gossan kezdte a legénységét és a vége ez szokott lenni. A legényre nem 
vót, hogy megesett vót vagy ijesmi. Legényné nem annyira firtaták mind 
a lányná...'758-1940/
60



7;09 "Ha ez megtörtént akkó azé a legént is megitéték, ha aztánn nem 
vette el azt a lánt akit főcsinát és aztánn nem vót böcsülete senki e- 
lőtt. Akármijén szép legény is vót, rá nem nézétt utánna többet másik 
röndös lány. Szóvá, mégvót pöcsétűve. Ijenni a röndös lányok többet 
nem szórakoztak. Tisztlsségés lány ijenné többet szóba s'é át, mer a 
szülei nem engedték. Fétették tüle, hogy az ü lányukká is így té*sz."
/57 /

7.10 "Az ijen legény is kihúzódott a kolegái közű és fére köllött áni. 
Hiába firtatta a legénységit, kinevették, kigunyúták érte a barátai. A 
véginn a családba is belenyugodtak, hogy vegye el azt, akivé kikezdett.
A vége az lett, hogy éköl lőtt venni neki mer nyöt a kicsi. Ez ám nagy
valami vót azelőtt.. .’757/

A teherbe esés indítékai

7.11 "Hozzá akart menni, mer szerette és égysze’rüenn azt gondúta a lány, 
hogy úgyis évészj. Közbe a legény meggondúta, hátha nem ütüle van a gye
rek. No de nem lehetett létaganni, mer csak tudta mindenki, hogy ütüle 
van, mer ü járt hozzá legtöbbet.'758/

7.12 "Sikerűt úgy is, hogy pontossan évvé fogta meg magának a lánt és 
az üvé lett, de azé a lánt szóták még legjobban, mer azelőtt nagy szó 
vót ám ez..."/58/

7.13 "Vót úgyis, hogy a házasságot ellenézte mind a két fél oszt a fia- , 
talok azé is mégcsináták, mer szerették égymást. Ez vót a jobbik eset, 
mer akkó az apa válúta a gyerekét. Az öreg'ék utánna még harcútak, mer
a nézeteltérés mégvót köztük, de a legvéginn mégis csak bele illesztőd
tek. '77/

7.14 "Tudok éggy esetét... Azok még a fiukat kitagadták ezé. Nem enged
ték a lánt événni. No, akkó a fiuk odaszökött a lányos házhó, mer köz
be má a lány Slapotos vót. Talánn tizévig is haragba vőtak, mer a legény 
szülei nem akartak neki mégbocsáttani. De akkó a legvéginn mégiscsak 
összebékűtek."/4/

A közvélemény

7.15 "A közvélemény ezé leginkább a lánynak a szüleit hibáztatta, a le
gényét azt nem, soha, mer hát a legény'ék azok mindég tekeregnek-csava- 
rognak, azok mennek... Aszongyák, hogy ha a legény a kalapjába szarik 
és öccő odacsapja, kicsapja oszt újra a fejire teszi, akkó is legény 
marad, de a lányná má nem ijen egyszerű, ha ott a gyerek."/58/

7.16 "A szülők egymást okúták ojankó. A legény szülei azt hirésztéték, 
hogy a lány így akarta megfogni a fiukat. A lány szülei meg, hogy a le
gény akarta a lányukat megfogni a gyerekké, ha talánn el lenkéztek."/57/

7.17. "Hogyha törvéntelen gyereke vót valakinek, mégesett lánnak, akkó
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az ijent nem is nagyonn vette el valaki. Esetleg másik falubú való ha é- 
vétte... Soha nem is vöt jó házasság ez: sémijén vót... Ez nagy valami 
vót... Nagyon ritkánn történt, nem tudok senkit mégnevezni."/58/

7.18 "Ojanhó mént hozzá, mind amijen ü. Ha esetleg vót ojan legény aki 
m’égcsináta valahun a kellemetlenségét, főcsinát valakit oszt nem ment hoz
zá a lány, vagy nem akarta événni. Vagy elvátt ember, otthatta a felesé
ge; özvegy vagy valami baj vót: bandzsa, vagy valami más. Szövi hogy fé 
ember vót, nem is vót katona, vagy nem vót ojan mind a többi. Szóvá hát
ijenhő mént a mégesétt lány."/57/ Az ijesmire öreganyám mindég azt mond
ja: - Nem fótoznak selémmé zsákot...'769/

7.19 "Azelőtt megtörtént, hogy valaki három-négy évig léányanya vót má 
és csak utánna kerűtek össze.'757-1940/

7.20 "Ha a megesett lányt később elveszi a legény,, akitO van a gyerek, 
akkó mindén here gyün, többet nem mondják, hogy megesett lány, meg azt s*é, 
hogy a legény megesett lánt vett el. A falu közvéleménye teljessen befo
gadja.'758/

7.21 "A doroszlai temetőbe a boncházba gyütt *éggy m’égesétt lány és ott a- 
ludt ahun a halotot boncújják. A Pali bátyám hajnalba ment halászni és 
hájja ám a gyereksirást. Visszafordút, nem mert émenni ara mer azt hitte, 
hogy főtámadt eggy halót oszt az sír. Hát, de akkó másnap réggé meglát
tuk... A szegény lány főkét, ringyekbe-rongyokba pakúta a gyerékét, még 
szedett a temető árkába szedrét, mer nem vót neki mit ennyi..."/51-1915/

"Jegenyefán fészket rak a csóka,
Barna kislányt tanítottam csókra,
Tüzes csókját jajj de sokat vissza- 

-vissza kérte,
A szivemet, a lelkemet adtam neki 

oda érte."/34/

8.00 Házasság előtti nemi felvilágosítás

8.01 "A régi időbe sé’mmi fölvilágosittást nem kapott senki a szülőktű, se 
a nagynéniktö. Férhőmentünk butánn, nem tudtuk mi léssz a férhőmenés kö- 
vetkézménnye. A mai világba mosmá fővilágosíjják a fiatal okát."/50-1930/

8.02 "Magunktú amit égondútunk, úgy cselekédtünk ha férhőméntünk. A ba
rátnők is, éggyik is tudott valamit, másik is tudott valamit. A szülőktű 
semmiféle útbaigazittást nem kaptunk a nemi életre. Legközelebb ha vót 
eggy időssebb testvér, vagy éggy fiatalabb nagynéni. Vagy aki előbb fér- 
hőmént, avvá létt rulla beszéve, mer azé csak valamit kipötyögtek. Vagy 
az annya mégbizta, hogy mondja még, n'é üneki kőjjön émondani, hogy-mint 
és hogy köll, szémtö-sz*émbe, de valamit azé köll mondani...'758-1945/

8.03 "Tiz-tizénötéves vótam mikó éccé együtt a lánypajtásom és hozott
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é'ggy ojan doktoros könyvet: álapotosok vótak benne, szines képekbe. Édes
anyám nagyonn megvert érte a söprűvé és aszonta, agyoncsap, ha mégéccé 
ijent meglát a kezembe az ü házáná."/34-1950/

8.04 "Tízéves voltam amikor édesanyám állapotos volt a húgommal. Egyszer 
ahogyan játszunk, azt kérdi a pajtásom, aki éntülem öregebb volt: - Anyád 
nemsokára lébabádzik? Azé ojan nagy a hasa mer léssz babája! Lessz még 
éggy testvéred, nem érted? Hát te nem tudod..? Mindént elmondott... - Nem 
igaz! Azé ojan nagy a hasa mer sokat evett, tiltakoztam és sértődötten el
futottam. Amikó aztán rádöbbentem, hogy a pajtásom igazat beszéli, nagyon 
mé'gbotránkoztam és egész éjjel sírtam."/32-1910/

8.05 "Léhettem tizenhárom éves, mikö megtudtam az igazságot, hogy nem a 
gója hozza a kisbabát... Nem úgy mind most, hogy az öreg röstelli nézni 
velük eggyütt a televíziót, mikó ojasmit mutatnak, hogyan születik a gye
rek. "/12-1917/

"Balsors hozott éngém a világra,
Szeretek égy legényt, de hiába,
Visszadobta szerelmemet, mégcsalta a szívem,
Juss kell néki nem szerelem, verje még az isten."

/ 48/
9.00 A párválasztás szempontjai

9.01 A párválasztás fontos lépés az ember életében, amelynek a szülők kü
lön figyelmet szenteltek, annál is inkább, mert gyerekeiket korán kiháza
sították. A hagyományos fölfogás szerint a házasság föl bonthatatlan. Ha 
tehát nem sikerül, akkor többé nem lehet helyrehozni, vagy az utódok nem
zését, a gazdaság fölvirágoztatását várni tőle. A házasság szoros kapocs 
a műrokonság között, amelynek igen fontos szerepe van a kölcsönösség el
vén alapuló összesegítésben. A jó házasság alapjának az anyagi jólétet 
tekintették, ezért a párválasztás szempontjait a vagyonnak rendelték alá. 
Emiatt mindig ellentét uralkodott a gazdák és a szegények között. Az e- 
rény szempontjából is voltak eltérések: a gazdák vagyonuk ősiségére, a 
szegények szorgalmukra hivatkoztak szívesebben. Hogy a párválasztásban 
mégis, milyen szempontok játszottak fontos szerepet kitűnik az alábbiak
ból.

9.02 A vagyon szerepe a párválasztásban. "Nem úgy van most, mind a mi a- 
nyáink idejibe... Aíckó vót, aki még a bőcsőbe kiválasztotta, hogy ki lé- 
gyé‘n a menye vagy a veje, mer ha közi vót a főggyük egymáshó, akkó külö- 
nössen azon dógoztak, hogy összehozzák a gyerekeket a vagyoné."/1-1910/

9.03 "öt-hatéves vót még csak a lány, de egymás végibe vót a föggyük...
Má akkó aszonta: - Én kinéztem a fiamnak, még ötéves vót... Mit akarsz
te itt? Ez megtörtént eset..!"/58-1920/

9.04 "Azelőtt úgy vót, hogy nem számított, akármijén is a legény vagy az
a lány, fő hogy gazda vót: eső legény vagy eső lány, vagyonilag. Az szá-
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mitott, a sok főd meg a ruha. De hogy annak a lánnak kicsit csempe vót a 
fara, vagy annak a legénnek nagy vót az óra, az nem számitott. Ha a szü
lök rájuk mondták az ammént, hogy ehhő kő hozzámenned, vagy ezt kő iven- 
ned mer ez gazda... Ez igy vót azelőtt..."/-1925/

9.05 "Azelőtt majnem minden lánt úgy hajtottak férhő. Tiz'énötéves vótam 
amikó hozzá akartak zavarni éggy legénhő akinek két hold főggye, tehene, 
birkája, göbedisznaja vót... Apám erőve akarta... Azé, hogy ríé köjjön 
mindég zsöllérségbe lenni. Megvert apám, de én mégse mentem hozzá..." 
754-1907/

9.06 "A vagyon az nagyvalami vót azelőtt... Hogyha még egy vagy két hol- 
dl több vót a másiknak, akkó eggy úristené meg nem engedték vóna, hogy 
összekerűjjenek. Még ha sánta vót is a lány, akkó is akarták a szülők, ha 
módos vót és azé alakút ki néha 'éggy ijen ellentét, szülő meg gyereke kö
zött.'758-1925/

9.07 "Azelőtt sokká jobban függtek a szülőktü és ha a szülő kimondta, ak
kó az ritkaság vót aki ellene tett, mer az má vagy a halálba ment, vagy 
világgá. Az én apámnak az üdejibe fölakasztotta magát a lány, mer nem en
gedték ahhó a legényhő, akit ü akart."/58-1920/

9.08 "Az én lánkoromba vót 'éggy ojan eset, hogy eggy tizenhétéves legény 
szeretett égy lánt, szóvá szerették egymást, de a legény szülei rettentő 
ellenezték, mer a lánnak vót több testvérje, oszt akkó mi jut a birtokbú, 
ha szétosszák? No, oszt akkó úgy elkeseredett a legény, hogy fölakasztot
ta magát."/4-1930/

9.09 "Az öregebbek között többen vótak ojanok, ahun az eső onokatestvérek 
házasodtak össze. Leginkább csak a gazdákná vót ez... hogy eggybe maragy- 
gyon a birtok."/58-1925/

9.10 "Vót égy ojan eset, hogy az öregek összeadták az eső onokatestvéré- 
ket. Két testvér megbeszéte, hogy ekő venni a te fiadnak az én lányomat, 
azé hogy egybe maraggyon a birtok. Poroszlón több ijen eset vót... Hát
a magyarok között vót több ijen, de a németek között ajajj... Második o- 
nokákat, az még nagyon is sok vöt. Akkó azé úgy, vót eggy kis kellemet
lenség, ha összevágott a vér, vagy nemtudom mi, úgy hogy nem lett család. 
Ha még lett is, akkó nyomorútt vót, beteges, mé*g ijen hasonló. Oszt akkó 
a szülőket csak bántotta, de hát örűhettek, hogy a vagyon eggyütt maradt." 
74-1920/

9.11 "A gyerekek szerették egymást, de még fiatalok vótak a házasságra.
A legény annyának is tets/étt a lány. Mégfogadta a szomszédasszonyát, mer 
közbe azok is ijen komaasszonyfélék vótak... Mennyén bé* oszt hát tuggya 
még... Hogyha férhőaggyák, akkó mégkorosíjják a gyerekeket, csak mondja
nak igent. Akkó a lánnak az annya nagyot nevetett: - Háá, Ila néni, hun 
van az még? Ráérnek még errű beszénil - De bizony, ha gyün az a másik a 
katonaságtú, az a gazda legén, akkó máj fiatal léssz-é? Hát, oszt ténleg
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úgy is lett, hogy ami kő méggyütt, akkó az a gazdalegén lett a vei ük."
/4-1930/

9.12 "Megvőt a kikérés, a szülők összeegyeztek, mer látták hogy a fia
talok szeretik egymást. Be is iratkoztak, oszt akkó az vót a szokás, hogy 
a menyasszony várja föl a bukrétát a legén kalapjára. A lánnak az apja 
meg közbe hallott valamit, oszt imént a telekbe megnézni, hogy áll a bir
tok? No, akkó mikó_legközelebb elment a legény, akkó mondta neki az após
jelölt: - Ide figyijj, öcsém, apádnak a birtoka b'é van táblázza. Ha a te 
nevedre nem bír eggy fertált ráíratni, akkó vége mindennek! Én adok a lá
nyomnak, de azt akarom, hogy a te apád is aggyon, mer nem szeretném, ha
az én lányom adósságra dógozna. Akkó a legény fölSt, odanyujtotta a lánnak 
a kalapját: - Vágd lé' a bukrétát..! Lóra öt, oszt gyerünk haza, mer gom
bosi vót a menyasszony. Akkó aztánn itthun bementek a paphó, hogy tovább 
né hirdesse ükét, mer vége mindénnek."/4-1930/

9.13 "...öreganyám nem tehetett arról, hogy hozzá erőszakolták öregapám
hoz a vagyonért. öregapám pipogya emb'ér volt, nem kapott gazda lányt, még 
azért s'é mer hárman-négyen voltak testvérék. ők még annak ellenére is 
gazdának tartották magukat és úgy gondolták, hogy ha már szégénylányt köll 
elvinni, akkor legalább légyén az dolgos is, szép is. A dédöregapámnak 
fölajállották, hogy ők elvénnék menynek öreganyámat és hát nagyon is jó 
alkalom volt öreganyám apjának. Mit gondúsz? A lányát gazda családba adja 
férjhöz. Pedig öreganyámnak volt szeretője, akit a halálos ágyán is emlé- 
getitt, amit soha nem mert mások előtt. Az ő Pistája sz’égénylegény volt, 
járt valahová messze, nádat vágni és meghallotta, hogy öreganyámat kikér
ték. Akkor égy szombaton hazajött és mént öreganyámékhoz. Öreganyám meg
ismerte a lépéseit mert már várta és ki akart ménni hozzá. Akkor az apja 
úgy megütötte, hogy elöntötte a vér. Utána mégis férjhöz köllött ménni, - 
ahhoz akit nem szeret, mert örök életibe a Pistáját szerette."/36-1890/

9.14 "Vót ojan eset, hogy a férhőménő nagyiányná szétmént a parti, mer 
született az annyának kisbabája és hát akkó több felé kő osztani a bir
tokot. "/58/

9.15 "Mikó én idekerűtem az embérémhő tizénhatévessen, akkó ü má harminc
ötéves özvegyembér vót, tízéves lánya vót má... De akkó úgy akarták a szü
lők, hogy gazdáhó kő ménni..."/46-1920/

9.16 "Anyám még a rokonyság mind mondták, hogy mennyek hozzá, mer módos, 
van saját háza, meg főggye. özvegyembér, a kislány má ötéves vót amikó
én ide kerötem, én meg tizénhatéves vőtam akkó: - Ehhő hozzámész_és kész... 
Nem fogod más tarójára vinni a csőből lót, mind mink vittük apádda. Ezt 
mondták a szüleim."/9-1925/

9.17 "Vót ojan eset is, hogy szép, fiatal iriényecske őzvegyenn maradt, oszt 
beleszeretett a szógalegénybe. Összekerűtek, létt is család, éték a vilá
gukat, de az öregék nem jó szemmé nézték és a niényecske lányukat teljes- 
sen kitagadták, mer má akkó az eső embérrű is vót három család, még errö
a szógalegényrű is lett három... Akkó esküdtek össze, mikó az eső embé'rrö
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9.18 "Régenn történt ez, hogy a szógalegény eszerette a falu leggazdagabb 
asszonyát. A szógája vót, nagyonn szép legény! Mentek is a kocsmába, mind 
a fiatal párok, de avvá a kikötéssé, hogy gyüssz, de gyerek nem kő! Mer 
az asszonynak vót éggy lánya és hogy az éggyke maraggyon, azé légyén az 
összes vagyon. Közbe meglett igérre az embérnek, hogy máj kap ü is öt 
hold fődet, né hiába dógozzon, légyén neki öregségire."/4-1925/

9.19 "Éggyes fia vót az annyának és hát ki iskoláztatta. El is vé'tt éggy 
falubeli urilánt. Még is vótak, no de ott laktak a lány szüleiné. Hát 
oszt hogy történt, hogyse, csak ölég az hozzá, hogy mire a családok fő- 
nyőtek, addigra itékozúták a fődet. Ott is vót 'égy fértál, de bizony az 
mind elúszott, oszt mondták, hogy igy van, nem paszútak sehogy sé össze, 
mer hogy ha az is maradt vóna a paraszti mestérségbe, akkó mégmaradt vé
na a főggye."/4-1935/

9.20 "Mindenki magáhó valót végyén e, paraszt parasztot, aki talánn is
kolázott vót az iskolázottá^ mer mindig attú fétek, hogy ha parasztlánt 
évesz éggy iskolázott, akkó éprédájják a fődet. Azé má mikó házasságrú 
vót szó, akké az öregék beleszótak. Hogyha vagyonilag egyforma vót akkó 
mégfelét nekik, de ha a lány kicsit sz'égény’éssebb vót, akkó má beleszó
tak az öregek. Ha még fődszomszédok vótak, vagy égymás végibe vót a főgy- 
gyük, akkó azt mondták: - Ezt évéhni, hogy éggybe maraggyon a birtok..." 
/4 /

9.21 "A nagynéném aszonta: - Ne menny irodistáhó, mer az havifizetéső&... 
Emehhő menny, ott ölég öregek a szülei, van ház még főd, kocsi-ló, ott 
csak dógoznyi kő és mindent'ék léssz... Mi az a havifizetés? Esejinn m’ég- 
kapjátok, tizedikénn má nincs...*734-1958/

9.22 "Kisnövetü vót a lány akihő járt, ü még szép szál legény vót. Akkó 
a barátai kicsufúták érte: - Mit akarsz t'é avvá a kicsikévé..? Ha máj 
szerelem közbe megakarod csókúni, akkó hogyann csinál lód? - Nem baj, a- 
kármijen kicsike is, de ha beleélI a vagyonba, akkó nagy léssz - ezt fe- 
léte a legény."/34-1935/

9.23 "Vót rá eset, hogy ojan jobbmódu akart événni sz'égént, a szülei még 
lebeszéték: - Talász té magadhóvalót is! Né menny hozzá, né légy té sén- 
kinek sé a "sáros kapcája". Ugysé léssz nekéd böcsületéd anná a házná." 
/34-1950/

9.24 "Iggy szégénbű hármat csináll - ezt mondták amikó a szé’gényember fia 
nősünyi akart.*731-1950/

9.25 Volt egy eset amikor a házasodni akaró fiatalembert ilyen érvekkel 
beszélték le párválasztási szándékáról: "... Szép lány az, hallod gyere
kem, de kicsike a batyuja. Hiába, nem téhozzád való az!/23-1960/

9.26 "... Inkább né légyén ojan szép, de légyén valamije, mer ami mégvan,
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azé má nem kő dógozni..."/23-1960/

9.27 "Mindennek van ára, a vagyonnak is, mer ha valaki a vagyoné benősül, 
oszt ott vannak éggyütt az öregekké, mindenbe az öreg dirigál 1, még éli..." 
734-1960/

9.28 Egyéb szempontok. "Az elsőszülött lánynak nem vöt s'émmi tekintéje, 
az úgy vöt, mind a többi, mer égymásutánn nyőtek a gyerekek, avva neki 
csak több dóga vöt, mer a kissebbekre köllőtt vigyáznyi, mer azokat rön- 
döznyi, mer a szülők dologidőbe kimentek a határba és akkó hát a legöre
gebb vöt a felelős amazoké. De a fiukná, ott azé vöt tekintéje. Az eső 
gyerek, hát jájj..! Ha az eső gyerek született? Jajj az a trónörökös, ak
kó hát azt eméték a világnak. De meg mikó mégnyőt is, vagy má mikó házas
ságra kerűt sor, akkó is. Dógozott az is a másikakra, de azt mondták hogy 
az a házná marad, de az még több vagyont is kapott! Ez is e‘ggy szempont 
vöt..1/4-1930/

9.29 "Régenn azt mondták, hogy minden röndös lány vagy legény találl ma- 
gáhóvalót a saját falujába...'714-1935/

9.30 "Vót kérőm oszt azok akarták, hogy mennyünk vidékre, a legénynek a 
nagybáttyáhó... Énneké'm nem vót kedvem éménnyi. Azt mondta édesapám is, 
hogy maraggyak a falumba."/72-1925/

9.31 "öreganyám idejibe meg az vót a dicsősség, ha menné messzebbrü hoz
tak lánt. Kula ölég messze vót, oda jártak a legények, oszt ha 'éggy le
gény hozott, akkó héj, gyerünk, van ott sok lány, gyerünk Kulára! Abba 
az időbe sok kulai lány kerűt ide Doroszlóra.'74-1900/

9.32 "Ez még vót eggy ősi szokás, hogy német a néméthő, magyar a magyar 
lányhó, oszt akkó ez mellett az öregék átak mindég..."/4-1930/

9.33 "Szánalombú sénki s'é házasoggyon, mer az úgysé vezet jóra."/15/

9.34 "Nem csak a lánt kő nézni, vagy a legént, hanem azt is hogy jórava- 
16 családbú való e."/20/

9.35 "... Szóvá, aszonta édesapám: - Jó van, én nem bánom, beleéggyezék... 
de én a lányomnak nem adhatok annyi vagyont, mer énnékem három lányom 
van, de még mink is fiatalok vagyunk... Akkó, apósom fölSt és ezt mond
ta: - Mink nem is vagyont akarunk, hanem mink lánt akarunk a fiunknak, 
oszt ha nincs ruhája, akkó máj vészünk neki, de nekünk éggy röndös lány 
köll... Mer mink tuggyuk hogyann átok, még azt is tuggyuk kik vattok..."
/41-1935/

9.36 "... Komolyan udvarolt a lánynak^ aki később a felesége lé*tt... A 
lány apja templomi tisztségviselő ember volt és fontosnak tartotta kikér
ni a pap véleményét /a vőlegényjelölt áldoztatópapjáét/ aki ezt felelte:
- Gábor, zenészhez né adja a lányát, mert azok valamennyien rossz embé- 
rék..! Az apa meg is szivlelte a tanácsát és ettől kezdve kifogásolta a



lányának a házasságát, mert a fiatalember valóban zenész volt, akinek vé
gül is, fogadkozások árán sikerült elnyerni a lány szüleinek a beleegye
zését. "/19-1925/

9.37 "Má amikó tizenkét éves vótam, akkó kinéztem magamnak ezt az én ura
mat. Mindég mondták édesanyámék, hogy ojan jó család, meg hát szerettem 
is mer nem káromkodott, meg röndös legény vót. Má, mi kő utósó iskolába 
jártam osztkiniéntünk az iskolaudvarra jáccanyi a szünetbe, akkó besza
ladtam, ha ára hordta a ganyét, hogy ne lássa hogy én még iskolás vagyok, 
pedig neki eszibe se vót még akkó, hogy én má ütet kinéztem magamnak." 
/4-1930/

9.38 "Kinn vótunk kapáni, oszt débe a főd véginn ebéd közbe emeséte a 
Maris néni, aszongya: - Hej, én is nagyonn táncos vótam, még az uram is... 
Azelőtt úgy vót, hogy a legén füttyentétt a< kocsmaajtóbú és intett az 
ujjává, úgy hivott a táncba, én még akkó mfentem elejbéje... Megtáncúta- 
tott, füttyögetett, oda sfe* néztünk mer örötünk egymásnak. Én vótam a 
legkényessebb lány, meg a legboldogabb, hogy éngém forgat... Hanem az- 
tánn amikó összekerőtünk, nagyon részeges lett^ sokat menekötem elüle, 
még a hordó alá is ebújtam, hogy né talájjon meg... Hallod aranyosom 
mondta nekém - ha te férhő mész, nfe* menny ám ujan kényfes legényhő, hanem 
inkább legyen süket is, buta is, máié is, mégtáncúnyi sfe tuggyon, mer 
akkó léssz jó ember, azt te akkó ára húzod amire akarod. De bizony az 
ijen kényesekké nem lehet ebirni...'74-1905/

9.39 "... Jájj lányom jó lenne, van ennek tizhold főggye... De hadd te 
lányom ezt a legént... Nem köll ez... Van ennek nagy baja: kiszuperáták 
a katonaságtú..."/66-1955/

9.40 "Ha a rokonyok elakarták rontani a partit, akkó avva marták a lánt 
hogy: - Ez a legény..? Nincs rajt éggy csöpp szépség sfe... Ugyan mit 
tudsz rajta szeretnyi?/34-1955/

9.41 "...Azt is mondták, né vedd i fiam, kényén-kedvenn nevet lány az, 
nem a mi házunkhő vaIő..."/34/

9.42 "...Büszke lány az, mindég ojan kopogós cipőbe jár..."/34-/

9.43 "Udvarút nekém éggy legény, hozzá is mentem vóna, de lebeszét a szom
széd lány: - Jajj, ijen csúnya legény... Oszt te hozzá mész? Mijen csúnyák 
lesznek majd a gyerekeid.!?"/34-1955/

9.44 "Bandába jártunk oszt rá akartuk beszéni a barátnénkat: - Mé nem mész 
hozzá? Hát akarna téged! Nem is sz‘égény, még van ház is! Tik még ojan szfe- 
gény‘ék vattok, apád mindént eliszik, még éccaka széttzavar benneteket...
Ez még jő hirbe van, jó legény, nem iszik... De aszonta ám: - Tiktéket is 
akart, mé nem mentetek tik..? Mé pont én mennyek hozzá akkó..?"/34-1955/

9.45 "...tfé menny hozzá, ojan nemjó beosztás van^náluk... Azt beszélik rul- 
luk, ojan szegényék, hogy füstre nem is kerül, megeszik sóbú a húst... 
/34-1965/
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9.46 "Eméntünk kocsmába oszt néztem, hogy az én édesanyám mijen öreg a
többi közt. Nem is látott má j6 és a péntőimet se várta ki ojan szépenn.
Nagyonn láccott, hogy belefáradt má, mer én vötam az ötödik lány a csa
ládba. Ez miatt nem is vótam annyira kapós...'77-1945/

9.47 "Nagylány vótam, jártak má hozzám a legények, amikó kidobúták a fa
luba, hogy édesapám búzáját nyilvános árverés’énn elaggyák a lábán. Nagy 
szégyen vöt ez akkó..."/61-1935/

9.48 "... Férhő akar menni oszt egy csirkét se tud főbontanyi. Mit akar 
az ijen a mi házunkná..."/34-1950/

9.49 "...A legénnek az annya azt kifogásúta, hogy a lány mindég nagyon 
cifra még faros, nem szégényember feleséginek való, azé ellenezték. Ez 
igaz is vót, mer a lányt az annya nagyon is őröztette, rárakta vóna a 
nagykaput is. Akkó a lány annyátú kérdezték, ugyan mit mond? - Hogyann 
hogy nem adta ke ahhó a legénhő a lánt? Aszongya, hát nem adtuk, nem ad
tuk... Gyütt ez a másik oszt tolakodott... De akárhogy néztük, ez a má
sik szebb vót, oszt azé adtuk hozzá, mer ojan büszke legén vót."/34-1950/

9.50 "... A lányom miatt gyüttünk haza Németországbu, hogy né’ ott mennyén 
férhő, hanem itt a faluba. Mondom az asszonnak, én ugyan nem akarok ojan 
messzire járni bucsura..."/8/

- Röndetlen népek
- Száradt a kötélenn a ruha, oszt nem vöt fehér mer nem tudnak szé
penn mosni

- Gidrés-gödrös a szobájuk főggye
- Huzatlan ágyba alusznak
- Nincs szépenn kimeszeve a szobájuk. Rámeszenek az ajtószárfára, 
meszeléskő nem rakják odább a szekrényeket s’é

- Nincsenek megpucúva az ablakjaik
- Sosincs ésöpörre az utcájuk eleje
- Konyhaajtó elé öntik a mosogatóvizet
- Bejár a tyuk még a malac a konyhába
- Sosincs kisöpörré az ágyajja
- Nem szeretnek mosogatni

Ezek mind olyan szempontok, amelyeket párválasztáskor tekintetbe szokás 
venni.

9.51 "Má ott vót, hogy összekerünek... Eccé a legény kifaggatta a lánt, 
hogyan képzeli az életüket a házasságba? Az meg azt találta mondani, hogy 
vé’sz majd jó könyveket... A legény meg szépenn otthatta, mer abbú úgysé 
lehet jó asszony, aki szeret óvasni, még ü azé nem gürcül, hogy a felesé
ge könyvekre kőccse a pénzt, ha majd összekerünek."/34-1975/

9.52 Csereházasság. "A doroszlai néniet’ékné vót leginkább szokásba, hogy 
testvérpár kötött házasságot, testvérpárra. Ha sorkerOt ilyen házasságra, 
akkó éggyütt vót a lakodalmuk is."/4/
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Párválasztással kapcsolatos anekdoták

9.53 "Nagy gondba vót a legény, mer nősűni akart. Kérdi tüle az apja, mi 
baj? Aszongya a legény: - Tuggya ki apám... Két kedvemre való lány van a 
faluba: a Maris, még a Juli. Nem tudom, mélliket vegyem el. - Hát én s‘é 
tudom, feleli az apja. Válaszd amelliket akarod, de biztos vagyok abba, 
hogyha az eggyiket eveszed, akkó mindég azt bánod majd, hogy nem a másik 
a feleséged."/64/

9.54 "Kérdi a lány az annyátú, kihő mennyén férhő? Két udvarlója van, de 
eggyik s‘é jó, mer az eggyik részeges, a másik meg kurvás. Aszongya az any- 
nya: - Lányom, csak a kurvást válaszd, mer az utóbb emui Ük rulla, de az
iszákosság megmarad még éll..."/39/

9.55 "Akkoriba hosszi haj vót a divat oszt mentünk a kocsmába, oszt ahogy 
fordút, úgy csapódott a lány szép, szőke haja és akkó aszonta az öregany- 
nya: - Lássátok mi jen szép? Csak a haja mégér tíz hold fődet..."/34/

"Vékony kukoricaszár, 
kapálatlan maradtál,
Szőke legény, barna lány, 
csókolatlan maradtál." /34/

10.00 A közvetítő személyek szerepe

10.01 “Ha má valaki vén lány, vagy vénlegény maradt, akkó régénn a nagy
nénik, ángyik mind összefogtak, oszt próbátak mindent, akár a hetedik fa
luba, hogy né maraggyon pártába. Szóvá, szégyen vót az, ha valaki nem ta
lál 1 magáhő való lánt..."/58-1950/

10.02 "A házasságot közvetittő öregasszonyokat cenzároknak nevezték, mer 
cé'nzárkodtak, intézkédtek, szóvá összeboronyátak ojanokat, akik nem tud
tak maguknak taláni élettársat."/50-195O/

10.03 "Régebben a szülők, öreganyák, nagynénik, ángyik hozzásegítettek a 
fiatalok közeledésihő. Ha vót ojan legény, aki talánn szégyéllős vót a lá
nyok társaságába, vagy lány aki azé bírt nehezen férhő menni mer testi hi
bája vöt, akkó össjeboronyáták ükét. Aszonták, aj jé’, máj megszokják egy
mást: két bolond egy pár..."/34-1960/

10.04 "Vót égypár sánta cseléd: az asszony varóné, az ember meg kosaras 
vót. Azokná vót ijen közvetittés. Nem rosszbú... Ez az András bácsi még 
jobban szeretett mindenbe beleavatkozni, mind a felesége a Panni néni.
Az úgy ajállotta: Jó Tessz, ha ez az Imre évészi az Húst, meg ijen
hasonlókat, oszt nagyon sokat igy összeközvetitettek. Akkó, - van nekém 
bérmalányom, majd a bérmafiamma összeadom, oszt akkó ünáluk sok ijen köz
vetittés vót. Sokat létunnák számláni, akiket ük így a faluba összeadtak, 
nem is hogy péndzé, hanem Dk ojan jószándékbú, jóakaratbú csináták. Ok
má ösmerték az egész falut, oszt akkó összestimműtek, hogy ez jó vóna ide, 
éhő a házhó..."/4-1930/
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10.05 "Azelőtt akárhányszó megtörtént, nahát most emennek kérőbe, elősző 
azöregasszonyok, aztánn a legény. Akkó a másik legényék eztet ha mégne- 
széték, akkó hogy mókát csinájjanak, akkó téttek a kerittés tetejire 
rossz lábos pocsétát, oszt odakötötték a kapukilincshő, hogy ha majd tá
voznak a kérők, akkó fejükre rántsák a sarat, dehát azé a házigazda ész
revette oszt akkó ez nem sikerűt."/4-1930/

10.06 "Aszongyák, hogy régenn, mikó az ángyi vagy a nagynéni émé'nt cén- 
zárkonni, akkó segge csukta az ajtót, hogy szöröncsévé járjon."/66-1915/

"Kerek udvar, kicsi ház,
Barna kislány,mit csinász?
Csinosittom magamat,
Várom a galambomat." /11/

11.00 Háztűznéző

11.01 "A háztOznéző az ujan vót, hogy hát jó vóna ez a lány, de mégkőne 
környékezni. Hát, majd előbb valakit éküdünk háztűznézőbe."/4-1930/

11.02 "Sejtették, hogy talánn a fiatalok is szeretik égymást, akkó hát a 
legénnek az annya ürüggyé éküdte a szomszédasszont, sógorasszont vagy a- 
kibe megbízott, hogy ménny'én, nézzen mégis körű, hogy van, mi van? Mijen 
álapotba vagyonilag, még mindenféleképp, tényleg hogy is ínak? Avva az 
ürüggyé mént, hogy nincs é valami eladó. Persze amikó odament, akkó ott 
rákapcsútak, hogy ez biztos háztűznézőbe gyütt, mer ez még soha nem vót 
minálunk... Ez legtöbbnyire az asszonyom vót, vagy a komaasszony, akibe 
megbíztak, nehogy éplétykájja hogy vót háztűznézőbe."/4-1930/

»

11.03 "Mikő má komojabbra kerűt az ügy, akkó má lánnézőbe mentek, mer má 
akkó máj nem biztos vöt, akkó még kő beszéni az ügyet, hogy a lány akar ’é, 
nem-é? Lánynézőbe mégin azok a mögbizható rokonyok méntek. No, oszt akkó, 
mikó az asszonyok ezt igy mégjáccották oszt akkó aztánn mént a legény." 
74-1930/

11.04 "Vót ojan eset, hogy a legény édésannya mént háztűznézőbe. Ement a 
lányos házhó, ott még nem vót otthun csak az őreganya, oszt kérdi tüle:
- Kati néni, mi járatba van? - Aszongya, - háztűznézőbe gyüttem! - Ház
tűznézőbe? Aszongya, - mer a lányotok nem nagy valami, de hát majd a ho
zomány... Megharagudott az öregasszony oszt aszonta neki: - Ott a kapu, 
ereggy ki rajta, a mi lányunk nem a te fiatokhó való és kész..!"772-1925/

"Piros-piros papiros,
Ez a kislány de csinos.
Se nem kicsi, sé nem nagy 
Éppen hozzám való vagy.” /48/

12.00 Leánykérés
12.01 "...A legénynek az annya ment lánt kérni, azutánn a lakodalmat kü- 
Iönn mégbeszéték. Abba az időbe sok vót úgy, hogy a legény nem is járt a
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12.02 "Lánykérö a régi időbe szombati nap vót. Akkó rá éggy hétre, megin 
szombati naponn, akkó a beiratkozás vót, úgy, hogy nyóc-tfz napra megtör
t é n t  ajis, de csak szombatonn. A kikéréstO a lakodalom huszonéggy nap a- 
l a t t  m e g t ö r t é n t .'772-1925/

12.03 "Mikő gyüttek kérőbe, akkó nem vót szokás traktányi, de ha éppen 
kézén vó t  égy kis kalács, vagy hát bort azt hoztak fő, hát azt ittak, de
nem vót az a nagy kiszógállás mind most van..."/4-1930/

12.04 "Az én időmbe ez úgy vót, hogy mégbeszétük vasárnap a kocsmába, 
t ánc  közbe,  hogy hát majd hazakisér oszt mégmongya, mi szándékba vannak, 
úgy i s  l e t t .  Ü nekém megmondta, én megmondtam édesanyámnak, az még édes
apámnak, így sorba. Az mondta, hogy a másik vasárnap lessz a kikérés.

Akkó másik vasárnap mégin ehítt táncúni, így délutánn. Aszonta, ne sies
sek kocsmába, mer ü máj gyün. No, el is gyütt, mingyá esténte. Szépenn,
i1ledelmessen, ahogy akkó vót a szokás, megkért a szüleimtO, hogy hát ü
komoj szándékba van, nősünyi akar. Akkó még édesapám rászót nagy komojan:

- Akkó jó méggondútad? Aztmongya:
- Jó méggondútam, Feri bácsi, mink otthun a szüléimmé mégbeszétük 

má... Aszongya édésapám:
- Biztos, hogy azok is tuggyák?
- Tuggyák, Feri bácsi! Hát én kiszógátam a katonaságot, aszongya, 

énnekem mosmá nem szabad ibolondozni, szóvá én komoj szándékba vagyok.
De úgy szeretnénk, hogy ez minél előbb mennyén. No, akkó aszongya édé's-
apám:

- Ha így gondútad, akkó ez_térajtatok áll! No, Viktor, té mit szósz 
hozzá? Én még ráborútam az asztára, ríva fakattam oszt azt mondtam:

- Ahogy kitek akarják, édésapám..."/4-1930/

12.05 "...A mostohaanyám nagyon szeretett, szépen őtöztetett, nem rös- 
tellétt mosni-vasáni rám, de mikó az Antal béjeléntette, hogy máj gyün 
kérőbe, akkó imentem megkérdezni öregapámat /a halott édesanyámnak az 
apját/ hogy mit szóll hozzá, ménnyek-ö hozzá ihŐ a legényhő.'761-1935/

12.06 "Akik szerelémbü kerűtek össze, azok előbb mégbeszégették a kiska
puba,  a lány még a legény, hogy hát akkó gyühetnek kérőbe, meg mikó..." 
/34-1955/

12.07 "Amikó énhozzám gyütt az uram kérőbe, akkó mink előbb mégbeszétük. 
Anyámnak mondtam, hogy máj gyün a kérő... Mikó begyütt, akkó kicsit kí
nos vót a hangulat, mer apám égy kicsit ellene vót, mer a kérőm apja sze
retett inni, oszt fét, hogy a fia is ijen lessz. Kilenc óráig ott üt, i- 
szivott éggy pakli cigaretát, akkó mondta meg, mé gyütt? No, de akkó azé 
apám is beleéggyezett, össze is kerütünk."/7-1960/

12.08 "Amikó én mentem kérőbe, akkó előbb mégbeszétük a kiskapuba. Akkó

lány utánn oszt mégis összeboronyáták ükét.'766-1920/
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mielőtt éméntem, szombati nap vöt, megkérdeztem a szüléimét, mit szónak 
hozzá, én úgy gondútam hogy mégnősülök és ezt a lányt akarom évé'nni... 
Apámék beleeggyeztek, mer tudták is hogy oda járok.

Akkó méntem bé hozzájuk elősző, előbb mindég csak a gangonn ütünk, ha é -  
méntem. Amikó beléptem, jó estét kívántam. A konyhába fogadtak, szép rönd 
vöt, megláccott, hogy má vártak. Apósom, anyósom még a lány akkó fölátak. 
Nem kezetem lé, hanem amikó bellüléptem, mingyá megmondtam, hogy a lányuk
ká má mégbeszétük... Nagy lépésre határoztuk e magunkat, hogy szeressük 
egymást és szeretnénk összekerűni. Én most azé gyüttem, hogy ükét is m’ég- 
kérdezzem, beleéggyeznek-e, hozzám aggyák-é a lányukat feleségül? Ismer
nek éngemet, még a szüléimét is, nincs-é ellenem kifogásuk? Apósom szót 
esőnek:

- Tik tuggyátok! Ha tik úgy akarjátok, akkó hát keröjjeték össze, 
mind a ketten benn vattok az üdőbe... Anyósom égy kicsit zavarba vót:

- Hát, ha szeretitek egymást... De jó gondújjátok még, mer a há
zasélet nem éggy napra szól 1. De ha tik úgy gondutátok... Mondd te is, 
kislányom, akarsz-é hozzámenni? Mer ha nem, akkó inkább most mondd még, 
még nem késő...

- Hát édesapám még édesanyám, én úgy gondútam, hogy hozzámegy'ék. 
Légyén ami léssz, majcsak mink is méglészünk valahogy... és akkó mégcsó- 
kútuk egymást a lánnyá, meg a szüléivé is. Akkó utánna léütünk az asz
talhó és előkerűt a borosüveg. Éggy darabig még ijesmirü beszégettünk,
no még akkó azt is mégbeszétük, mikó légyén a kézfogó.'77-1958/

12.09 "Mikó má ára kerüt a sor, hogy férhőménő a lánya, vagy házasulan
dó a legény, akkó az emberek, az apák nem nagyonn avatkoztak bele, csak 
az anyák jobban... Az embérék má készre méntek, ha az asszonyok össze- 
szűtték, hogy punktum, ez így jó léssz, akkó ment az embé'r és az má akkó* 
rájuk adta az áldását.'74-1930/

12.10 "A legény udvarút a lánnak, a lány kedveskédett is neki, de majnem 
csak azé, hogy légyén aki táncútassa a kocsmába. No, oszt akkó hitegette 
is a legényt, hogy "majd hozzád megyék". El is mént kérőbe, oszt a véginn 
kikosaraztáki7 Vót ijen több eset is..."/4-1930/

12.11 "Udvarút a legény és éccé, amikó hazakisérte, akkó úgy váratlané 
mégkérte a lányt az apjátú, az nem is tudta, mit mongyon és akkó avvl 
hárigáta el, hogy:

- Hallod fiam, te nagy fát mozgacc... Szóvá így kosarazta ki a le
gényt..."/?- 1950/

12.12 "Vót ojan eset is, hogy aszonta a legény: "megyék kérőbe", oszt ak
kó a véginn nem mént. Csúffá tette, mégszégyénitette a falu előtt azt a 
lányt, mer a többi legények meghátrátak azé, mer a Pista mén, az meg nem 
ment, még hát akkó utánna amazok sé. így vót, hogy cserbe maradt a lány: 
két szék közű pad alá, mind ahogyan mondani szokás:®"/4-1930/

12.13 "Szóvá, mikó megtörtént ijen kikosarazás, hogy nem kapta meg azt
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a lánt, vagy cserbehagyás, akkó ez úgy maradt, szóvá bosszúéi 1 ás mént 
firú-fira, vagy még tánn az onokájára is visszamaradt, hogy ahhó nem kő 
annyi, mer így még úgy vótam az öregannyává, vagy az öregapjává. Szóvá, 
még akkó is beleszótak az öregék, hogy nem kő, mer nem való miközibénk, 
vagy mittudomis én, ezek utánn ijen bosszúéi lás..."/4-1930/

12.14 Legénykérés. "...Szegénylegény vót oszt nem mert émenni a lányt 
megkérni. A íányt a barátnői még a barátai rábeszéték, hogy té szémés 
lány vagy, nem baj ha szégény vagy... Menny el, végyé virágot oszt vidd 
el este, mer az vót a szokás, hogy fővárják a legény kalapjára, mielőtt 
iratkoznak. Hát a lány úgy is tett. Mégvétte a virágot, este evitte a 
legényés házhó, fővárta a legénnek a bukrétát, oszt azt mondta neki, 
hogy: - Hónap gyereértem, beiratkozunk, mer én hozzád megyék feleségül. 
Ha té nem is mérté égyünni megkérni, én gyüttem hozzád oszt megkérlek 
téged... No és... Csalággyuk nem vót, de megöregedtek eggyütt."/50-1930/

12.15 "Az is megtörtént bizony, hogy a legények kihágatták, mit beszéli 
odabe a kérő, oszt akkó aztánn röhögtek rajta."/4-1930/

12.16 "A gang mellett vót ez a léckerittés, lécajtó... A legények kinyi
tották a lécajtót, közbe köröszbe-kacsba húztak ki madzagot... Na hát, 
úgyé az a szokás, hogy a kérőt vagy a vendégét engennyi előre. Akkó vót 
ojan eset, hogy körösztű estek égymás tetejire. Akkó ez szégyen vót a 
házigazdára, hogy nem vót elővigyázatos. De sok helénn ijesmi mé’gtör- 
tént..."/4-1930/

12.17 Lányszöktetés. "Azelőtt is vót ijen lánszöktetés. A szülei vagy az 
annya tiltották, hogy nem szabad evénnyi, vagy nem akarták hozzáannyi 
mer szégény, vagy öregebb is sokká, oszt akkó a legény mégszöktette, de 
ha lehetett akkó utánnuk mentek oszt akkó mégsé kerötek össze."/4-1925/

12.18 "Valamiké régénn nagy szenzáció vót, ha valaki mégszökött?9 VÓt 
itt Doroszlónn éggy rendőrvezető, annak még éggy Francis nevű lánya, a- 
ki mégbeszéte éggy temerini legénnyé, hogy hozzáménnyé'n. A szülők kinn 
Odögétek az utcán, a lány még emé'nt bé, hogy évégzi az estéli dógot. Köz
be, összekötötte a kis batyuját, az ablakot még csak annyira nyitotta 
még, hogy a szülők né végyék észre. Mikó gyütt a legény, kidobáta a ba
tyuját és megszökött vele... Hát, valamiké ritkaság vót ez, de mosmá
nem ojan nagy valami ha valaki megszökik."/50-1930/

12.19 "Azelőtt ha valaki megszökött, akkó nem vót lakodalom. Ha most még
szökik, akkó azé csinának, hogy légyén alkalma a rokonságnak visszahozni 
az ajándékot.'734-1980/
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"Följött a nap a maga járásán.
Sárgarigó szóll a Tisza partján. 
Sárgarigó, még a fülemüle,
Szép a babám, hogy vájjak meg tüle."

/26/

13.00 Kézfogó, eljegyzés

13.01 A kézfogó fogalma régebb keletű. A leánykérés utáni napon, vagy 
legkésőbb egy hét múlva összeültek a szülők, hogy tanújelét adják a kö
zös akaratnak, gyerekeik összeházasodásának. Erre az alkalomra a háza
sulandó felek és a szülők a lányos háznál jöttek össze, ahol illőképpen 
megvendégelték őket. A kézfogő, vagy kikérés célja a beiratkozás időpont
jának meghatározása. Ilyenkor került szóba a hozomány és a móring. A kéz
fogó nem föltételezte a gyűrűváltást. Ez a jegyességi viszony kezdetét 
jelentette, ami azonban csak a beiratkozással vált nyilvánvalóvá.

13.02 Az eljegyzés újabb keletű, a kézfogó polgáriasodott formájáról, 
folytatásáról van szó. Eljegyzéskor föltétlenül jegygyűrűt ajándékoznak 
a lánynak, ami a jegyességi időszak kezdetét jelenti, de nem föltételezi 
a beiratkozás időpontjának meghatározását. Volt időszak, amikor a kézfo
gó és az eljegyzés népszokása párhuzamosan létezett Doroszlón.

13.13 A kézfogó esetében, amelyről a lánykérésnél is szó esett, a lako
dalom huszonegy napra szokott megtörténni, az eljegyzésnél viszont ez 
az időszak (a jegyben járás), egy évnél is tovább tarthat. Ezt igazol
ják az alábbiak is:

13.04 "Édesanyám idejibe se, még az én időmbe se vót az, hogy különn el- • 
jegyzés. Mikó kikérték, akkó mégbeszéték, hogy a gyüyő szombatonn bei
ratkoznak, ha nem köllött talánn korosittani, akkó niegvót az eljegyzés, 
égybe minden. Elmentek a bótba és mégvétték a jegykendőt. Akkó aztánn 
éggy alklomma evitte a vőlegény, de má akkó mikó bé‘ vótak iratkozza.
Vagy a vőlegény annya, ha széméssebb vót, hízelgőbb, akkó elvitte az.
A vőlegény kapott slingűtt zsebkendőt még jegyüngöt, szóvá ojan széfir 
üngöt. Édésapám idejibe /1910/ még ojan kivárott jegyüngöt kaptak. Arra 
még én is vélekszék, mer édesanyám mondta, hogy ez apátok jegyünge. Ki 
vót várra még a nyaka még a kézéi lője is, színes pamukká: akkó még a ki
várás tőtött vót, a merkülés később gyütt divatba."/4-1930/

13.05 "A legény kérte, a szülők még kikérték a lánt. Hét engem kinevettek 
a mútkó, mikó mesétem, hogy nekém az anyósom a piarconn adta oda a gyű
rűt?0 mer akkó járt ki ide éggy ötvös Hodzsákrú, mer akkó nagyon sok 
ményasszony meg vőlegény vót abba az időbe, oszt anyósom izent, gyere, 
ékészűt a karikagyűrű, gyere ki érte a piarcra. Bele vót vésse a Károl- 
nak a neve. No oszt akkó, főhúztam a gyűrűt a kezemre oszt örűtem... De 
akkó má beiratkoztunk. Most még az a divat, hogy a gyűrűt addig nem 
hasznájja, még nincs meg az éjegyzés."/4-1930/

13.06 "Kérő utánn, másnap este még együtt apósom meg anyósom. Szépenn
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megéggyeztek, mindent megbeszélek, de minné előbb, minné gyorsabban meg
tartani az esküvőt, mer a faluba az vót a szokás, hogy ijenkó össze-visz- 
sza pletykátak, még üzengettek mindenfélét... Mindenfélét, csak szépet 
még jót nem3.1 No, akkó két nap múva anyósommá éméntünk Apatinba, mer en- 
g'émet korosittani köllött. Oszt akkó aztánn mégkezdték a kérvényt, meg 
minden csuda: minné előbb beiratkozni! De hát nem gyütt a kérvény, mer 
Beográdba is elköllött künni. Akkó apósom oda is áment megsürgetni. De 
hát azé, aztánn össze is kerűtünk..."/4-1930/

13.07 "Régénn még aranykarikagyürü se vót... Az én szüleimnek is ezüst, 
szíves gyűrűjük vót, mer akkó ijen vöt a szokás.'750-1910/

13.08 "Édesapám az én édesanyámnak vett arany karikagyűrűt, Q meg kőcs- 
csönkért gyűrűbe esküdött."/34-1935/

13.09 "Mikő a Misa megkért, akkó éggy hétre rá gyüttek a szülők, oszt 
hát azok is mondták, hogy szeretnének... No, akkó mégbeszéték, mikó 
gyünnek é legközelebb. Leginkább az első szombaton méntek iratkoznyi, 
akkó vót éggy ebéd, de csak a legény még a lányt még a szüleik vótak a- 
zonn az ebédenn. Itt beszéték még, mikó ménnek e gyürüjé, mer kocsinn 
mentünk, Hodzsákonn épp akkó vót a Szentmiháli vásár, ott vettünk jegy
gyűrűt. Utánna még anyósomtú kaptam selémkendőt, kontyot még jegycipőt.
Mink még hát a legénnek vettük az üngöt, meg éggy slingütt zsebkendőt 
kapott a zsebjibe, avvá esküdött. A két testvérje az mindéggyik eggy 
kendőt, anyósom is éggy kendőt, a férfiak még közönséges zsebkednőt...
Ennyi vót akkoriba az ajándék. Azelőtt nem ajándékoztunk ennyi mindent, 
mind most ami szokás."/41-1935/

"Doroszlói templom utcánn végig menni nem merek,
Mert azt mondják, mert azt mondják, hogy szeretőt keresek. 
Nem kell nékem, van már nékém, kökényszemü kis barna,

nagy barna.
Jobb válláról a bal vállára göndörödik a haja." /34/

14.00 Beiratkozás, jegyesség.

14.01 "Amikó áméntek beiratkozni... Leginkább szombaton délelőtt szoktak 
iratkozni és akkó má szombat este még is van az iratkozási vacsora, ami
re megszokják hinni a vőlegénynek a szüleit még a testvérjit és akkor köz
be lébonyolijják az ajándékozást is.'734/

14.02 "No, mikó meggyütt a korosittási kérvény így vasárnap réggé, apó
som koránn elgyütt, hogy: készüjjeték hogy beiratkozzanak, hogy hirdes
se ükét ki a pap. Aszonta édesanyám: - Nem lehet ijen gyorsann, Pista 
bácsi! Aszongya: - Dehogynem! Apósom beszét a jedzővé, az aszonta, csak 
mennyének be kismise előtt, akkó máj beirják!

Édesanyám sütött pricckaflit, vót csibepaprikás... Beiratkoztunk vasár
nap délelőtt, vótunk éggyütt nagymisére... A vőlegény akkó ott ebédüt a 
ményasszonyos házná, a szülei azok nem, mer akkó ez nem vót szokás.'74-1930/
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14.03 "A mi időnkbe az vót a szokás, hogy iratkozáskó tartottak ebédét: 
vót kokaspaprikás, húsleves is még pricckrafli vagy puffancs (képviselő
fánk) akkó aszonták, hogy a kokaspaprikást azé főzik, hogy az első gye
rek fiú légyén. Nálunk az lett... " 1 1 2 .1925/

14.04 "Beiratkozáskó má vót a papná éggy rövid tanittás. Beírta ükét a 
pap, akkó éggy ojan kis vallásos példa vót, oszt akkó aztán köllött men
ni, még csak még nem esküttünk, háromszó-néccé. Akkó mindig adott fő 
kérdéséket, még ijen hasonlóságokat. Sokszó el is mosologtunk, mer hát 
ojant mondott, amitű szégyéllősködtünk."/4-1930/

14.05 "Az én időmbe kötelező vót a misére járás, hogy ott legyének a fi
atalok, amikó hirdetik ükét. A legény a templomba főmént a kórisra, a 
lány még az első sorba, odaengedték ükét. Tíz lány fért el éggy sorba, 
de vót rá eset, hogy mind a tíz menyasszony vót, annyian házasodtak ak
kó. A vőlegény imént a menyasszonyé, karonfogvást vagy a kisujjukat 
összeakasztották, a farosszoknya miatt és elkísérte misére. Mise utánn 
hazakisérte de ebédre nem maradt ott."/4-1930/

14.06 Mindenki aki rokonnak érezte magát, meg a szomszédok is, de első
sorba az asszonyok, ott voltak első hirdetéskor a templomban. Nagymise 
után, amikor a fiatal pár (most már jegyesek) a templom előtt találko
zott, a rokonok jókívánságaikkal halmozták el őket. Számon tartották, 
hogy ki van jelen, mert az ilyen alkalomkor való templomlátogatás is a 
kölcsönösség elvén alapult.

14.07 "A vőlegény kalapjára a bukrétát32 a menyasszony várta föl, beirat
kozás utánn. Később, amikó má eggyütt vótak oszt összevesztek, akkó min
dig azt mondta az asszony: - Ajjé, ü is akkó létt ember, amikó én asszony.. 
Én vártam fő neki a kalapjára a bukrétát..." - amelynek levételére is a 
menyasszony volt hivatott. Ez az alábbiakból is világosan kitűnik:

14.08 "Valamikó én előttem a vőlegénybukrétára azt mondták, hogy az a 
cégér, mer arrú tuggyák hogy vőlegény. A mi időnkbe má azt mondták, hogy 
a vőlegény ki van csuvázzá."

14.09 "Amikó úgy eggyütt dógoztunk, mer összesegitéttünk vagy napszámba, 
akkó a P. Pali bácsit megkértük, meséjje el, hogyann is vót amikó ü elő
sző vót vőlegény. Hát azt igy meséte:

- Amikó én ojan suhancár vótam, akkó má keztem nézni a lányokat, 
hogy ki a szép? Kiszémeltem éggyet, el is kezdtem neki udvarúnyi. Akkó 
éccé megkérdeztem, hozzám gyünne-é? Aszonta, hozzám... Bejelentettem é- 
désanyámnak, de az csóváta a fejit: - Hallod, fiam, nagyon szép még büsz
ke lány az. Nem mén az tehozzád! - Del Hajja ke, édesanyám, mégkérdeztem 
tüle, aszonta hozzámgyün! Hát, mént is mindén sorba, kikérés, iratkozás... 
Akkó az vót ám a szokás, hogy a kalapomra tett ojan szép bokrétát! Aho
gyan telt a három hét, valahogy észrevettem mindha nem teccenék neki. E- 
mégyék másik este, aszongya: - Hallod-é, méggondútam én ezt az egészet!
Van énnekem szebb kérőm mind te vagy! Lekapta a fejemrű a kalapot oszt 
lévétte rulla a bokrétát! Nem vót sé'mmi veszekedés... Mikó hazafelé meh-
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tem, mégfordút velem a világ! Jó mondta édesanyám... A kolegák is nagyon 
kicsufútak, mer ha a legény otthatta a lánt, az nem ojan nagy valami.
Mer hát ez énrám nagy szégyen vöt a falu előtt. Hát bizony, é’gy-két va
sárnap lehajtott főve ballagtam a kocsmába, mer ütet évette é'ggy szép 
legény. De azé aztánn én is kerestem megamhó valót, oszt jobban is jár
tam, mer az mindég beteges, mink meg évvé az én asszonyommá összefog
tunk a dologba: sémmibű kezdtük és összekapartunk jó pár hold fődet, 
még házat is. Jobb módba él lünk mind azok..."/34-1925/

14.10 "A jegybejárás azelőtt három hétig tartott, de csak páros napokonn 
járt a vőlegény is a ményasszonyhó."/41-1935/

14.11 "Má mikó bevőtunk iratkozzá, kukoricaszedés vót, gyütt a vőlegé
nyem. Hát akkő ü nem kopozott, se én. Bementünk a szobába oszt a petró- 
léomlámpáná beszégettünk. Én persze kézimunkáztam, készülődtünk a lako
dalomhó, vőfényzsebkendőket vártunk, ez-az... Tíz óráná akkó sé vót to
vább a vőlegény. Kikisértem az utcára, a többiek még kopoztak. Édésapám 
oda is utánnam kiabát: - Ölég vót, kő alunnyi má..!"/4-1930/

14.12 "Azelőtt a menyasszonyok is a kocsmába, a többi lánnyá éggyütt vó- 
tak a kocsma közepinn, a körbe, ha táncra mentek. Az én lányomék, vagy 
hát az a generáció vótak az elsők akik leűtek az asztalhó a kocsmába,
a menyasszonyok még a vőlegények..."/62-1961/

14.13 "Mise a jegyeseké lakodalom napjának a réggelinn szokott lenni, 
de azelőtt nem vót mindenkinek. Akkő erre a misére kiszokott vonúni az 
egész család."/4/

14.14 "Édesanyám meséte, hogy azelőtt még dógozónap is vitték a bukrétás 
kalapot... Még édésapám is: horták a ganyét a vőlegények oszt a bukré
tás kalap a fejükön vót."/4-1910/

14.15 "Minden vasárnapra új bukrétát kaptak a vőlegények, mer egész hé- 
ténn hordta, akkó má husútt vót. Akkó másik vasárnapra má másikat... 
úgy lesték az asszonyok a kocsmába, hogy méllik vőlegényé a szebb, mer 
azt is tudták, mijen vót a múttheti bokrétája. Lakodalom utánn akkó a 
legközelebbi rokonygyerekék kapták ezt a vőlegénybukrétát."/41-1935/

14.16 "Anyám még pontossan tudta, kivé történt még az, hogy nemsokká
a lakodalom előtt, este elment a vőlegény a ményasszonyáhó. Az még ho
gyan-hogyan sé, véletlenű észellentette magát... Szó nékö levette a ka
lapja mellű, visszaadta a bukrétát a vőlegény és otthatta a lánt! Ez mi
att nem is kerűtek össze!"/56-1925/

14.17 Amikor régén lefordult a szénás- vagy gabonásszekér, akkor a ra
kományt az asszony dobálta vissza férje-urának a kocsira és pironkodva 
ezt mondta az arra haladóknak:

- Most én vagyok a menyasszony..!
Jóllehet, menyasszonyok soha sem végeztek ilyen munkát, az igazi meg az 
itt említett között semmi összefüggés. Azt sem tudja senki, miért szok-
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ta magát ilyen esetben "menyasszonynak" nevezni a földműves felesége.

"Az én Rózsám széme-szája 
Többet ér, mind a tanyája.
A tanyája fekete gyász,
De ő maga aranykalász.'748/

15.00 A hozomány, móring.

15.01 "A móring az vót, mikó a legény még a lány össze akartak kerönyi, 
akkó a két násznagy, mint tanú, azok igazolták, hogy most ha otthaggya 
a feleségit mindén nékű, hogy mire kötelezi magát. Éggyik kötelezte ma
gát ezer koronára, a másik kétezerre, a harmadik még kabátot, vagy va
lami ruhaneműt kö1 lőtt neki venni, arra az esetre, ha otthaggya. De 
hogyha má a család megvan, léssz család, akkó megszűnt a móring."/42-1915/

15.02 "... Ha meghat a felesége, oszt a vö nem maradt a házná, akkó a 
lány apja éggy ágyat hagyott neki: a lány urának. Mégvót, hogy mijen 
vánkus, mi jen dunyha, mé'g mennyi lepedő az üvé, az vót az Ű móringja." 
/59-1915/

15.03 "Én legényembér vótam, oszt nekem is köllött móringot anni. Hát 
ez divat vót azelőtt. Vót aki követete, hogy csinájjanak irást rulla.
Mikó má méggyütt a gyerék, akkó mégvót a "móring"."/42-1920/

15.04 "A legény adta a lányos apának a móringot: az igazolványt, irást. 
írattak: az eggyik ennyit, fődet vagy pénzt, a másik amannyit."/42-1920/

15.05 "A vőlegény meg a menyasszony megéggyeztek a móringon még a kiska
puba, csak a násznagyok szentesitették..."/42-1915/

15.06 "...Aszonták, a lányomnak adok tízezer koronát, meg öt katésztéri 
fődet, de mit adsz té? - Én is adok annyit! - Akkó ide az irást! Mind a 
kettő megtette, aláírták. Mikó méntek esküvőre, ott a két násznagy hite
lesítette, oszt gilt.

Mind ahogyann most is: teneked is van valamid, nekem is... No, de hát 
én nem sokat tudok anni, de férhő szeretnék menni! De té, sokat akarsz 
kapni, de hát én nem adhatok! Akkó megéggyezünk, hogy té kapsz öt hold 
fődet... Én adok a fiamnak öt holdat, de akkó té is aggy! - Én nem bí
rok, csak hármat! - No, jó, akkó ide az irást!"/70-1915/ A leendő ná
szok alkudtak egymással ilyenképpen a kézfogón.

15.07 "Éggy móringlevélre emlékszem és édesapámnak lehoztam a padlásról. 
Ott kutattam, és megtaláltam éggy móringlevelet, amit édesapám irt va- 
lamejik rokonnak. Ott megvolt, hogy köteles a menyecske háromezér forin
tot hozni és ezt móringnak nevezték.'75-1920/

15.08 "Mégtörtént éggy eset... Sok móringot kapott az asszony, de nem 
tudtak kigyünni és elvStak, pedig má vót három gyerekük. Az ember újra
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ménnősüt, elvett éggy gombosit és avva élt. No, de meghat eggy gyerekük: 
az első asszony nagyon sírt, hogy hát az ü kislánya oszt nem birja esi
ratni. Odaküdőtt valakit a férjihő, engeggye még hogy odagyűjjön a ko- 
porsóhő. Az embér beleéggyezett, ü még is Íratta, el is temették a gyere
két. Temetés utánn visszament az uráhó és azt mondta neki: - Tudod mit? 
Én innen sehová el nem mék, ezek az én gyerekeim..! A keblibű még kivét- 
te azt a bizonyos móringot, amivé az ura a gombosi asszonnak tartozik, 
ha eváll tüle. Kifüzette a móringot az ura helétt, ü még ottmaradt, ne
vetik a gyerekeiket és holtig eggyütt éltek. A gombosi asszonnak még i- 
köl lőtt menni .'750/

15.09 "A doroszlai magyarokná ojan vót a szokás, hogy a fődet mind a 
férfiaknak hatták. A lánygyerék nem kapott fődet, hanem éggy bizonyos 
pénzösszegét és ezt úgy hitták, hogy móring. A doroszlai németekné nem 
vót móring, mer a lánygyerékék is égyformánn kaptak örökségét mind a
fiuk, nem vót köztük különbség."/50-1910/

15.10 "Akkó, még jó régénn vót ez divat, hogy tyurkát kapott a lány még 
pénzt.; mer azelőtt a lányok fődet nem kaptak, hanem pénzbű fizette ki 
az apja.'772/

15.11 "Az én öreganyám bájkót kapott ajándékba a vőlegénnyitO, mikó be
iratkoztak. Akkoriba ám a ruha nagyonn drága vót és az is előfordút, 
hogy mikó akartak szétváni, akkó a menyecske vinni akarta a bájkót is, 
de az ura még nem adta, mer azt ü vette és nem aggya.'74-1900/

15.12 "A móringlevélbe beletették, hogy mi hozományt kap a lány. Az én 
időmbe /1940/ nem vót ez má szokásba, de az én őseimné /anyámná még a- 
pámná/ még érvénybe vót.’762-1920/

15.13 "Vót éggy eset a Sz. Samu annyáná... Mielőtt mentek esküvőre, ak
kó az apóssa megkövetelte a móringlevelet. Még is csináták, alá is írták 
és ez lett a szöröncséjük, mer aztánn később tönkremént az öreg (sira
lomapa) de a lánt ki köllött ölégitteni a megmaradt vagyonbú, amit fér- 
hőménéskó neki szántak a móringlevélbe. A fiai még szépenn hoppon marad
tak. .."/62-1900/

15.14 "Mikó má ojan férhőménők l'éttünk vóna, akkó éküdték az ángyunkat 
(asszonyomat) hogy kérdezze még mennyi jussot ád édesapám: fődet meg 
fejőstehenet. Az én apám akkó mégharagudott és azt mondta, nézzenek gaz
dagot. Fé fértált kértek, az vót hétezer négyszégöl.'772-1925/

15.15 "Szóvá az úgy vót, hogy menné több, anná jobb. Akkó mindénki csak 
a hozomány utánn ragaszkodott, abba az időbe. No, most akkó amellik em
bernek vót két lánya még két fértál főggye, vagy három lánya meg három 
fertálja, akkó aszonták, no, ezek is fértálos lányok lesznek majd! Jó
módú lányok lesznek, mer fértálosok. Hát akkó persze, hogy ragaszkottak 
érte a legényéi. No, mikó férhő mentek, még is kapták, de nem mingyá a 
fértél fődet, hanem csak a felit. Én is fé fértált kaptam, no de nem 
kaptuk a nevünkre, hanem csak úgy hasznányi oszt mindig édesapámnak fi
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zettük rulla az adót. A nevünkre má csak akkó kaptuk, mikó édesanyám 
meghat, a hagyatéki tárgyallásonn. Később, mikó újra mégnősüt édesapám, 
akkó széjje Íratta az összes fődet, oszt akkó adtunk neki érte kommén- 
ciót.'74-1930/

15.16 "Az én dédöreganyám stafirja: tulipánosláda, két magosómáriom, nyo- 
szoja még asztal vót /1895/. öreganyám má ládát nem vitt... Én is két 
magosómáriomot kaptam, mer apősomék mondták, hogy van ünáluk a portánn 
ölég asztal. Székeket a köröszapámtú kaptam nászajándékba."/4-1930/

15.17 "Az én időmbe hát mindén lány megkapta a három dunyhát33- kettőt 
a tisztaszobába, vagy hát a nagyházba, még éggyet a hál lószobába - ki
lenc vánkust, még leginkább három huzatot a hál lószobai dunyhára: éggy 
fehérciccet, gyerékágyas dunyhának, még két kanavászt kaptunk, az vót 
a munkás-mindennapi. /A nagyházba csak slingűtt dunyhát, ahhó éggy hu
zat vót./ Lepedőket meg hát a jobbmóduak tizenkettőt kaptak, de vót 
aki csak nyóc ágyravaló lepedőt kapott. Akkó vótak ágyterittők is. Az 
elsőszobába /nagyházba/ slingűtt lepedőkké vót létekarrá az ágy, a hál-
lószobába meg piros, törökcicc vót az ágyonn. Csak éggy szobabútort 

kaptunk, az vót a nagyházba. A lakószobába még hát éggy öreg ágyat. No 
most ha a legény kapott hozzá még éggy öreg ágyat, akkó vót kettő...
A menyasszony stafirjáhó tartozott még az ennihordó ruha is: éggy négy
szögletes, amibe a tálat tették, még a hosszúkás, amit a kosárra tet
tek mikó körösztűt a menyecske.'741-1935/

i

"Haragszik a szeretőm annya,
Hogy engemet szeret a fia.
Ha haragszik, tégyén rólla-rólla,
Né eressze el a bálba,
Kösse még az ágy lábáhó,
Úgy is én leszek a párja." /34/

16.00 Legénybúcsú.

16.01 "Legénybucsut a kocsmába tartották. Legénybucsuba csak a lakodal
masok mulattak a legénnyé meg a lánnyá..."/28-1930/

16.02 "A házasulandó legény a lakodalom előtti vasárnap, mé'gfelelő he- 
jé’nn asztalt foglalt, abba a kocsmába ahova táncra szokott járni. Bort 
hozott az asztalra és odahítta a legénytársakat. Előbb iszogatni kezd
tek, közbe táncútak is - kevesebbet a szokottná - akkó odahitták a ze
nészéket és mulatozni kezdtek. A vőlegény kezdte, a legénytársai még 
sorba elhuzatták a kedvenc nótájukat. Éfél utánn még az asztalonn^ís 
mulattak. Aki nem akart duhajkonni legénybucsukó, az inkább nem ment el 
a kocsmába utósó vasárnap. De a vőfényéknek ott köllött lénni, mer akkó 
hítták még lakodalomba a zenészeket.'734-1960/

16.03 "Este a kocsmába addig nem kezdődött a tánc, még a menyasszony oda 
nem ért. Akkó pár nóta tánc vót, utánna a vőfényék odamentek a zenészék- 
hő, méghitták lakodalomba és főköszöntötték ükét borrá, a csutorábú. A
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zenészek fölátak, marsot fújtak és bekísérték a vőfényeket a legényszobá
ba és akkó ott megkezdődött a legénybucsu, a mulatás. Odagyüttek akkó má 
az ángyik, még a menyasszony is. Később minnyájjann visszamentek a tánc
terembe és akkó ott csak a lakodalmasok mulattak. Ennek hama vége lett, 
mer ijenkó mindég előbb hazaménnek a menyasszony még a vőlegény. Távozás- 
kó a vőlegény mégeméte a bukrétás kalapját, mindénkitű bocsánatot kért, 
ha nétánn valakit megsértett a legénysége alatt és ebucsuzkodott a legény- 
társaitú, legénységtű. A menyasszony is ebucsuzkodott a léányságátú, lé- 
ánytársaitú, a zenészek még i1ledelmessen kifújták ükét a kocsmábú.'74-1930/

16.04 "Az én öregapám idejibe is má szokás vót a legénybucsu. Ü még a 
barátait, legénytársait zimburának nevezte, legénybucsukó is velük mu
l a t o t t ,  tülük bucsuzkodott.'74-1895/

16.05 Legénybúcsút sorozáskor, meg közvetlenül a bevonulás előtt is szo
kás tartani.

"Kaszás csillag van az égénn,
Kaszáll a rózsám a réténn.
Ha ő kaszáll én még gyűjtök,
Úgyis rajta könyörülök." /65/

17.00 A lakodalom34előkészületei.

17.01 A lakodalom készítése igen nagy feladat, amelyre a legényes, nagy
lányos szülők a párválasztás véglegesítése, a lakodalom időponjának meg
határozása előtt szorongva készülődnek. Nem csoda tehát, hogy az előkészü
letek már néhány évvel a lakodalom előtt megkezdődnek. Ez az időszak an
nál vontatottabb, minél önellátóbb a paraszti gazdálkodás és fordítva.
Sok helyütt már évekkel előre a pincébe készítik a lakodalmi bort és pá
linkát, a kamrába pedig a kristálycukrot, tisztalisztet és a többi fontos 
kellékeket. A baromfiudvar is benépesedik, a várakozásnak megfelelően né
hány hízó, tokjú is mindig kéznél van. A lakodalmi készülődés a kölcsö
nösség és összefogás legjobb kifejezője, így a közeli rokonságban is köz
tudott, hogy ki van házasulandó sorban, kinek mit illik a lakodalmába vin
ni. A lakodalom előkészületei azonban csak a beiratkozás után kezdődnek 
/4/. Ennek már pénzügyi, gazdasági, társadalmi, jogi és egyéb vonatkozá
sai vannak, amelyek ezúttal is az adatközlők révén válnak nyilvánvalóvá.

17.02 "Mikó megtörtént a beiratkozás, akkó összegyüttek a rokonyok és ne
kifogtak a stafir-készittésnek: az éggyik slingütt, a másik a párnákra a 
gombiikat várta. Mire elérkézétt az utósó vasárnap, addigra a nagyházba 
elkészítették a menyasszony ágyát és megmutatták mindenkinek aki odagyütt 
a házba."/4-1920/

17.03 "Ez a lakodalmi készülődés úgy szokott kezdőnni, hogy mikó megvan 
a lánykérés, akkó ott mingyá a nász meg a nászasszonyok mégbeszének éggy 
estét amikó a fiatalok nékö összegyünnek és megtárgyújják.mit fognak vág
ni lakodalomra, hány széméj léssz az eggyiknek, hány a másiknak... Szo
kott úgy is lenni, hogy a két nászasszony ragaszkodik ahhó, hogy különn
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süssenek, mer vannak vidéki rokonai és hát kellemetlen ha minnyájann egy
be vannak.'734/

17.04 "Azt mongyák, hogy a lakodalom az a legnagyobb ünnep ami létezik és 
azé má amikó a fiatal párok beiratkoznak, akkó má a közeli rokonok, test
vér meg a szomszédok- különössen, ha nem ojan ügyes a háziasszony - akkó 
má mennek előre mindent meszéni, ajtót - ablakot festeni, függönyöket ki
mosni iratkozásra, mer akkó má gyün az anyósjelölt, apósjelölt, akik na- 
gyonn körülnéznek mindent és akkó azé szoktak a rokonok összesegítteni. A 
portánn minden sarokba, kamrába, mindenhun röndöt tenni, mer mikó lakoda
lom van a háznái akkó mennek a kamrába nagyvaj 1 ingot keresni, tepszit meg 
ezt azt... Szóvá, aki lakodalomra készül, annak minden portája, zege-zuga 
legyen röndbe, mer nagyonn sok idegenek mégfordúnak. Akkó a lánynak a ro
konai is mind a legényés házhó mennek és némellik azé is mén el, hogy min 
dent körűnézz’én, spájztú a pincéig, a pallásig mindent, az egész portát." 
/34/

17.05 "Ez a sütés-főzés úgy szokott kezdőnni, hogy a két nászasszony meg
beszél li, kit is híjjanak sütőnének. Akkó aztánn karonfogják egymást és 
elmennek hozzá. Megmongyák hány szeméj lessz hivatalos, mennyi a vendég.
Az még mégmongya előre, mennyi köll husbú, mit készítsenek a sütéshő: 
mennyi csokoládét, mennyi lisztet, cukrot... Ezt mindet a sütőné föl Íras
sa velük, és akkó szoknak menni az üzletbe, közössenn megvenni ami köll. 
Habár ez ojan nagyonn fölösleges, mer az utóbbani időbe minden lakodalom
ra annyit összehoznak, hogy ez amit a két nászasszony megvesz a bótba, ez 
úgyis minden^kimarad. De ha ezt nem tennék, akkó hirbe csapnák ükét a ‘fa
luba, hogy sémmibü akarnak lakodalmat csináni és arra várnak, hogy össze- 
horják a lakodalomhó valót. A sütőné azt is mégmongya, hányann köllenek 
sütni. Akkó a nászasszonyok, mindéggyik a maga rokonyságát körűjárja a 
faluba és méghíjja sütni.Testvérek, násznagynék, szomszédok, első onoka- 
testvérék szoktak részt venni a sütésbe.'734/

17.06 "Mikó beiratkoznak, akkó a menyasszony, vagy az annya elmén a virág
csinál lóhó és megbeszélii, hogy ennyi szeméj lessz, ennyi vendégvirág köll 
A násznagyoknak meg közeli rokonoknak valót úgy szokták mondani szebb vi
rág, a kislányoknak koszorú köll. A nyoszollólányoknak meg ojan virág, a- 
mit a mellükre még a hajukra tűznek. Megröndülik a ményasszonykoszorut meg 
a slajért is. Ez minden a menyasszony dóga." /34/

17.07 "A menyasszonyi csokrot azt a vőlegény annya szokta rendezni, az 
szokja kifizetni, ehhő a menyasszonynak semmi köze. Szokott éllővirágbú 
is lenni, azt hozzák Zomborbú. Szokott művirágbú is lenni, hat-hét szál 
aszparátussza, azt itt csinájják a faluba. A csokrot a vőlegény aggya átt 
a menyasszonynak, esküvő előtt.'734/

17.08 "Akárhány helenn megtörtént, hogy a lakodalmas gazda fődet adott 
el, hogy a lánya vagy a fia lakodalma "ojan lehessen, mind a többijé", 
mer a beiratkozástú a lakodalomig három vasárnap és akkó mindig másik 
selémkendőbe köllött menni a menyasszonynak. Az én időmbe eggy selemken- 
dő két-három mázsa búzának az árába kerűt. Akkó a zsidó bótos azt mondta, 
csak gyertek, vigyétek, majd kifizetitek. De aztánn gyütt kérni a pénzt
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és akkó, ha nem bírt fizetni a gazda, akkő mingyá: aggy el eggy darab fő
det.

Ha béresnek a lánya vót beiratkozz!, akkó úgy is vót, hogy a gazdasszonya 
adta neki kőccsön a selemkendöt. Aki szegény vót és szógát, az a selémken- 
dőre dőgozött, hogy mire iratkozik, addigra meglegyen és senkitű se kőjjon 
kőccsönn kérni."/4-1935/

17.09 "Az is megtörténik, hogy testvér, rokon vagy szomszéd nincsenek jó
ba a lakodalmas gazdává és akkó hát ijenkó elmén az asszony még az ember, 
külön mégkérik, hogy ne tegyen butaságot, békűjjenek ki, vót ami vót! Né
ha évtizedes harag utánn is, lakodalomra kibékűnek."/34/

17.10 "Hogyha valakive harag vót a családba, akkó mielőtt még a vőfényék 
mentek vóna hívogatni, el köllőtt menni széméjéssenn és kibékűni a lako
dalmas gazdának - mer ha csak a vőfényeket küdte vóna, akkó az sértés lett 
vóna. Akkó megüzenték előre, hogy ménnek béköni és ha azok hajlandónak mu
tatkoztak, csak akkó mentek el. Vót rá eset hogy visszaüzentek: nem akar
nak békűni! Oda ne mennyének mer kizavarják ükét. Hát akkó maradt a harag!" 
/4-1935/

17.11 "Ha keddi naponn vót a lakodalom, akkó is előtte való vasárnap hí
vogattak, rövid vót az idő lakodalomig. Azé, má előre tudatták a rokonyok- 
ka, akik éppen nem ojan közeliek vőtak, hogy meglesznek híva a lakodalom
ba. Ha az utcánn összetalákoztak, akkó má messzirö köszöntek nekik: - No, 
hogy vattok? Jó vattok? Készujjeték ám, máj hívunk benneteket lakodalom
ba! De ha valakivé nem vőtak ojan baráccságossak, ahogyann illett, akkó 
azokat hiába hítták, úgyse mentek é a lakodalomba.

Azelőtt azé nem vótak ám ijen nagy lakodalmak, mind manapság. Még akkó 
nem azt mondták, hány széméj, hanem azt hogy hány ház hivatalos a lakoda
lomba. '74-1935/

17.12 A borbeszerzés a nászok feladata. Ha szót értenek, akkor kocsiba 
ülnek és előbb borkóstulóba mennek, néha Palicson, Szlavóniában vagy Ba
ranyában kötnek ki. Ha találnak kedvükre valót, akkor lefoglalják és ha
marosan mennek is érte. Azelőtt leginkább d o r o s z l ó i  borral tartották a 
lakodalmat és ha lehetett, valamelyik rokon borát vették meg. Amikor meg
hozzák a bort, a szomszédokat, a lakodalmi tisztségviselőket, meg néhány 
rokont meginvitálnak bort kóstúni.

17.13 "A lakodalom előtti, utósó vasárnap délutánnyára, a közeli rokonyo- 
kat meghívják tésztát gyúrni. Az is előre még van mondda, hány tojásbú 
gyúrják a tésztát. A násznagynékat oda nem szokják hinni. Megtörténik az 
is, hogy valakit nem hívnak még vagy kifelejtenek, gyúrni vagy sütni. Ak
kó az annyira megsértődik, hogy lakodalomba sé mégy el.'734/

17.14 Sokak szerint: "a lakodalom akkó kezdődik, mikó az eső tojást léve
rik amikó kezdenek lakodalomra gyúrni...'718/
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"Szépenn úszik a vadkácsa a vizénn,
Szépenn legel a lovam a réténn,
Szépenn szőll a csengő a nyakába,
Tiéd lészék én babám nemsokára.'748/

18.00 Rozmaringcifrálás, htvogatás.

18.01 "A menyasszony még a vőlegény széméjessen meghívják a násznagyokat, 
nyoszollőlányokat még a vőfényéket. Megkérdezik, válújják-é a tisztségét, 
el-é' jönnek... Ezek még akkó különn meghívót is kapnak a lakodalomba." 
/34-1970/

18.02 "...Utósó szombatonn a menyasszony fölőtözött szépenn és körOjár- 
ta a falut, méghivogatta a barátnőit lakodalomba. Mindén lányt meghívott, 
széméjessen."/34-1955/

18.03 "Ha öregebb vót a lány mind a ményasszony, akkó nem válúta a nyo- 
szollólányságot, vezetni a vőlegént esküvőre."/34/

18.04 "A násznagyokat párostú köll méghínni a lakodalmas gazdának mer 
máskébb megsértődik és nem mén el."/71/

18.05 "Mielőtt emennek méghínni a komát násznagynak, akkó előre mégüzenik, 
mikó ménnek, még otthun lesznek-é"/34/

18.06 "Az utcábú mindén fiatalt méghínnak, mer azok jó hangulatot még vi
dámságot csinának a lakodalomba, mulatnak, táncúnak. A ményasszony az má 
előre mégmongya a lányoknak ám, hogy: készűjjetek, gyüjjeték majd kocsi- 
gázni '734-1980/

18.07 "Régenn vőfények hívogattak még mindenkit. Most má, jó tíz éve is 
annak, hogy méghivókat nyomtatnak és úgy küdik el, fogannak küldöncöt.
De azé vőfény az van most is, nagy lakodalomba négy, meg hat is."/34-1965/ 
(Lakodalmi hívogató: 26.02)

18.08 "A lakodalmi meghívókat kézbe köll anni a meghívottaknak, ha a meny
asszony még a vőlegény hordja ki, még akkó is ha a póstás vagy a küldönc." 
/34-1980/

18.09 "Azelőtt mindig a lakodalom előtti vasárnap hívogattak. Be vöt osz- 
ttá, mél ük  vőfény, mél ük utcát hívogassa. Annyi vőfény vót, ahány köl- 
lött, hogy ébírják végezni a hivogatást aznap. Az is előfordút, hogy má 
szombatonn este fökészitették a vőfényéket a vasárnapi hivogatásra."/40-1930/

18.10 "Nem vót könnyű vőfénynek lenni, mer aki elősző vót, annak köllött 
jó előre kérni valakitű vőfénykönyvet és fejbű mégtanúni a verseket. A 
két eső-vőfény vót a fönnforgó a lakodalomba."/10-1950/

18.11 "Régenn a lakodalomba nem vót fokos, csak nádipáca, arra vót kötte 
a vőfénykoszoru. A fokos az 1920-as évek elejinn gyütt fő divatba /50/."
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18.12 "Sok lakodalomba vótam vőfény. Két hétti a lakodalom előtt, va
sárnap, méghítták a vőfényéket még a nyoszollólányokat ebédre. Akkó e- 
lőbb főcifráták a vőfényék fokossát még a csutoráját, rozmaringgá, ti
tánná a rozmaringot cifráták a lakodalomra. Vőfény vöt négy is: két 
nagyvőfény még két kisvőfény. Tele kulaccsá indútunk hivogatni. Vöt úgy 
is, hogy vasárnap délutánn kinn űtek az utcánn az emberék és kártyáztak. 
Mire körűkinátuk ükét, addigra a kulacsok kiürűtek. Akkó a gazda újra te- 
letőtotte, ha vöt bora. Emontuk a hivogatót és mind a két kulacsbú meg- 
kinátuk a meghívottakat: az éggyik a menyasszonyé, a másik a vőlegényé
- igy mondtuk.'749-1945/

18.13 "Mikó hívogattunk, akkó előbb a nagyvőfény kináta a meghívottakat, 
utánna a kisvőfény. Ha nem akartak inni, akkó aszontuk: - Csak igyanak, 
ez a menyasszonyé... A ményasszonyébú igyanak, az jószagu."/43-1925/

18.14 "Csutorábú nem mindenki tud inni, mer szűk a szája... Aki ért hoz
zá, az előbb főhajcsa és akkó előbb nagyot belefuj. Aztánn ha megengedi,
akkó úgy aggya, hogy nem győzi lenyéni..."/40/

18.15 "Beköszöntöttek a vőfényék hujujúvá, megverték a kapuszárfát. A ka- 
lapjukonn bukréta, a kezükbe fokos még csutora vót. Ha nem talátak sen
kit se otthun, akkó grétává ráírták a kiskapura, hogy: itt voltak a vő
fényék . !,/28-1930/

18.16 "Tudok eggy esetet, hogy nagy vót a rokonyság és nem tudták, mirű 
sógor, hijják-é még lakodalomba. Megnézték otthun az i m a k ö n y v b e . 13- 
1945/

18.17 "A legényeket úgy hívogatták, hogy amikó mentek kocsigázni, akkó 
mindén legényés házhó, aki fő vót irrá oda bementek és akkó a vőlegény
a vőfénnye... Méghítták lakodalomba és megkináták borrá. Akkó a vőlegény 
azt mondta: - Készűjj oszt gyere kocsigázni..."/34-1955/

18.18 "Ez a kocsigázás a lakodalom előtti naponn van, délutánn. Mindig a- 
kad éggy harmonikás aki fölül a kocsira a fiatalok közé zenésznek, azok 
meg nótáznak, kurjogainak... A vőlegény hajtsa a lovakat vagy elő ül a 
kocsis mellett. A kocsi még a lovak fő vannak pántiikázzá, még az ustor 
is. A kocsikerék küllőjibe is színes pántlikákat fonynak. Most is körű-
járják az utcákat, ismerősöket, de most má csak azé, hogy mutogassák ma
gukat, mer a legények lányok még az egész lakodalmas nép meghívót kap a 
lakodalomba."/34-1970/

18.19 "Lakodalomba a pap is vőfényék által lett m'éghívá mind a többi ven
dég. "/40-1930/

18.20 "Ahun eladó lány vót, ott az annya meg az öregannya több évvé elő
re má nevéték a rozmaringot a lakodalomra. "/34/

18.21 "A hivogatás napjánn, vasárnap délutánn a menyasszony a barátnőivé, 
rokonylányokká a rozmaringot cifráta. Este a menyasszonyos házná vacsorát
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a d ta k  a vőfényéknek  meg a vő l egénynek ,  u tánna  vó t  a l e g é n y b u c s u . " / 4 0 -  
1930/

18.22 "Éccé rozmaringcifrái lás közbe a menyasszonynak kicsordútak a köny- 
nyei és néhány szóbú émeséte, mi nyomja a lelkit.. A jövendőbeli apóssá- 
ék üres kézzé mentek hozzá kérőbe. Később se vettek neki ajándékot, mer
a fiuk az ü akaratuk ellenire, ütet választotta feleségnek. A legény 
szülei többre tartsák magukat, gazdagabbnak, de nem mernek vétteni a 
fiuknak, azé hát rajta tőttik ki a bosszújukat, így éré'ztetik vele, hogy 
nem kedvükre nősül a fiuk." /7-1980/

18.23 "Kinn a temetőbe talákoztam a testvéremmé, mikó pucútuk a sírokat, 
oszt eggy szóvá se mondta, hogy férhőmén az onokája. Hát szép vót ez? 
Mástúköllött meghallanom, hogy férhőmén a Kati! Hát akkó, hogy mentem 
vóna é lakodalomba, ezek utánn..."/7/

18.24 "...Nem hallottad? Szombatonn kileszünk mindén vizekbű: megyünk a 
szomszédhó lakodalomba.'737/

18.25 "Lakodalomba nem szokás kinákozni, de ha hínnak valakit és nem mén 
el, aszongyák: nem erőszak a disznótor.'734/

18.26 "Rozmaringot cifráni a menyasszony hívogatott szeméjéssen. Meghít-
ta a körösztlánt, bérmalánt, ményecsketársat ha vót, meg a nyoszollólá
nyokat. Csak nőket hivott. A rozmaringot két-három nappa a lagzi előtt
cifráták, nehogy möghérvaggyon. összetettek két asztalt, rárakták a roz
maringot oszt azt mondták: szépenn cifrájjátok föl!

Vendégvirágnak a rozmaring hegyire sejémpántlikábú masnit, meg kettő vi
rágot tettünk.

Nyoszollólányoknak, násznagynéknak, ményecsketársaknak még ijen közelebbi
eknek, szebbet csinátunk. Az nem éggy szálú vót, hanem ágas, még több vi
rágot, masnit tettünk rá, még eggy mellvirágot is amit a férfiaknak tűz
tek föl.

Az örömanyának cifrátuk a legnagyobb rozmaringot, ezt az éggyet nevezik 
anyósfának, mer akkora vót, hogy allig birta el.

A siralomanya nem kapott se virágot, sé rozmaringot. Mindenki rozmaring
ját almába szúrták, beleállitották nagy kosárba, hogy né‘ törjön, gyürőgy- 
gyön.

Az 1950-es évekbe még mindenféle cifra művirágokká diszitétték a rozmarin
got, sztaniolbu meg krepp-papirbú... 1960 utánn csak fehér díszt /sejem 
művirágokat/ raknak a rozmaringra, meg keskény szallagot.

A lányok, még nyoszollólányok kötelessége vót föcifráni a termet, még 
krepp papirbú kiírni az újpár nevének a kezdőbetűit a falra."/34-1970/
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"Irigyeim sokann vannak,
Mind a kutyák úgy ugatnak.
Aggyunk nekik víg napokat 
Hadd ugassák ki magukat." /34/

19.00 Lakodalomkészítés.

19.01 A lakodalomkészítés sütéssel, sütemények, torták készítésével kez
dődik.

19.02 "No, amikó megkezdődik a sütés, akkó má az édéstestvérek, szomszé
dok, ángyikék, meg az idősebbek is, má pár nappá előbb így este ménnek 
diót pucúni, mer hát bizony ha nagy a lakodalom, akkó tíz kiló pucuttdió
is köll sütéshő."/34/

19.03 "Ha a laxodalom 3-400 széméjes, meg az utóbbani időbe ötszáz szé- 
méjés is, akkó má szérdánn kezdenek sütni, de akkó csak ojan közeli ro
konok, hogy legyén mit az asztára tenni azoknak, akik majd csütörtökönn 
mennék lakodalmat készitteni. Azelőtt nem is vótak ijen nagy lakodalmak, 
meg nem is hittak össze annyi népet mind manapság; majdnem mindenki ott 
van sütni, aki hivatalos a lakodalomba." /34/

19.04 "A sütés avvá kezdődik, hogy aznap hajnalba két órára ménnek az 
az asszonyok kiflit dagasztani, hogy mire réggé gyünnek sütni, addigra 
má kisűjjön a jó kifli." /34/

19.05 "Sok függ ám a háziasszonytú, mikó készittik a lakodalmat, hogy mi
jen kedéjü... Amikó a háziasszony még a nászasszonya kedvessek, hogy:
- tgyeték, igyatok, itt van, csinájjátok... Akkó az nagyonn jó hatássá 
van a népekre, mer ha nem így van, akkó még el se múl lőtt a lakodalom, 
akkó má suttogják a faluba, hogy valami nézeteltérés van a dologba..." 
/34/

19.06 "Mikó kezdődik a sütés, akkó a barátnői azt mondják a háziasszony
nak: - No akkó most tik is hétszélbe vattok, mer készűtök lakodalomra..." 
/18/ - illetve, annyira el vannak foglalva, hogy azt se tudják hol a fe
jük.

19.07 "Hogyha éggyütt sütnek, akkó mindig a legényés házná vannak. Manap
ság ugyann a pékné sütnek, de akkó is leginkább a legényés házná van a 
készülődési ebéd, káposztagyalulás, hajmapuculás, még mindenféle. Az elő
készület a lakodalomra a legényés házná zajlik lé, a lányos házná meg 
mindén ki van takaríttá és ha mén a vőlegény meg a vőfényék, akkó ott e- 
dáridóznak." /34/

19.08 A kölcsönkosár. "Ha ménnek sütni, hát akkó mindenki tuggya, mit kő 
vinni? Az még, aki má előbb tartott lakodalmat, az számonn tartsa, meny
nyivé tartozik: az ángyom, a néném énhozzám ennyit hozott... Rég'énn akkó 
csak ojan kis karkosárrá vitték. Manapság még má a közeli rokonok, külö-
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nössen a násznagynék, ruháskosárra viszik a sütéshő valót." /34/

19.09 "Mindén lakodalomba a násznagynék nevihő fűződik mindé'n, mer az 
aggya a legszebb ajándékot, a legtöbb pénzt a virágé, még az viszi a 
legtöbb mindent a sütéshő. Néha bizony nagy a tüntetés és amikó a koma
asszony odaviszi azt a nagy, kétfüles kosarat és amikó megemelik rajta 
a terittőt, akkó a háziasszony máj hanyatt esik a csudákozástú, annyi
ra méglepődik attú a gyönyörű mindéntű, mer manapság visz:

tiz kiló kristájcukrot, ugyanannyi lisztét, 3-4 kiló 
vajat, két kiló pucúttdiót, kétszáz tojást, mozsolla- 
szőllőt, mézet, lékvárt, sütőport, kakaót, 3-4 tábla 
legnagyobb főzőcsokoládét, meg mindént, amit csak élé
het képzfni. Mindén kis apróság gyönyörüenn be van 
csomagúva célofánpapirba és piros vagy kék sejémmas- 
niva átkötve. Szóvá, csuda valami, hogy mijen gyö
nyörüenn el van röndözzé." /34/

19.10 A násznagyné barátnői elmennek megnézni és megcsodálni a lakodalmi 
bőségkosarat, amelynek csomagolását is valamelyik tapasztalt rokon, vagy 
barátnő végzi.

19.11 "Régénn nem így vöt,de most a hozzátartozók, nagynénik, menyecske- 
társ, még a szomszédok is évisznek 100 tojást, még hát sok mindén mást 
raknak a kosárba." /34/

19.12 A násznagynék ajándékkosarát a lakodalom előtti napon közszemlére 
teszik. Később hazaviszik és szem előtt tartják, hogy a lakodalmasok kö
zül mindenki megláthassa: a tartalmát a lakodalomkészitésben nem használ
ták föl.

19.13 "Tudok éggy esetét, hogy abbú lett a veszedelem, hogy nem mutatta 
még a közönségnek, mi mindent hozott a komaasszony. Nem lé’tt vóna szabad 
ojan hama kirakni a kosarát..."/11-1977/

19.14 Sütés. "Régénn, még ahogy mink is hallottuk az öregjeinktű, minden
féle lidzért még égyszérü "nap és holdat" sütöttek lakodalomra, de manap
ság még a városi cukrászdába sincsenek ojan jó sütemények, mind a dorosz- 
lai lakodalomba. Még is emlégetik a vidékiek, ha gyünnek, mer tényleg, 
tiszta dióbú még nagyonn finom más mindénbű csinájják a süteményéket a 
lakodalomra." /34/

19.15 "A sütésné mindenki tuggya, mi a dóga, különössen akimá tartott 
lakodalmat, mer az számonn tartsa, hogy jaj, én ezékné $okka tartozók, 
mer ezek énnálam nagyonn kitéttek. Ez vonatkozik testvérre, ángyira, jó
barátra. A szomszédok is nagyonn kiszokjék vénni a részüket ijenkó a la
kodalmi előkészületbO." /34/

19.16 "... Mér nem tésző magad elé fehér kötént, mind a többiek? - kérdez
ték a menyasszony annyát az éggyik lakodalomba, aki ezt felete: - Dehogy
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t e s z e k ,  hát nem tudod, a szülők nem szoknak kötényt tenni, ha a gyerékük
lakodalmát készittik." /34/

19.17 "Egész nap sütnek, akkó az időssebbek, nagynénik, ángyik meg ije- 
nék, négyenn-ötenn odahaza maradnak a legényés házná ebédét készitteni, 
azok részire akik egész nap sütnek. Vacsora ijenkó nincs..." /34/

19.18 "Sütéskó mindig húsleves van ebédre, főtthus paradicsomszósszi, még 
sütemény. Délbe ha nem férnek mind az asztalhó, akkó fővátta ebédönek. E- 
iősző a násznagynék és az ojanok mennek, akit köll vigyázni, hogy meg né 
sértsenek. Az utóbbani időbe má, a gazda lakodalmakba főterittenek a kocs
mába és ott egyszerre bir ebédelni mindenki." /34-1980/

19.19 "A násznagynék meg vannak kiméivé, nem sikátatnak velük tepszit, 
még ijesmit, hanem a csokoládéreszelés, mozsollaaprittás a dóguk, meg a- 
miKor má van kisűve sütemény, akkor izlésessen fölszelik a kalácsot. Az 
ojan közelebbi rokony, testvér még szomszéd rakják ki a tepszibő a kalá
csot, sikájják a tepszit.'734/

19.20 "Amikó a pékné kisüt a sütemény, akkó a fiatalabbak, lányok, me
nyecskék kettessive, nagy párszáríttókon viszik a kocsmába, ahun a lako
dalmat tartsák és ami teljessen kész azt a süteményes szobának a póccára 
rakják. A tortákat meg a másik részitmásnap tőtti meg krémmé a sütőné,
néhány 'igyessebb menyecske segitségivé.'734/

19.21 "Nekem nincs tudomásom fonyott kalécsrú. Kőttkalácsok, kiflik vótak, 
de nem azok a kerek kalácsok, amit rátéttek a borosüvegre még a vőfénybot- 
ra. miké máshunnét gyüttek ide a vőfények hívogatni. Az öregebbektű se 
hallottam, nogy ez valamiké is lett vóna Óoroszlőnn."/41/

19.22 "Az én időmbe kevés torta vót. Lakodalomba csinátak lindzért: kris- 
tájcukrot megpirositottak oszt azt rászórták a tetejire, akkó eggyikénn 
vót piros cukor, a másikonn fehér. Sütöttek még piskótát, mákos-piskótát, 
még tojásfehérjibű puszédlikat, de azt is keveset, csak a tetejire égy- 
gyet-kettőt, dísznek. Ez vót a sütemény."/41-1935/

19.23 "Lakodalomra nem sütnek kőtt mákoskalácsot, mer az máskó sé vót szo
kás Doroszlónn."/34/

19.24 "Ötven év úta vagyok kocsmárosné... Azelőtt nem is vót a lakodal
makba torta, csak apró sütemények, ami a süteményeket illeti. Azelőtt is 
vót 6-700 széméjés lakodalom. Ebédre legtöbbsző paprikás vót, de vót ojan 
is ahun leves, főtthus, szósz, még mind a röndös vacsoráná, pecsénnye is, 
de akkó este vót paprikás. Réggelire hurka, disznósajt még ijesmi. Szakács 
nék má akkó is vótak... Vót úgy is hogy délelőtt esküdtek, a pecsénnyét
a pék sütötte és főtálúták débe, akkó délutánnig táncúgattak. Estefelé 
még vót a vacsora utánna tovább táncútak..."/50-1930/

19.25 "A dióstorták csak az 1950-es évek utójátú vannak szokásba, amit
a násznagynék  hoznak, különféle formába: éggyik "lányt" hoz, a másik "ba- 
bákat1,1, a harmadik "halat", "csirkét", "bárányt"...'750/
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19.26 "A mostani ményasszony-torta mind fehér cukorhab és ezt éggy nagyobb 
alakba csinájják, a tetejibe egy kissebbet és ezt mind aszparátussza di- 
szittik... '750/

19.27 "Lakodalmakba a levest most is ásottkút vizében főzik, mert attól 
jobb a leves, főzés közben nem fut, még nem is zavaros."/35/

19.28 "Aki ott van sütni, az mind kosárrá mén, visz valamit a sütéshő és
amikor a kosarat kiüritti ott a pékné, akkó az üres kosarakat kitészik,
oda a sorba és még mielőtt a süteményéket elhorják a kocsmába, a két nász
asszonynak a kötelessége, hogy mindénkinek a kosarába csomagújjon égy kis 
kóstulót az otthunmaradt családtagoknak a részire. Ez nagyonn is jó szo
kás, meg kötelesség: mindenki kosarába Öt-hat darab kis süteményt meg há
rom-négy jó, lakodalmas kiflit ténni."/34/

19.29 "A lakodalom előtti két naponn, csütörtökön még péntek éjjé álitta- 
nak süteménycsőszt. Valaki őrzi a süteményt, mer azelőtt gyakoriak vótak 
a süteménylopások."/34/

19.30 "A lakodalom idejére kibérélik a tánctermét és a mellékhelyiségeket. 
A helyi kulturegyésület a méghivottak száma után, fejenként két kilogram
búzának az áráért adja ki lakodalomra őket."/33/

19.31 A vágás. "Vágásná a közeli rokonyok még a szomszédok működnek közre. 
Vágni mindig a lakodalom előtti naponn szoknak, ami péntékénn szokott lén- 
ni. Ijenkó mindenki a legszebb tyúkját, kokassát, libáját, kácsáját vagy 
pujkáját fogja meg és viszi el lévágóra, mer ijenkó tele van az udvar né
pekké és mindönki azt figyeli, ki mit hoz a lakodalomba. A legszebb kövér
libát, azelőtt így össze, a násznagyné még a testvér vitte. A vágójószá
got, baromfit, nyóc-kilenc óra között illik vinni a lakodalmas házhó. A- 
mikor a népek horják a vágóbaromfit akkor a háziasszonynak ügyesnek köll 
lenni és mindénkitű átvenni amit hozott. Akkor behívja a szobába, ott ki 
van rakva a krémpite és mégkinájja még két-három kiflit tesz a kosárba, 
hogy né távozzon üres kézzé.'734/

19.32 "Van má tíz éve, hogy a násznagyok baromfi helétt égy-két báránt 
vagy hizót visznek lakodalomba."/34-1975/

19.33 "Tizenöt báránt hoztak, mikó a fiam nősöt, abbú má nyőcat visszaad
tam... '724/

19.34 "... Mikó viszik a vágóbaromfit, akkó a násznagynék még a közeli ro
konyok, mindég tésznek a kosárba égy-két üveg dunctot is a lakodalomhó.* 
/34/

19.35 "Ez a lakodalom, éggyik zsebbű a másikba; a szülők zsebibű a gye- 
rékékébe...'727/

19.36 "Mindén lakodalmas házná köll hogy légyén valaki bennfentes, ángyi
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vagy szomszédasszony, aki tuggya, mi hun van a házba- Van mindig aki vá- 
1 a 1 kozík arra, hogy az összes baromfi nyakát evágja /baromfivágó/. A ba
romfit leginkább az asszonyok, a férfiak még a disznókat, bárányokat vág
ják. Igaz, most má az utóbbani időbe a disznókat a böllér, a bárányokat 
még a juhász vágja lé, nyúzza még, még is főzi, bográcsba."/34/

13.37 "Az 1930-as évek elejinn még nem vöt szokás lakodalomra bárányt 
vágni. Ebédre csak malac-, meg baromfipaprikást adtak."/50/

19.38 "Vágni még többen vannak mind sütni. Régenn, ebédre ijenkó mégsü
tötték a kövérbaromfinak a vérit még a máját és odarakták az asztára, jó 
puha kenyérre... Manapság még, ha nagy a lakodalom akkó bárányt is vágnak 
ebédre, mer ijenkó néha száz vendég ül az asztalná, de még az otthuniak- 
nak is künnek haza jó paprikást."/34/

19.39 "Kisgyerek vótam... Mentünk végig az utcánn. Eggy házná sarkig ki- 
vőt tárra a nagykapu: készűtek lakodalomra. Kigyütt a Mari$, néni és fi
nom süteményeket nyomott a markunkba: - Nesztek gyeréké'k! Egyeték jó ka
lácsot oszt n'é feletsétek, hogy márna van az én fiamnak a lakodalma."/47- 
1942/

19.40 Nyári lakodalmakban a vágás alkalmával előkészített húst a pince fe
nekére helyezett fehér abroszokra terítik ki, hogy kihűljön másnap hajna
lig. Mégis volt rá példa, hogy a szokatlan meleg miatt megromlott a lako
dalomra készített hús.

19.41 "Amikó vágás van, akkó a fiatal lányok még a legényék megvannak hí
va úgy délutánn három órára. Akkor a vőlegény rokona befog a kocsiba és 
viszi ükét kocsigázni. Legények, lányok, meg ha van fiatal ményecsketárs, 
akkor az is otthaggya a sütést-főzést-mosogatást és elmennek kerGni a fa
lut. ’734/

19.42 "Azelőtt sok tanya vót a határba, de a doroszlai tanyákonn, szál
lásokon sose tartottak lakodalmat, még a béresek se.'759/

19.43 Lakodalmi készülődés alkalmával megvitatják, ki miért hivatalos, 
meg azt is, ki nincs jelen azok közül, akinek illene ott lennie. Sokszor 
ilyenkor jönnek nyilvánosságra a titokban tartott családi konfliktusok, 
ha valamely közeli rokon "igazolatlanul" marad távol a lakodalmas háztól.

19.44 "...Ott vót az egész retye-rutya - szokják mondani, ha ott van min
denki a rokonyságbú."/34/

19.45 "Valaki a rokonyságbu átveszi az evőeszközt, tányérokat, edényeket 
a kocsmárostú, annyit amennyire szükség léssz a lakodalomba. Ugyanez a 
sz’éméjj lakodalom utánn vissza is aggya és elszántul az edényékke.'734/
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"ügy ég a tűz, ha raknak rá,
Szóll az irigy né hallgass rá.
Raktak is rá, raknak is rá,
Csak te babám n’é hallgass rá."

(6DNZ 71 sz.)

20.00 Ajándékozás, nászajándék.

20.01 "Régénn az vét a szokás, hogy a menyasszony kapta az anyóstú a jegy
kendőt: fejrevalót meg nyakravalőt is, de a nyakravaló kendő fekete vót.
/1900/ Az én édesanyám az má pirossat kapott, fejre, még nyakravalőt is. 
Édesapám idejibe a jegyüng nagyonn ki vót varra. /1915/ Én is piros fej- 
revalő kendőt kaptam. Szóvá, mink má kaptunk kontyot is, még jegycipőt. 
Mink még az anyósnak vettünk szinténn selömkendőt, az apósnak míg a vő
legénynek ingét. A vőlegény jegyünge finom zé'fir vót, de az má nem vót 
kivárri." /4-1930/

20.02 "Nászajándékba a menyasszony selémkendőket kapott. Az anyós meg a 
közeli rokonok vették a legdrágábbat. Akkó, ahogy menné messzebbrö való 
vót a rokony, anná vékonyabb selém-, szövet-, még bársonykendőt vett. Én- 
is sokat kaptam, három rakács kendőm vöt.

A vőlegénynek szentképeket vettek nászajándékba. A közelebbi rokony, a 
körösztapja kettőt, aki messzebbi rokony az éggyet vétt... Vagy két szé
két, vagy asztalt... De az má nagyvalami vót, ha kapott éggy asztalt! 
Vékkérórát, tányérokat, kettőt vagy négyet, teáscsésziket, kettőt. Éggy 
másik rokontú paradicsompaszirozót, vagy sótartót, még hozzá éggy hus- 
klopfulót, főzőkanalakat. Még evőeszközt sé kaptunk... Ekkora vót akkó 
az ajándék." /41-1935/

20.03 "Nászajándékba az Étéi nénémtO három szentképet kaptam, ojan szinü 
rámába mind a bútorom, mer akkó az vót a divat: Jézus-szive, Mária-szi- 
ve, még Szentháromság- képeket...'723-1935/

Az 1970-es évek elején így zajlott le a lakodalmi ajándékozás:

20.04 "Amikor megtörtént a lánykérés, akkor az anyósjelölt és az apósje
lölt vettek a lánynak éggy öltözet ruhát, gyönyörű csokor szegfűt, meg
a legnagyobb tábla csokoládét.

Sok hejenn ez így van, hogy amikó ménnek kérőbe, akkó viszik az aranyka- 
rikagyürüt még az ajándékot, nem csinának kűlönn eljegyzést. Választanak 
éggy mégfelelő napot amikó a vőlegény még az édésannya elvezetik a lányt 
a városba és vásárolnak égyforma öltönynek valót és még is varrassák i- 
ratkozási öltönynek. Az iratkozás napjánn a lányos házná iratkozási ebéd 
van, amire megszokják hinni a vőlegénynek a szüleit még á testvérjeit és 
akkó közbe lébonyolijják az ajándékozást is. Az ajándékokat a ményasszony 
aggya át: az anyőssának végbe ruhát, az apóssának fehér ingét, zsebkendő
vel, a nagymamának végbe vett ruhaanyagot, a nagypapának is ingét, zseb
kendővel. A lánytestvérnek vagy menyecsketársnak ha van, szép ruhát, vég
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be. A vőlegény testvéreinek, ha férfi akkó inget, ha azoknak gyerékük van, 
akkó annak nagyonn szép pulóvert vagy ingét, még nagy tábla csokoládét 
szoktak venni a gyerekeknek. A menyasszony azért isa99ya átt ezé'ket az a- 
jándékokat iratkozáskó, hogy légyén idő a mégvarattatásra. Nagy sértés az, 
ha a lakodalomra nem várassák még az ajándékba kapott ruhának valót.

A lakodalom napjánn a ményasszony nagyonn szép pár esküvői cipőt kapott a 
vőlegénytű, az anyóstú még nagyon szép diszés fityulát, amibe éjfél utánn 
eljárta a ményecsketáncot. A vőlegény meg a ményasszonytú esküvői fehér 
ingét, nyakkendőt és zsebkendőt kapott ajándékba.

A násznagyok még a vőfényék fehér zsebkendőt kaptak ajándékba a menyasz- 
szonytú, lakodalom napjánn. Mire mentek a lakodalmas házhó gyúrni, süt
ni vagy vágni, addigra a közeli rokonyok elvitték a szép ajándékokat. Leg
nagyobb ajándékot a köröszt- még a bérmakoma vitte. A nagymamák, testvé
rék, nagynénik, a szomszédok, ezek má mind viszik magukka az ajándékot a 
lakodalmi készülődésre. Ott éggy különn szobába rakják össze a sok szép 
ajándékot, és örömmé mutogassák, ki meIlik ajándékot hozta."/34/

20.05 Manapság már /1985/ gyakori nászajándék a színes tévékészülék, a 
konyha- vagy előszobabútor, a mosógép, a hűtőszekrény, a villanytűzhely 
és egyéb. A násznagytól kapott nászajándék értéke néha meghaladta tíz 
tonna búzának az értékét. A nászajándékokat a rokonság vendéglátójuknak 
adja át. A nászajándék az esküvő után annak a félnek a vagyonát képezi, 
akinek a rokonságától származik, ezt válás esetén is figyelembe veszik.

20.06 "...Az a rengeteg ajándék mind a fiamé, mer én is vittem mindenhová 
ajándékot, még pénzt is, ahová csak mentem lakodalomba." /7/

"Barna kislány né bizd el magadat,
Sejém szoknya veri a farodat.
Ha a szoknyád sejémből nem volna, 
Hozzátok sé jártam volna soha." /34/

21.00 A lakodalmi népviselet.

21.01 "Édesapám amikó esküdött, akkó nem vöt mindönkinek saját vőlegény
ruhája. őneki vót, de aszongya, mindig utonn vót a ruha, mer talánn hu- 
szann, harmincann is megesküdtek benne. Közbe hát a ruhát hétköznap is 
vitte, de visszájárú, mer béllés vót benne oszt munkanapra viszájáru 
horták."/41-1913/

21.02 "Apósomnak még vót rojtos gatyája. Kirojtozták az ajját, hogy szebb 
légyén. Négyszéles vót eggy-éggy szára, nyóc szél a két szár.Abba mé’ntek 
a kocsmába, templomba még lakodalomba is, még allú a csizmába, keménkalap 
a fejükönn, még nagygombu pruszlik.."/4-1935/

21.03 "Az én anyám idejibe a Mária-lányok tiszta fehérbe esküdtek. A má
sikak, akik nem vótak Mária-lányok, azok is fehér-, slingűtt szoknyába 
esküdtek, de színes selém meg ződ- vagy kék köténnyük vót, még színes,
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rojtos selémkendő vöt a nyakukonn. Hosszú ruhába jártak, egész bokáig é- 
rőbe, még a lábukonn is, úgy mondták bakancs, fekete bőrcipő35vöt. Szi- 
nés pántiikábu vöt a masni a tetejinn. A lázsiást azt még édesanyámék 
hordták a nyakukba, az ezüstbü vót." /41-1913/

21.04 "Az én időmbe akkó mink má sokká rövidebbe jártunk, még mink ak- 
kó má szines selémszoknyába esküttünk. A Mária-lányok akkó is fehérbe 
esküdtek, még miciba. Aztánn má fehér lett a blúz meg a tüledálló, slin- 
gött, még merkűtt. Ha Mária-lány vót a menyasszony, azt éggy hajra fé- 
sűték oszt a haja véginn vót éggy masni. A másik menyasszonyt két hajra 
fésűték, egymás mellé fonyták a két ágat, még pántlikába befonták a ha
jukat, ennyire különböztek csak a Mária-lányok a többitű. Szüzkoszoruja36 
csak a menyasszonynak vót, annyivá különbözött a nyoszollólányoktú, Má
ria- lányoktú. Fülbevalója vót mindenkinek, smizli, még a gyöngyöt vit
ték. A mi időnkbe vót az az aranlánc, leginkább Mária-kép vót rajta, 
vagy pedig kisebb köröszt." /41-1935/

21.05 "Ha ojan lány is esküdött akirű tudva vót, hogy má előbb vót vi
szonya nem csinátak különbségét, annak is főté'tték a szüzkoszorut. Per- . 
sze ijenkő suttogtak körülötte."/34-1975/

21.06 "Leginkább öt. szoknya vót: három-négy fodros-, meg éggy fősőszok- 
nya. /Édesanyám idejibe nagyobb ráncokba szedték a fehérszoknyát és csak 
egész keskeny slingülés vót a szoknyájukonn. 1913/ A mi időnkbe má apró
ra lettek ráncúvá a slingűttszoknyák, széléssebb slingülésis vót má a 
szoknya ajján, még mind slingüttek vótak a szoknyáink: az ásó keskenyeb
ben a fősők szélésebben. Farigót má mink vittünk: az fart adott, meg jó föl- 
eméte a slingűttszoknyákat. Bugyit nem hortunk még az én időmbe se. /1935/ 
Édesanyám idejibe még azt sé tudták mi az /1913/. A slingOtt szárú bugyik 
térdigérők vótak. Az ötvenes évekbe gyütt a hullapéntő, mer ojan csúnya
vót az a bugyi amikó forogtak azokba a rövidebb szoknyákba. A hullapéntő 
éggy szeles vót és ha forogtak akkó a széles péntők széjjémentek, ez még 
ottmaradt lénn és takart. Ez alatt má akkó csak rövid bugyikat hortak. 
/1955/" /41/

21.07 "öreganyám idejibe csak mégvárták a kontyot simára nem vót benne 
papiros sé, és csak úgy mégszédték a ményasszony fejinn azt a három rán
cot, oszt ennyibű át. /1900/ De aztánn má később a mi időnkbe mé'gszédet- 
tük előre, keménypapirossá, hogy szépenn ájjon. Pillangós vót, meg tíz- 
-tizénéggy ránc vót eggy-éggy ődalánn." /41-1935/

21.08 "Azelőtt a vőlegénynek is éppenn ojan koszorú37vót a kalapjánn, 
mind a ményasszony fejinn ami vót. Szüzkoszoruja nem vót, de éggy hosszú 
pántlikája vót ami léért a csizma sarkáig. Ha rövidebb vót, akkó azt mond
ták, nem nagyonn szereti a ményasszony, mer nagyonn kiszabta a pántliká
ját." /1-1930/

21.09 "Amit a menyasszony kapott jegykendót az anyóssátú, azt fötétték 
ászlónak, szépenn zászlónyélre t'étték. Benne vót a slingűtt kendő, amit 
a lánynak má előre elkészítettek, hogy máj ha kapja a jegykendőt ha fér-

95



hőmén, hogy addigra meglé'gyé'n. Azt vitte a nagyvőfény, magossan főtartót,, 
ta, akkó azt az egész falu, nézők látták, hogy mijen jegykendőt kapott a 
menyasszony." /1930/

21.10 "1913-bu megvan még édesanyám slingOtt kendője, ami fönt vöt a zász- 
lónn. Az éggyik sarkába pirossá van kivirra "1913" a másikba még "Mária 
segijj"." /41/

21.11 "Éjfélkő lévötték a menyasszony fejirű a koszorút?8 akkó kezdték a 
kontyulást. Akinek nagy haja vöt, abbu jőcskánn kivágtak. Ojan vastagabb 
drótbu csinátuk azt a hajperecét, ijen félkört, ronggyá betekertük, attú 
szépenn át a konty. Kicsinátuk a menyecske haját, kétődalt perecre csa
varták és akkó rátétték az ásó fejketőt és rákötötték a hajpéréc tetejire. 
Akkó rátétték a kontyot oszt ennyibü át a kontyulás."/41-1935/

21.12 "A lakodalomba, kinek nagyobb vót a rozmaringja, anná nagyobb ro- 
kony vót. A legnagyobbat az anyósfát az örömanya kapta, aztánn a testvé
rek, még még odatétték melléje azt az ajándékkendőt amit kaptak a mény- 
asszonytú. A násznagynék szinténn ojan ágassat kaptak, mint a közeli ro- 
konyok. A közönséges vendégék, még a pap is csak éggy szál rozmaringot 
kaptak. Az én időmbe az anyós rozmaringfát kapott, aztánn lett csak anyós
fa.

Alma a lakodalomba az éggy kitüntetés vót, azt nem mindenki kapott csak 
az örömanya, nagymamák, nyoszollőlányok, a pap meg a jedző...

Azelőtt nem is vót még mindénkiné rozmaring se, mer nem is vót, vagy ha 
szegényebbek vótak, nem is vették még. Kruspánnya az vót mindenkinek.
Éggy kis kruspány ágat, fődiszitették ijen kis papirvirággá, ezt kapták 
a népek a lakodalomba." /41-1935/

21.13 "Ötven év óta szokás fényképezkenni a lakodalomba. A Mária-lányok 
is fölőtöztek, mind Ujhód vasárnap, ha a menyasszony is az vót és akkó 
a menyasszonya éggyütt léfényképezkedtek." /4/

"Liba, liba tarka szárnyú liba,
Hivatalos vagyok a lagziba.
Mit ér nekem az a lakodalom 
Amibe a rózsám a menyasszony." /11/

22.00 Esküvő?9 lakodalom.

22.01 Az eddig lejegyzett szokásanyag ismeretében nyilvánvalóvá válik, 
hogy a paraszt lakodalom nem egyéb, mint az etnikai, társadalmi és gaz
dasági viszonyok kifejezője. A doroszlői lakodalmi népszokások esetében 
nehéz lenne éles határvonalat vonni a különböző szokáselemek között: van
nak átfedések, egyazon időben jelen vannak a maradinak nyilvánított és
a legújabb, divatos szokáselemek, amelyek úgy is magyarázhatók mint a 
különböző termelési fokon, különféle termelőeszközökkel és birtoknagy
sággal rendelkező gazdaságok szokáselemei. Azonkívül a gyűjtés alkalmá-
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val úton-útfélen fölbukkantak a magyar nyelvterülethez tartozó németes 
doroszlői szokások, amelyek külön cím alá kívánkoznak. Ezt tanúsítják az 
adatközlők is, szerintük a doroszlói lakodalmi népszokások három szokás
rendre oszthatók, éspedig:

a./ siratős vagy különlakodalmas,
b./ németes lakodalmi, és
c./ közöslakodalmas népszokásokra.

Siratós, vagy különlakodalom.

22.02 A siratós lakodalomban a vőlegény fölkerekedik násznagyaival, vő- 
fényeivel, násznépével és a falu, vagy utca másik részén levő menyasszo- 
nyos háztól kikéri /A menyasszony kikérést és búcsúztatót lásd 26.16 és
26.17 szám alatt a mellékletben./ és magával viszi a menyasszonyt. Eskü
vőre együtt mennek, azután a siratók visszatérnek és az újpár, illetve
a fiatalok nélkül mulatoznak, "siratják" a menyasszonyt, ezért még ma
napság is siralomanyának meg siralomapának nevezik a menyasszony szüleit.
A vőlegény szülei viszont örömanyaként és örömapaként élnek a köztudat
ban.

22.03 A siratós lakodalmi szokásrend a régibb, amiért manapság már csak * 
részben rekonstruálható.

22.04 "Mikó én tizenkét éves vótam, akkó még külön vót a lakodalom: a 
vőlegényés házná a vőlegény, a menyasszonyos házná még a menyasszony ro
konai gyüttek össze." /40-1925/

22.05 "Nyáronn a lakodalmas házná a szedérrázó ponyvákbú csinátak sátrat, 
vagy körű vótak a ponyvák huzzi az oszlopokra, nem vóttetejük, csak o- 
jan szárnyékot csinátak. Körű vótak asztalokká, padokká és ott lakodalmaz- 
tak. össze, mikó má hideg vagy essős vót az idő, akkó az összes szobákbú 
kihurcukodtak. A nagyházba maradt a vőlegény még a menyasszony a násznagy
urakká. Onnét mentek táncra, a többi szobák meg vótak a tánctermek." /40- 
1930/

22.06 "Az én Horvát öregapám meséte, hogy az ü idejibe, mikó a menyasszo
nyos házhó értek, akkó addig nem adták a ményasszonyt, mégcsak nem fele
tek meg három kérdésre. No, akkó a nagyvőfény bekopogott az ajtónn, hogy 
be-é eresztik. Ajtót nyitottak és akkó bemutatták az éggyik nyoszollőlányt 
és ezt mondták:

- Szent Imre herceg föl szentéit temploma felé jártam, ott éggy pá
ratlan galambra talátam. Vőlegényünk, ez é az?

- Nem ez az! Akkó vezették a másik nyoszollólányt és akkó újra kér
dezték... No, akkó harmadszorra kivezették az igazi ményasszonyt és akkó 
megin megkérdezték... Hát akkó a vőlegény mondta ám hogy ez az, az igazi 
oszt mégcsókuták égymást. Akkó a ményasszonyt elősző ebucsuztatták az é- 
désapjátú, édesannyátú, testvéreitű, pajtásoktú még az ásó és főső szom- 
szédoktú. Erre vót különn búcsúztató. Akkó mégindutak. Mindönki sírt, ak
kó ez vót a szokás, azé akkó a menyasszonyos házná nem mondták, hogy la
kodalom, hanem hogy sirató, mer az is vót." /4-1895/



22.07 "A vőlegény rokonai, meg az egész násznép, mentünk a ményasszonyos 
házhó, lakodalom napjánn az esküvő előtt. Amikó odaértünk be vót zárra 
az ajtó. A menyasszonyt a násznagyokká még a nyoszolóasszonnyi betették 
a nagyházba. Nem engedték be a vőlegényt még a násznagyokat, még nem 
t u d t a k  mégfeléni három kérdésre. Az első kérdés ez vót:

- Mi kő áll az Isten ögylábonn?
- Hát mikó a szamárra száll!

A második kérdés:
- Mikő van a békának tol la?
- Akkó, mikó lenyeli a gója! /68/

A harmadik kérdés:
- Mér van kokas a kálvinisták templománn?
- Azé, mer ha tyuk lenne a helinn, akkó nem lenne aki 

lehozná a tojást!

Mikó mégfelit a kérdésekre, akkó nyitottak ajtót csak, akkó vót szabad 
neki mégcsókúnyi a menyasszonyt, oszt indútak minnyájjan esküvőre. Akkó 
a zenészek  i s  elkezdtek muzsikáni, ami akkó vót a szokásba hogy:

Kocsira ládám, benne a ruhám 
Magam is fölülök,
Én édesanyám, szerelmes dajkám 
De magamra hagytál." /41-1930/
"Kocsira ládám, kocsira szűröm 
Magam is fölülök..." /63-1825/

22.08 "Édesanyám mondta, hogy még az ü lakodalmuk is délelőtt vót. Akkó 
réggé nem vót leves, hanem paprikás, még mittudomisén mi, akkó az az e- 
béd má délutánra kerűt, mer esküvő előtt éttek. Akkó mikó mögkerűték a 
falut, akkó meg in éttek, de az má a délutánni órákba vót. Akkó a vacsora 
az má 10-11 órára kihúzódott, ojan messze, úgy, hogy kevés vót a tánc, 
majnem csak ijen észém-iszom vót az egész. Akkó éfél utánn ojan éggy-két 
óra tájba, akkó kötötték csak be a fejit a menyasszonynak. Aztánn kezdő
dött még csak a nagy lakodalom, mer a közérű rokonyok persze éfoglittak 
vótak, főszógátak még kináták a vendégeket, népeket. Hanem aztánn megkez
dődött, néha másnap délig, még másnap egész nap is..." /4-1913/

22.09 "A lakodalmi virágot mindenki a ményasszonyos házná kapta. A fér
fiak kaptak a kalapjuk mellé bukrétát, az asszonyok lányok kaptak a ke
zükbe rozmaringot. Ezek teljes üres kézzé indútak meg, mindent a mény
asszonyos házná kaptak. Mikó ez mind mégvót, akkó körűkináták ükét sü
teménnyé, itallá, ebucsuztatták a ményasszont oszt mentek a templomba.
A menyasszony zenészei akkó nem muzsikátak." /4-1925/

22.10 "... Még a virágot várták fő, addig a menyasszony ágyát árűták, ár
verezték." /54-1905/

22.11 "A nyoszolóasszony az a menyasszonynak vót a nagynénnye. Az, mikó 
megindút az esküvőre a ménét, akkó vitte a hóna alatt éggy skatujába a 
virágot még a rozmaringot, oszt esküvő utánn körönézett hogy kinek nincs 
virágja vagy rozmaringja és akkó annak főtűzte." /4-1925/
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22.12 "öreganyámtú hallottam, hogy most az ü idejibe vöt é, vagy előtte, 
hogy árverezték a menyasszony ágyát. Mindenki árverezte, sok pénz össze- 
gyütt akkó, de a vőlegénynek köllött az utósó Ígérőnek lénnyi, hogy az 
üvé légyén a ményasszony ágya. /Amikó aztánn úgy hozta a sor, hogy ösz- 
szevesztek vagy elvátak, akkó ezenn is éggy nagy pör vöt, mer nem akar
ták odaannyi a menyecske ágyát, mer aszonta az após, hogy ü azt mégvStte 
és azé nem aggya./" /4-1900/

22.13 "Esküvőre mikó mégindútak, elő mént a két násznagy, mer akkó még 
csak kettő vót. Utánnuk a vőlegény ment két kislánnyá. A menyasszonyt
a vőlegény utánn vezette a nagyvőfény, a második vőfény még utánnuk ve
zette a két nyoszollólánt. Ezek utánn a többi vőfényék még a nyoszollólá
nyok, akkó a két násznagyné, a többi vendég, legények, lányok, utánnuk 
a zenészek, a sor leghátujján az örömapa, örömanya, siralomanya,siralom», 
apa. A ménetbe csak a vőlegény rokonai mulattak, a siratósok nem. A kös- 
ségházáig mentek így..." /4-1925/

22.14 "Mikó vége létt az esküvőnek4,0 akkó a vőlegény vezette a mé'nyasz- 
szonyt, a kisnyoszolólányok mentek mingyá utánna, a nagyvőfény is visz- 
szakapta az ü nyoszollőlányát, akkó így mentek sorréndbe. Az öregebbje 
késérte a ményasszont, vőlegényt a fiatalja meg a zenészek előtt mulat
tak. így kerűték még a falut?1" /4-1930/

22.15 "Az én anyám idejibe nem vitték így a literes üveg borokat az ut- 
cánn mind most, hanem a csutorákat, amive hívogattak a vőfények, aztat 
azok vitték, a közeli rokonok oszt kináták a nézőket. Ha. útközbe kifo
gyott, akkó az a rokony vagy jóbarát akinek a háza előtt éméntek, az mé’g- 
tŐtötte, hogy ölég légyén körű a falunn." /41-1913/

22.16 "A násznagyokat násznagyúrnak szólították a lakodalmas ménetbe mer 
görbebotot42vittek és szivart szíttak." /4-1930/

22.17 "Ászlóra tűztek almát még a jegykendőt is a rúd végire tétték, visz- 
szafelé még vöröshajmát tettek rá a kösségházáná. Akkó az én időmbe ez vót 
a szokás. Mikó a polgári esküvőrű mentek átt a templomba, akkó a zenészek 
ráfújták a "Rákóczit", de mikó az egész násznép bement a templomba, akkó 
ehagattak, még tartott az esküvő."/17-1910/

22.18 Számtalanszor előfordult, hogy ugyanazon a napon két lakodalom is 
volt a faluban, de úgy szervezték, hogy sem esküvő alkalmával, sem a fa
lu kerülésekor nem találkoztak, nem akadékoskodtak egymásnak.

22.19 Annak ellenére, hogy a falunak két temploma van, csak a nagytemp
lomban eskettek. Tudnak ugyan róla, hogy a Szent-kúti kápolnában az 50-es 
évek elején kivételesen ezüstlakodalmi esküvőt tartottak.

22.20 Kettős lakodalomra43 még emlékeznek, ez legutóbb két-három évtized
del ezelőtt volt a faluban./1982/
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22.21 "A siratós zenészek nem is muzsikátak addig, még csak a menyasz- 
szont vissza nem késérték a vőlegényés házhő. Mikó ott áttadták, akkő 
mégindútak szépenn a siratós házhó és csak akkó kezdtek a siratós zené
szek muzsikányi/4-1925/

22.22 "Esküvő utánn elősző tette be a lábát a menyasszony a vőlegényés 
házhó. Azelőtt ez annyira szégyen vót, hogy illetlenség lé'tt vóna oda
menni előbb a legényes házhó." /4-1930/

22.23 "A slingOtt-szobát úgy hitták, hogy nagyház, az esküvő utánn ott 
vót a menyasszony még a vőlegény. A násznagyok azok mindég ott őrözték 
ükét, még csak be nem kötötték a menyasszgny fejit. A menyasszony csak 
akkő mehetett ki táncúni, ha a vőlegény megengedte, de akkó is tánc u- 
tánn mingyá visszavezették és átadták a vőlegénynek még a násznagyoknak. 
/4-1930/

22.24 "Azelőtt szokásba vót, hogy ha valami elöljárónak a gyereke háza
sodott, akkó mikó méntek be esküvőre^4 akkó lűdöztek avva a mozsárágyúva 
négyet-ötöt, de ha szégénnyebb vót, akkó kevesebbet. Ha még valakinek a 
lakodalmasok közű vót vadászfegyvere, akkó mikó odaért a lakodalmas mé
nét, akkó a kapu mögött elsütötte a puskáját..." /41-1930/

22.25 "A lakodalom készittésbe má a fiatal emberek étervezték, hogy máj 
ki léssz aki röndözi ezt a bábut, meg ki lessz a kocsihajtó. Persze a 
részesük szokott lénni, vagy ojan valaki. No, akkó hát főszereték a ko
csikereket éggy hosszi fára oszt a kocsi utánn kötötték és ahogy ment ak 
kó az úgy forgott. Éggy bábu vót a menyasszony a másik a vőlegény, azok 
is fővótak bukrétázza, pántlikázza oszt avva keröték még a falut, a bábu 
va. Erre összeseréglett az egész falu gyereke, oszt nem a lakodalmat bá- 
muták, hanem azt a bábut. Erre nagyon vélekszek, mer sokat meséte édesa
nyám, még öregapám is." /4-1910/

22.26 A lakodalmi bolondkerék vontatása, amelyen két bábu forgott, még 
1935-ben is, B. Pál lakodalmában is szokásban volt, ahol a vontatását 
P. Pál végezte. Az adatközlő gyerekként maga is a bámészkodók között 
volt és megütötte az egyik bábu. /29-1935/

22.27 "Mikó én ékezdtem zenéni, akkó két házná vót a lakodalom, oszt ak
kó éfél utánn mentünk a menyasszonyházhó, utánna vissza..." /12—1918/

22.28 "Mikó ideért a reggeli kismise, akkó az újmenyecskét evezették a- 
vatőra, mer addig nem vót szabad neki léfekünni az újembérre, még ki nem 
avassa a pap. Kismisére nem kontyba ment, hanem a jegykendőt tétté a 
fejire, amit az anyóssátú kapott. A nyoszolóasszony tisztsége akkó ért 
véget, amikó a lakodalom utánni réggel avatóra vezette az újmenyecskét." 
/4-1930/

22.29 A régi lakodalmakra jellemző, hogy mindenki vígkedélyö volt és 
mulatott. Különösen ha két, "jó nótás" hírében álló nemzetség került mű- 
rokonságba, se vége se hossza nem volt a derűnek és a mulatozásnak.
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22.30 "Az én gyerekkoromba néztük a lakodalmasokat, mikó a G. Maris néni 
ment férhő. Lakodalom másnapjánn főmásztak a háztetőre mulatni, oszt be
szakadt alattuk a nádas tető." /30-1925/

22.31 "Amikó az én lakodalmam vét, akkő az is két házná vöt, nem kocsmá
ba és gyüttek értem, mind régénn, mer akkó ojan világ vöt, oszt azé..." 
/62-1945/

22.32 "A régi doroszlai lakodalmakba nem vöt pálinka ivás, hanem csak 
este, vacsora előtt a zenészeket kináták meg pálinkává. Lakodalomba csak 
bor vöt még szódaviz. Poharat csak az 1930-es évek elejitO tesznek, az
előtt sörös üvegekbe tőtögették a bort és azokat rakták sorba föl az asz 
talra. Abbú ittak, adták kézrű-kézre..." /50/

Németes lakodalmi népszokások.

22.33 "...Egyformák vótak a doroszlai néméték is még a magyarok is... 
Annyi különbség azé vöt, hogy a német lányok kicsit hosszabb szoknyát 
hordtak, még nem vöt rajta szallag, haném csak simára vöt megvirra, még 
a lányoknak nem vöt a hajukba sé szallag, mind a magyar lányokéba. A 
némét lányoknak a hajuk fekete bársony száll aggá vöt lékötte, a magya
roké még szinés szallaggá vöt befonnya, meg hát főkötővi45vöt lékötte
a fejük.*750-1925/

22.34 "A németés lakodalom mindig egybe vöt a magánházakná, nem vöt kü
lön a menyasszonyé még a vőlegényé, haném éggybe vőtak.'750-1925/

22.35 "Kocsmába elősző az én szüleim lakodalma vöt, de öreganyám követel 
te, hogy a menyasszonyé mennyének el, onnan vitték esküvőre, esküvőrű
a kocsmába. Mi ve édesapámék szomszédok vótak a Nagykocsmává, így az ü 
lakodalmuk vöt elősző kocsmába, 1911-be. Kocsis Mártony vöt akkó a kocs- 
máros, az új pár neve Harjung Mátyás és Resch Mária vót."/50/

22.36 "A némét lakodalomba egésszen máskébb csináták mind a magyarok.
Ott az vöt a szokás, hogy csak az öregebb rokonyokat hitták meg, ott s‘é 
gyerék sé lány sé legény nem vöt a lakodalomba.'74-1925/

22.37 "A némétés lakodalomba is mindén magyarú mént, mer nem tudott sen
ki némétü, nem is vöt sémmi, ami némétO vöt. Esetleg valc'ért még polkát
muzsikátak, de hát az szokás szerint, mer az most is úgy van mindén la
kodalomba. "/50- 1930/

22.38 "Mikó esküvőrű mentek vissza, akkó a menyasszony odaát, tartotta 
a köténnyit: tettek bele pénzt és mégcsókuták. A csókpénz a doroszlai 
némét lakodalmakba vót szokás.’741-1930/

22.39 "A legényék összebeszétek, hogy mivel ük nem hivatalossak a lako
dalomba, csinának ijen "rábér" bandát. A legények fölőtöztek mind masz
kának, hogy né ismerje föl ükét senki. Akkó, mikó megvót a vacsora, ak-
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k6 égymásutánn bégyütt a “ráber" banda. Elő mént a vezető, annak valami 
piszkafábú vöt puskája. Egymásnak a vállát fogták és méntek körű-körű 
a táncszobába oszt danútak. No, akkó valakire rát'étték a célt, hogy most 
eztet bekerijjük. A lakodalmas nép akkő menekűt, de közülük éggyet még
is csak megfogtak oszt a közepibe... Vótak ezek tizénöten-huszan, bekeri- 
tétték úgy, hogy a közepin maradt, megszorították és föleméték magosra, 
hogy, nem bírt ménekűni és ezt a házigazdának köllött pénzé kiváttani. No, 
akkó aztánn mikó ez megtörtént, akkó most ide vacsorányi... Leűtek a főd
re a sátor alatt, vagy a kocsma közepire és ott éttek-ittak. Amikó jólak
tak, akkő a pénzt amivé kivátották a lakodalmast, azt szépenn elmulatták 
ott a lakodalomba. Itt az vót a "pekk", hogy a ményasszont bekeríttik, de 
a menyasszonyra nagyonn ügyétek. így akit ebirtak kapnyi, férfit vagy nőt, 
azt kerítették be. No, akkó aztánn szépen iméntek haza. Aztánn kezdődött 
csak a ményecsketánc. ‘74-1925/

22.40 "A doroszlai németékné az vöt a szokás, hogy a menyasszony koszorú
ba járta el a ményasszonytáncot, pénz nékű. Akkó mikó má nem vót ojan 
kapós, akkó leűtették a kocsma közepinn éggy székre, odatéttek égy asz
talt a menyecske kontykészülékive. Ekezdték azt a nótát muzsikányi hogy:

- Kutlér Rozi az ágyát magosra vetette 
Sén Mihál a gatyáját benne felejtette...

Ezt a nótát muzsikáták, még csak fő nem kontyúták az újményecskét. A kö- 
rösztannya még tartotta a köténnyit oszt mindénki aki csak körű táncút 
dobta bele a pénzt, tánc közbe ahogy kötötték be a fejit... Mikő ékészűt, 
akkó szótak az újembérnek oszt akkó avvi táncút tovább, körű... Náluk ez 
vót a ményecsketánc."/50-1925/

22.41 "A csókpoharat eztet nyoszollólányok készitétték: két pohár még 
éggy üveg vót a tácánn. A pohár körű vót fonnyá rozmaringé még lakodalmi 
virágokká oszt vitték, mindenkit kinátak. Ebbű mindenkinek köllött inni 
éggy kicsit. A vőfényék még vitték utánnuk a litérés üvegét és akkő ab- 
bú főtőtötték. Aki akart az dobott néhány krajcárt vagy fillért a tácába, 
de ez nem vót fontos, haném az hogy igyon az újpár egésségire."/4-1925/

22.24 "A csókpohár az némétés lakodalmi szokásvót: vacsora alatt a meny
asszony még a vőlegény előtt, lakodalmi virággá díszített pohár át, úgy 
hitták, hogy csókpohár."/41-1935/

22.43 "A doroszlai németékné nem vót siratós lakodalom, ott a menyasszony 
még a vőlegény ’égybe tartotta a lakodalmat. No, akkó ez tetszett a ma
gyaroknak is, oszt akkó így csináták és ott se vót többet sirató, sirar 
lomanya, meg örömanya, hanem égybe csinátak mindént."/4-1920/

Közös lakodalmas népszokások.

22.44 "Azelőtt a közös lakodalmat, ha nem a kocsmába vót akkó a nfégé'gye- 
zés szerinti házná tartották. 1943 őszinn esküttünk az urammá, a lakodal
munk itt vót az ü házukná. Utósó eset is vót ez akkó hogy a lakodalmasok 
eméntek a menyasszonyé, mer édesapám még megkövetelte hogy gyüjjenek ér
tem. "/2/
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22.45 "Amikor elérközétt a lakodalom napja, akkor má mindkét lakodalmas 
házná koránn keltek, mer misére köllött menni, hét órára. Indulás előtt 
a vőlegény még a ményasszony bocsánatot kértek a szüleiktö."/34/

22.46 "Lakodalom réggelinn vót a jegyesmise, akkó möntünk... Gyóntunk-ál- 
doztunk, még a szülők is. Más nem is nagyonn vót misére... Csak ojan fé- 
ünneplőssen őtöztünk, úgy möntünk a templomba. A vőlegény mégköszönte a 
lányos szülőknek, hogy nevetek a számára asszont."/41-1935/

22.47 "Misénn ott vótak a szülők, násznagyok, testvérek, közeli rokonok 
és minnyájann m'éggyóntak, mögáldoztak. Mise utánn az éggyik lakodalmas 
gazda, mindkettőjük nevibe méghitta a kocsmába azokat, akik ott vótak a 
templomba és végighallgatták a misét. Mire odaértek, ott má hangulatos 
vót mindén, föl vót teritte: fjnom jó tea, svartli, töpörtyű, hurka... 
Előtte pálinka, utánna bor... Eggyütt szépenn mégréggeliztek."/34-1960/

22.48 "A menyasszony meg a vőlegény mise utánn bementek a kocsmába46 és ‘ 
addig haza sé mentek mégcsak nem .lett vége a lakodalomnak." /34-1960/

22.49 "Reggeli utánn a vőlegény karonfogta a ményasszonyt és kimentek a 
temetőbe virágot vinni az ott lévő, közeli rokonok sírjára. Ha legény
halott vót, annak szép vendégvirágot kötöttek a fejfájára. Ha idősebb 
vót, akkó annak halotos csokrot t'éttek a körösztyire. Ha talánn nő vót, 
annak almába tűzött rozmaringot tettek a sirjára. Sokszó, mire vissza
értek, akkó má köllött őtöztetni a ményasszonyt."/34-1960/

22.50 "Mielőtt az ujpár fölőtözne esküvői ruhába?7 akkor még ebédűnek 
paprikást és hát az a szokás, hogy éggy tányérbú észnek."/34-1960/

22.51 "Mostanába, amiúta m'égszünt a parasztos népviselet azúta a varrónő 
őtözteti a ményasszonyt az esküvőre.'734/

22.52 "Ha van ojan mégbizható, távoli rokony, vagy idősebb komoj utcabé
li, akkó az a csapiáros, az veszi átt az italokat, borosedényéket, az 
számul el a poharakká is. Mire indul a lakodalmas menet, addigra odaké- 
szitti az asztalra az üvegekbe a bort, hogy né mennyének üres kézzé..." 
/34/

22.53 "Legelösző érkéznek a vőfényék. Nyugottan megebédelnek, aztánn még
kapják a zsebkendőt, vőfényvirágot tűz nekik a menyasszony. Mégköszönik, 
de nem fizetnek, mer m'égdógoznak érte. Esküvőig ők szolgálják ki az ösz- 
szes vendégét. Szép, fehér kötényt kötnek és a karjukonn ott a tiszta 
konyharuha.

Közbe a vőfényék elmönnek éggy másik kocsmába a zenészeké, ahun még van 
beszéve a találka. Zeneszóvá visszakisérik ükét a kocsmába. Odaérve a 
zenészek előbb megebédelnek és utánna esküvőig muzsikálnak."/34-1960/

22.54 "Ahogyann a vendégek érkéznek, a két lakodalmas gazda odaáll a be
járat elé és nagyonn kedvessen fogad, mindén vendéggé kezet fog, van
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hozzá különn szava: - No, méggyütteték? De jő hogy gyütteték! Jaj de ö- 
riíKink, hogy együtteték... nem vették még bennünket, nem nézték lé ben- 
nünKet..! Mindéggyiket küdik be a ményasszonyszobába."/34-1960/

22.55 A vendégek tortáit, amelyet az asszonyok hoznak, egy asszony ve
szi át és vacsoráig a süteményes szobába helyezi el.

22.56 "Amikor a vendégék bemennek a ményasszonyhó, áttaggyák a kissebb 
ajándékokat amit a kezükbe hoztak. A két édesanya ott áll a fiatal pár 
mellett, örűnek is még sírnak is. Föltüzik a virágot, átaggyák a rozma
ringot. A vendégek ezért virágpénzt adnak, mégcsókujják az ujpárokat, 
kifejezik jókivánságaikát.”/34-1970/

22.57 Kettős rokonság esetén, amikor a vendég két meghívót kap, két vi
rágpénzt is fizet, amiért két virágot tűznek a mellére. /1985/

22.58 "A nők sok szöröncsét, boldogságot a házaséletbe, ezt szoktak kí
vánni .  A férfiak régiessenn, eggy bőcső búzát, m'ég éggy paliás gyerekét 
k í v á n t a k .  Az sé ritkaság, hogy ezt mondják: - Ásó-kapa válasszon el ben
n e t e k e t . . !  Ne tuggyatok ögymás nékű meglenni..!" /34-1960/

22.59 "A vőfényök léültetik és kiszógájják a sok vendégét, akik ebéd utánn 
bemennek a táncterembe. Legények, lányok, fölnőttek, kisgyerekek ottan tán- 
cunak, még nem kő menni esküvőre."/34/

22.60 "Ebédre majdnem minden lakodalomba baromfi-, disznó-, még bárány
paprikás van. Italnak bort még szörpöket szolgálnak föl. Ebéd utánn min
denki eié friss kiflit még tányérokká süteményt tesznek."/34-1980/

22.61 "Ha szülők nékü méntek parasztos lányok a lakodalomba, akkó nem 
illett nekik ojan farossan léOni, haném csak eggy-két kiflit vettek az 
asztalrú és azt fogyasztották el."/34-1970/

22.62 "Vőfényéket a vőlegény, nyoszollólányokat a ményasszony rokonságá- 
bu hittak és ha csak léhetétt, akkó néztek arra, hogy egymáshó valók lé
gyenek és összetétték ükét párnak. Ez is jó alkalom vöt a közelödésre."
/34-1970/

22.63 "Most má az a szokás hogy léfényképezkénnek, mielőtt esküvőre mé'n- 
nének."/4/

22.64 "Mikó ideér a délutánn három óra, akkor a nagyvőfény megveri az 
ajtószárfát a fokossává és akkor bevezeti a táncterembe a kisírt szemű 
menyasszonyt. A zene elhallgat, a lakodalmasok körűájják ükét. A vőfény 
búcsúztatót mond. Előbb a menyasszonyt, aztánn a vőlegényt búcsúztassa 
a szüleitű, testvéreitű, minden közeli rokonátú, szomszédoktú. Akit em
lített a búcsúztatóba, az odamegy és mégcsőkújja az ujpárt. Búcsúztatás 
utánn-a zenekar mégfújja az indulót, akkó má mindenki tuggya hun a heje." 
/34-1960/ (A búcsúztató szövegét lásd a mellékletben 26.03 sz. alatt)
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22.65 Újabban, a hagyományos lakodalmi búcsúztató helyett a zenekar e- 
gyik tagja, zenei kíséret mellett eldalolja a "Valahol esküszik egy 
szép barna lány" című dalt, miközben az esküvőre induló pár búcsúzkodik 
a szülőktől, testvérektől, közeli rokonoktól stb. /1985/

22.66 A lakodalmi menet. "Elő a négy násznagy, utánnuk a menyasszony mén 
a nagyvőfénnye, ezék utánn a nagyvőfény nyoszollólánya mén a vőlegénnyé. 
Utánnuk a kisnyoszollólányok a kisvőfényékke, a vizkörösztrű köröszta- 
nyák, bérmakörösztanyák, jegyesek ha van ojan pár, utánnuk a többi ven
dég kiket a zenekar kiséri, a menet legvéginn a szülők ménnek."/34-1980/

22.67 "Ha Mária-lány vót a menyasszony, annak a lakodalmára fölőtöztek
a Mária-lánytársak tiszta fehérbe, mind ahogyann Ujhód-vasárnap szokták, 
meg ojan különleges, tiszta fehérvirágu rozmaringot is kaptak és azok 
mentek a ményasszony utánn a lakodalmi menetbe."/4-1960/

22.68 "Elősző a kösségházáhó ménnek, polgári esküvőre, aztánn a templom-' 
ba!8 Ameddig a násznép bevonul, addig a két násznagy elmegy a papé és 
éggyütt ménnek a templomba."/34-1960/

22.69 "Azelőtt a polgári esküt nem vették semmibe, csak a templomba es- 
küttek, az vót a fő, az vót a fontos...'750-1890/

22.70 A polgári esküvőt csaknem a 70-es évekig vadházasságnak, ágyasság- 
nak tekintették, amit a falu lelkipásztora gyakran ki is prédikált.

22.71 "Megkezdődik a nagymise és az esküvői szertartás. Régénn csak es
küvő vót, meg esetleg rövid prédikáció az új pároknak. Azé, hogy esküvő 
alatt mindén villany égjén az oltáronn, a násznagyok különn fizetnek és 
az ü szégyenük ha nem így van."/34-1960/

22.72 "A nagynyoszollólány az éggy nagy dicsősség vót ám, mer az tartot
ta a templomba a vőlegény kalapját az esküvő alatt."/41-1935/

22.73 Az esküvői szertartás alatt az újpár az oltár előtt áll, a négy 
násznagy pedig az erre az alkalomra, számukra odahelyezett támlás szé
ken foglal helyet. /1985/

22.74 "Esküvő utánn a násznép mögkerüte az oltárt. A násznagyok méntek 
előre utánnuk a többi násznép. A pap az oltár széliné tartotta a feszüle
tét és azt mindönki irfégcsókúta és beledobott a tálcába néhány aprópénzt, 
ami a harangozójé lett."/41-1935/

22.75 "Azelőtt az sö vót divat, hogy az eskető pap kikiséri49az ujpáro- 
kat a templomajtóig. Ezt a szokást a Fricc plébános úr hozta be.'750- 
1942/

22.76 "Amikó mőgtörtént az esküvő, akkó má a mé'nyasszont a vőlegény veze
ti. A lakodalmas menet megkerüli a falut, a fiatalok, közeli rokonok mind 
hátú dussoznak, a többi násznép még szép sorba mégy, ki a párjává, ki az
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i s m e r ő s s i v e .  Ojan i s  megtörténik, hogy amerre a lakodalom elhallad, ott 
vég ig  az utca üvegdarabokka, mer allig marad borosüveg ami épségbe visz- 
s z a k e r ü l . 7 3 4 - 1 9 6 0 /

22 .77 "... A lakodalomba azok füzetnek rá legjobban, akik legelő, még 
azok ak ik  l e g h á t u  ménnek az esküvőre...'749/ - illetve a násznagyoknak 
meg a lakodalmas gazdáknak kerül legtöbbe a lakodalom.

22.78 "Amikó a falut kerülik, akkó nemcsak dusst, hanem hallgatót is
m u z s i k á n a k . ' 7 4 8 /

22.79 A lakodalmi menetet nézők sokasága veszi körül, többségük néhány 
alkalommal a menet elé kerül. (A lakodalmi kurjantások a mellékletben 
o lv a s b a  Lók, 24 .00  - 24 .50  szám alatt)

22.80 "Mikó nézik a lakodalmat, akkó a bábasszony is ott szokott lénni
köztük és  tréfássan odaszoktak kiabáni nekik: - Ilka néni, gyüjjön la
k oda lom ba . . !  - Nem, én máj paszitára megyék, oda még tik nem lésztek
h i v a t a i o s s a k ..."/34-1980/

22.81 "Bekésérik a ményasszont a ményasszonyszobába a többiek még a 
t á n c t e r e m b e  fojtassák a dussozás*. Itten má a ruháskosárba el van ké
szítve a f inom jó kifli és akkó anogyann jönnek be a népek, kinájják 
ükét. Tesznek az asztalokra is b o r t ,  szódavizet, szörpöt még kiflit és 
akkó v a c s o r á i g  ezt észnek. A házigazda vagy a vőfény fölmégy a dobogóra 
és  megmondja, hogy mindén kedves vendégét arra kér hogy nyolc órára, mi
r e  kezdődik a vacsora, addigra itt légyén. A vendégek nagy része haza 
szokott menni átvetkőzni, meg az otthuni jószágot ellátni.'734-1960/

Ezzel  az esküvői szertartás véget is ér, ez után következik a lakoma és
a lakodalmi m u la t s á g .

22.82 A lakodalmi vacsora. "Ahogyann a vendégek érkéznek vissza a kocs
mába még éggy-két táncot el raknak, de a legtöbb esetbe mire visszatérnek, 
a d d i g r a  a közeli rokonok, menyecskék még a vőfényék beterittenek: szép, 
fehér díszes kötény van előttük, fehér konyharuha a karjukonn. Mindrü 
látszik, hogy ezek lesznek a kiszógállók.734-1960/

22.83 "... Mos má nem a rokonyok a fönnforgók a lakodalomba, hanem akik
ké eggyütt járnak kapáni...'716-1985/

22.84 "Amikó be vót teritte, akkóa szakácsné beszót, hogy kész a vacsora.
No, akkó má mindenki benn ül, csak még a fő asztal üres. Akkó oda legelő
sző beűtek a násznagyok feleségéstű, innen-onnan, de hattak helet a köze- 
pinn az újpárnak még a két nyoszollólánynak.

A nagyvőfény a fokossá nyel ive mégverégette az ajtószárfát, akkó a zene 
elhallgatott és bekérte az ujpárokat. Harmadszori kérésre engedte be a 
násznagy. /A bekérő szövegét lásd a mellékelt vőfénykönyvben 26.06 szám 
alatt./ Valamijén mulatós nótát muzsikátak, úgy kisérték be a m'ényasszonnyt.
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A nyoszollólányok ott vótak a nyomukba, azok mulattak a legjobban. Ami- 
kó az asztalhó értek, akkő az asztal tetejinn körösztű foglaták el a he- 
lüket a menyasszony, vőlegény50még a két nyoszollólány.

Előbb beköszöntötték, aztánn hozták a levest, de akkő a pap fölát, még 
az összes lakodalmas nép is oszt elmondták a miatyánkat. No, oszt akkó 
csak ez utánn kezdődött a vacsora. A jedző még a pap ott ütek szemközt 
az újpárnak, vacsora alatt."/4-1960/ (lásd 28.01 sz. alatt)

22.85 "Amikó én vótam vőfény, akkó mikó émondtam a levesköszöntőt, akkó 
odavágtam a tálat a fődhő, mindha kiesett vóna a kezembű. Az a szokás, 
hogy ijenkő eggy repett tálat szokás a fődhő vágni.'740-1930/ (a vacsora 
alatti beköszöntőket, vőfényverseket lásd a mellékletben 26.07-26.13 
szám alatt)

22.86 "Az első tál ételt mindig a nagyvőfény köszöntötte be és legelőszö 
az ujpár asztalát szógáták ki. Vacsora alatt az ujpárnak a nyoszollólá- ‘ 
nyok rakták a tányérjukra az ételt. Vacsora közbe a násznagyok odaszótak: 
- Sokat egyetek, hogy kövér disznaitok 1 egyenek."/4-1935/

22.87 "Vacsorára vót húsleves, főtt hús /baromfi- még disznőhus/, para
dicsomszősz, pecsénnye, celler saláta?1 dunct., bor szódává, süteményék, 
még torta. Minden ételhő vót kúlönn beköszöntő.

A kocsma udvarába szokott lenni öggy-két embér, akit őrnek állittanak a 
vacsora alatt, mer előfordút, hogy a legények kiadogatták az ablakonn a 
pecsénnyét még a süteményt, oszt mire ideért a vacsora akkó hiányzott." 
/34-1960/

22.88 "A lakodalmi vacsorébú küttek ojan közelieknek, betegnek még öreg
nek aki nem gyühetett a lakodalomba."/41-1935/

22.89 "A lakodalomba mégszokott jelenni éggy-két cigányasszony?2 még ha 
van ojan szegény és akkó azt jótartsák ételle-italla..." /41/

22.90 "Mindén lakodalomba vót eggy vicces embér, vagy vőfény aki értétte 
a tréfát és a vacsora alatt szórakoztatta a vendégét. Ez is ijen szoká
sos tréfa vót: - Figyejjék csak, uraim, keresi a menyasszony a húst a 
tálba, de a vőlegény beletette a gatyába. Máj mégkapja hónap éjjé az ágy
ba. Bivár." /28-1930/ (lásd még 26.19 - 26.21 sz. alatt)

22.91 "Vacsora alatt az ujpárnak hasáb fát vittünk be fogpiszkállónak. 
Mikó má a vacsora végefelé járt akkő a két vőfény eggy rudonn, mintha ne
héz terhét cipenének, vitte az ujpárnak a csomagot, amit az "amerikai 
nagybácsi" küdött. Sok papirba csavarrá, ménné nagyobb légyén a csomag, 
soká tartson kicsomagúni a menyasszonynak. Vót benne veréb, galamb, vagy 
babacsörgő amit a Sánta András bácsi fonyt vesszőbü oszt kukoricaszémek 
vótak benne. Nagy sárgarépára odalett kötte két bikatöke, piros szalag
gá, hogy ijen kemény legyen az ujembéré mind ez a sárgarépa."/40-1935/
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22.92 “A menyasszony cipőjit vacsora alatt "ellopja" a vőfény, oszt mikó 
a menyasszonynak köllene a cipő akkó, amerikai árverésénn adták el. Ezt 
leginkább a násznagyok szokták kiváttani."/40-1935/

22.93 "A vacsora mikó készenn vót, mégették a süteményeket, akkó gyütt a 
szakácsné, bekötött kézzé-lábbá, sántikává. A kezibe nagy merőkanál vót 
és abba szettük neki a kásapénzt. Akkó én mondtam be a versét."/40-1935/
- (lásd a vőfénykönyvet 26.22 sz. alatt)

22.94 "Mikó má vége a vacsorának akkó a vőfény újra mégveri az ajtószár- 
fát és kikéri az újpárokat, de harmadszorra aggyák ki neki. Ropogós csár
dást muzsikál la zenekar: a menyasszony a nagyvőfénnye, a vőlegény még a 
nyoszollólánnyá táncul ki a teré'mbű."/34-1960/

22.95 "Vacsora utánn lerakják az asztalokat, kihorják a terémbű, hogy hé
jét csinájjanak táncra. De a menyasszony asztala az benn marad és arra 
rárakják a süteményti tortát, dunctot. A hosszú asztal mind tele van és 
otthaggyák egész éjjé, hogy egyének a vendégék. Ez nem ojan régénn van 
szokásba. Tíz évnek is előtte akkó vacsora utánn lerakták a süteményt 
meg a tortát is, akkó a násznép egész éjjé nem látta többet."/34-1980/

22.96 "Vacsora utánn mindig csárdássá kezdtük a táncot."/47-1950/

22.97 "... Reggelig tart a tánc. A menyasszonyt mindén nóta utánn kiveze
tik. Ha valaki föl akarja kérni, az bemegy érte a menyasszonyszobába. Fő 
szokták kérni a násznagyok, az após, az édesapa, testvér, jóbarát. Ijen- 
kó a vőlegény mindig annak a párját kéri föl, aki a menyasszonnyá táncul." 
/34-1960/

22.98 A menyecsketánc. "Máskó régénn akkó má éfélkó bekötötték a menyasz- 
szony fejit, de most az utóbbani időbe ugyancsak hajnali háromkó van a 
ményasszonytánc. Évvé azt akarják, hogy a vendégek miné tovább maradja
nak a lakodalomba, mer a menyecsketánc előtt sokann ott szokják hanni a 
lakodalmat.

Mindég akad éggy rokony aki nagyonn szépenn mégkontyújja a menyasszonyt. 
Bezárják a menyasszonyszoba ajtaját, még ezt csinájják. Szóvá, ha elkez
dik a menyasszonyt őtöztetni, akkó kiküdik a vőlegényt a szobábú és hát 
ezénn az újembér nagyonn megsértődik, mer hát hogy ü nem lehet odabe. I- 
jenkó mondani szokják, hogy a menyecske fejire fölteszik a kontyot, alá- 
ja meg a gondot. Persze az újembér is leveti a fekete, esküvői öltönnyit, 
még a vőlegényvirágját is leteszi. Őneki is tűznek ojan közönséges ven
dégvirágot a fazonnyára.

A táncterem közepi re éggy asztalt még két székét hejeznek, és ott fogla- 
nak h e j e t  a két körösztvizrű násznagy, azok szédik össze a pénzt ményecs- 
ketánckó, abba a két tányérba ami az asztalonn van."/34-1960/

22.99 Amikor az újményecskét népviseletbe öltöztették és "bekontyúták", 
készen állt a menyecsketáncra, ilyenkor a menyasszonyszobából a táncte-
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rémig a nagyvőfény vezette. Nyomukba szegődött a "pikulás" /klarinétos/, 
egy akkodot játszott és sebtében eldalolt egy-két versszakot ebből (a 
nem éppen ízléses dalból), amelyet emberemlékezet óta csak erre az alka
lomra szokás elénekelni, ezért soha senki a falubeliek közül meg nem 
botránkozott:

Jó gondúd még, Örzse,
Elejit, utóját,
Ki ve furatod még
A segged szomszéggyát... /47-1960/

22.100 "Az én anyósom nem vót idevalósi... Bekötötték a fejemet, kisér
tek be menyecsketáncra és má akkó is "azt" a nótát danúta á pikulás... 
Szegény anyósom nagyonn haragudott érte. A Csibili Marci bácsi, aki ak
kó vót a primás, az még odaszőt neki: - Mit dörmög? Ez az élethő tarto
zik. . 1/50-1930/

22.101 "Mikó kész a m'ényecske, akkor az első vőfény mégveri az ajtószárT 
fát, bövezeti a ményasszonyt, szépenn beköszönti /lásd a vőfénykönyvben 
a 26.13 - 26.15 sz. alatt/ és mégkezdődik a ményecsketánc. Az első ropo
gós csárdást a vőfény táncúj ja vele. No, és akkor itt is van ám éggy 
nagy kötelezettsége a násznagynéknak, még a közeli rokonyoknak, mer min
dönki tuggya, kinek a kötelessége mégvárni a ményecsketáncot. Már az i- 
jen legények, lányok akiket csak úgy barátságbú hittak meg, hát ezek 
nem nagyonn szokták forgatni a menyecskét. De bizony a rokonság kitesz 
magáje... Néha úgy kapkoggyák, hogy allig kap levegőt az ujményecske. A 
násznagynék, az anyós még a legközelebbiek a legnagyobb pénzeket tűzik
a kontyára:

- Százezeré leül a menyasszony, és akkó úgy táncúnak vele.
- Százezeré föláll a menyasszony, és akkó avva táncúnak tovább.

No, mikó má mindenki táncút vele, aki akart, de még azé kapkoggyák, akkó 
elótsák a villanyt, beszalad a vőlegény, belecsapja a tányérba a pénztf3 
mindha ü is táncúni akarna vele. Elkapja a menyecskét és kiszalad vele a 
sötétbe. Ijenkó nagy zsivajgás szokott lenni, leáll a zene és ezt kia- 
bájják utánnuk, hogy: - Szaporoggyatok,mind a csicsóka." /34-1980/

22.102 "Ményecsketánckó van tetőfoka a lakodalomnak. Addig még nem kötik 
be a fejit, mindha nem is tekintené sé'nki asszonynak. Csak a ményecske
tánc utánn vállik igazánn asszony a ményasszonybú.

Ijenkó úgy teletüzik ám a fityuláját, a pruszlikját még a sipujját pén
zé, hogy allig látszik. A zenészék meg egész idő alatt ezéket a szép ro
pogós csárdásokat fújják, hogy: "Szép menyecskét csinállunk mi ebből a 
lányból..." még "Asszony az akarok lénni..." (Menyecsketánc-utánzó a mel
lékletben 26.23 sz.)

Vannak ojan idős öreganyák is, akik má nem nagyonn bírnak táncúni. Azok 
szépenn léűtetik a ményasszonyt, mégfogják a kézit és: Hujujujujujujuju..! 
Etáncújják vele szépenn a táncot.

Oian lakodalomba is vótam má, ahun a násznagy nemrég hit még és amikó a
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násznagyné  gyászruhába  rátűzte a menyecske kontyára a pénzt, akkó intétt 
a zenészeknek :  azok akkó ‘éggy percre letették a muzsikát."/34-1980/

22.103 "Ha e l ö f o r d ú t ,  hogy valamellik doroszlai legény más falubú nősűt, 
akkó m en yecske tánc ra  fölőtöztették szép, doroszlai menyecskének. Után- 
na mindenki  azt b e s z é t e ,  hogy ojan szépenn át rajta a ruha, mintha min
dég v i s e t e  vóna,  mer illik neki a népviselet. Azelőtt aki idegyütt fér- 
h6, az á t v e t t e  a népviseletét és évvé elfogadtatta magát, mer akkó igazi 
d o r o s z l a i n a k  s z á m i t o t t . ' 7 3 4 - 1 9 5 0 /

22.104 Alakoskodás. Közvetlenül a ményecsketánc után, valamelyik víg-ke- 
d é lyű  f é r f i " ,  parasztos női  ruhát ölt magára és amíg az iménti menyecske
t á n c  h e v ü l e t e  még tart ő i s  eljárja a "menyecsketáncot". Talán olyanok 
i s  akadnak,  ak ik  nem kerülhettek sorra a menyecsketáncnál... Beköszöntőt 
i s  mondanak, min t  az igazi menyecsketánckor. Az alakoskodó, közismert ne
vén ’ bolcndményasszony" rögtönzött humorral nevetteti a lakodalmasokat.
A lába  kczé rejtett szódás üvegből néha le is fröcsköli Őket, duhajkodik, 
t á n c o l .  Neki i s  tűznek a kontyára, persze csak aprópénzt. Az így befolyt 
p é n z ö s s z e g e t  a zenészek kapják. Régebben az is a szakácsnőké volt, csak
úgy, min t  a kásapénz. A bolondmenyasszonyt végül seprővel zavarják ki a 
t á n c t e r e m b ő l .

22.105 Lakodalmi mulatság. "Amikor kicsit mégpihent az ujményecske, akkor 
k a rc r i fog ja  az ujemb'ér és odaménnek a násznagyokhó, akik erre az időre má 
Összeszám újj ák  a táncpénzt. A menyecske odatartsa köténnyit, a násznagy, 
meg b e l e t e s z i  a pénzt: - Itt van a pénzét'ék, ennyi még annyi dinár..! 
Megköszönik és nagy örömmé kiviszik a ményasszonyszobába, átaggyák a szü
l őknek,  akik a lakodalom végéig őrzik a szegénységüket. Akkor ami van 
"aprópénz"  a ményecsketánctú, azt az újményecske visszarakja a köténnyi- 
be ,  fölménnek vele a zenekarhó a dobogóra ésakkó az újményecske mulat. 
Megkezdődik a duss, ami néha két órát is eltart mégszakittás nélkül. Köz
be mások is "hogyvótoznak", különössen ha kicsit fölöntöttek. Amikor ez
a nagy tánc lezajlott, mindenki leül, mindönki fáradt, pihennek a zené
szék is." /34-1950/

22.106 "Ményecsketánc utánn azelőtt a "padrakati", ez vót a fő tánc...
/50-1940/

22.107 "Akkor az újpárok körűkinájják az összes vendégéket süteménnyé, 
még itallá. Nem azér, hogy nincsen, mer egész éjjé ott áll előttük az asz
ta lonn a sütemény, torta még a bor is, de azér mégis elfogaggyák, mén az 
újasszony meg az újember kinájják és áldomást isznak az egésségükre."/34/

22.108 "Ezutánn tovább mén a tánc. Mindenki nagyonn vidám, de má ijenkó 
leginkább csak az ujembér forgassa a menyecskét, nem szivessen aggya ki 
a kezibö. De akkó má kezd is a végefelé közelénni a lakodalom..."/34/

22.109 "... Szokásba vót ez a "vánkustánc", amit így lakodalomba jártak. 
Kőrbeátak a lakodalmasok és csárdást táncútak. A kör közepinn, férfi
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vagy nő, pár nát tartott a kezibe és aki elé lédobta, annak ráköl lőtt tér- 
déni. De ha nem vöt ölég ügyes akkő melléje térdet, ha ekapta aki oda
tette. Férfi dobta nő elé, nők még férfi elé, akit kiválasztottak. Ha 
sikerűt rátérdéni, akkő összecsókulódtak és cserétek. Ez azé maradt ab
ba, mer sok helenn ez miatt veszekedés lett a hézastársak között, félté
keny ségbű . H/4 1 - 1 935/

22.110 Reggeli."Hajnali négy-öt órakkó a két nász kinájja körű a pálinkát 
a mostmá aránylag kevés számú vendégéknek. A konyhánn nagy a sürgés-for
gás, mer elkészűt a réggeli, ami ojan sokféleképpen szokott lénni, mer 
régénn akkó mégmelegítétték a dérű maradt paprikást, a vacsorátú maradt 
pecsönnyét, káposztasalátát még mindént. De mostan má úgyis szokott lén
ni, hogy a maradék husbú tepszi-fásIrtot sütnek a kemencébe /Stefánia- 
-szeletet/ és akkor reggelire ezt tálujják. Úgy is vöt má, hogy halat 
főztek, halpaprikást. Utánna feketekávét szolgának föl. Itten má nincsen 
ojan nagyon-nagy sorrend, hogy ki hová ül. Iszogatnak, koccintanak és 
itten már jobban csak az ujpár szógájja ki a vendégéket."/34/

22.111 "A vőfényék akkó teszik le a gondot, amikó réggéfelé kezdődik a 
mulatás... ’710-1960/

22.112 Falujárás. "Közbe-közbe még is vérad és hogyha jó a hangulat, ak
kó előbb még egypárat mulatnak, utánna lassann megindúnak a vendégek. A 
zenészék körűkisérik ükét a falunn. Elősző elkísérik az ujemb'ér szülei
nek a házáhó, utánna az újasszony házáhó, körűtáncújják az udvart. Mikó 
ménnek, akkó mindig van éggy viccéssebb rokon, aki elő mén söprűvé, söp
ri a fiatalok előtt az utat. Ugyancsak vidám nótaszóva ménnek végig a 
falunn, dussoznak.

Még ijenkó is bővenn vannak nézők, annyi különbséggé, hogy ijenkó nem 
ménnek eléjük, hanem a házuk előtt vagy az utcasarkonn várják be ükét, 
hogy még lássák.

A házigazda mindénhun pálinkává, borra, süteménnyé szokja körűkináni a 
lakodalomasokat. Van úgy is hogy még a testvérhő is éménnek, de még a 
násznagyokhó is évezetik az ujpárokat.'734-1980/

22.113 "Vót lakodalom, ahun a násznagyok, délelőtt tiz óráig sé engedték, 
hogy mégfujják a "Vakpalit", hanem álandóann "hogyvótoztak"." /Megjegy
zés: a "Vakpali" a Rákóczi-induló, amelynek a "megfújása" egyértelmű a 
mulatság, s egyúttal a lakodalom befejezésével. A "hogyvót" pedig nem 
egyéb, mint jeladás az elhangzott zene ismétlésére./ /6-1978/

22.114 Befogadás a családba. Mire a lakodalmas menet az újmenyecske apó
sának /örömapának/ a házához érkezik,54 addigra már csak a legközelebbi 
rokonok vannak együtt. Itt még minegyiküknek alkalma van elmuzsikáltatni 
egy-két nótát. Az örömapa, örömének tanújeléül, hogy fia a kedvükre nősült, 
elmuzsikáltatja és eldaloltatja a befogadó dalt, amely az utóbbi időben
a doroszlói lakodalom elmaradhatatlan záróaktusává vált:



Nagy ünnep az nékünk, ha te eljössz hozzánk, 
Ami földi jó van, mindent eléd hoznánk,
Jó anyám is, én is, szeretettel várunk...

Előfordult bizony, hogy életre szóló nézeteltérésre került sor, amennyi
ben az örömapa nem megfelelően járt el, vagy az újmenyecske nem fogadta 
illendő érzékenységgel az iránta tanúsított figyelmességet.

22.115 "Beszétem a Juli nénive... Kérdeztem, hogy mullott el a lakodalom? 
Aszongya, hogy mégsértődött, mer nem ojan virágot kapott mind a másik nagy
nénik, pedig ütet is megillette vóna..." /16-1980/

"Léfeküdtem, de csak alig-alig,
Még egésszen sé a falig-falig.
Jól mégölejj, angyalom, engémet,
Lé né essek az ágyrú mellüled." /54/

23.00 A fiatal pár

23.01 "Régén azé nem úgy vót, mer most ojan sok ajándékot kapnak, hogy a 
szoba tele van vele. Máskó persze a fiatalok dóga vót a lakodalom utánn, 
ruháskosárra hazahordani az ajándékot, mer az iivéké. Most bizony kocsira 
rakják és szépenn hazaviszik. Addigra még a fiatalok ebújnak, nem is lát
ni üket."/34/

23.02 "Vót má úgyis, hogy az ajándékonn lett az első nézeteltérés, mer kü
lön '’akatták, hogy tuggyák, rnéllik kié... Még sokszó arra is gondúnak má, 
hogyann csztócckonnak majd ha ríétánn ivának a fiatalok.,./34/

23.03 "Az ajándékot főrakják a szekrények tetejire, még a pallásra, még 
nem léssz saját házuk a fiataloknak. Amibű meg kettő van, azt ehorják 
másik lakodalmakba, ajándéknak."/34/

23.04 "No, az első, nászéccakát5,5 mikó akartak ménnyi alunnyi, akkó leg- 
többnyire a menyecske szüleiné vótak, de má este értek oda, persze mer 
hát előbb az ajándékot éköl lőtt szortéroznyi, amit kaptak. Nem kíméték 
ükét. Mikó elgyütt az este, akkó ott feküdtek lé a menyasszony szülői 
házáná (lásd az ide tartozó tréfás történeteket 28.02 - 28.04 sz. alatt).

Aztánn, mikó émullott a lakodalom, akkó az istállóba aludtak. Paraszthá- 
zakná ott vót nekik megcsináva a hel. Még az első gyerek is mikó méglétt, 
akkó is ott aludtak tovább. Ha jó anyós vót, akkó bevitték a bőcsőt oszt 
az anyós ringatta, emezék még aludtak tovább az istállóba, mer hát a jó
szágot nem lehetett otthannyi magára."/4-1935/

23.05 "Abba az időbe úgy vót, hogy mégnősűt a fiú, oszt ott maradt az ap- 
jáná, de mostan más a hejzet. A fiatalok alapoznak az önnállóságra és ha 
csak lehet, mingyá külön akarnak ménni..."/34/
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23.06 "A lakodalmi maradékot azelőtt a szégény'éknek osztották szétt, még 
a cigányoknak. Igaz, akkoriba /1950/ nem is sok maradt. Mostanába a ma
radék pecsénnyét még a süteményt, tortákat leginkább a közeli rokonyok- 
nak aggyák, akik sokat segítettek, ott vótak lakodalmat készitteni."
/41-1970/

23.07 "Régénn bizony gyakran elöfordút, hogy a menyasszony szülei a tánc- 
pézbö fizették ki az adósságot, amit lakodalomra vettek föl."/41/

23.08 "... A virágpénzt a menyasszonynak köllött vóna, hogy odaggyák, de 
a menyasszony szülei csinátatták a virágot, oszt hát a ményasszony annya 
tétté rá a kézit, oszt elöfordút, hogy ezénn l'étt az első nézeteltérés, 
mer a legényés anya is követelte, mer az ü rokonai is adták a virágpénzt... 
Közössen adta mind a két rokonság, oszt ezénn vót meg a baj."/41/

23.09 "Lakodalom utánn mindén szém az ujpárra, de leginkább az újményecs-. 
kére irányult. Eseménynek számított az is, ha párossan vagy külön-külön 
végigmentek az utcánn. Legnagyobb változás az ujményecskén mént végbe.
Azon kivül, hogy a férje családi nevét vette föl, a hajviselete is még
változott. A viselkedésire nagyon ügyeltek és ha rátarti vót akkor ezt 
mondták: - Köszönnyeték.ludak, én is asszony léttem. No nézd csak, mijen 
kényés, nem is nagyonn lássa még az embért az utcánn! Ha még szépen öl
tözködött akkor pipéskének nevezték. A szép asszony férjinek, aki talánn 
büszke is vót rá, ezt mondták: - Szép ám... De aki azt akarja, hogy szép 
maraggyon a felesége, az né engeggye se napra, se szélre..! Amikor még 
párossan végigmentek az utcánn, vagy a lakodalom utánni első vasárnap a 
kocsmába vigadtak, akkor a nézőtérén ülő asszonyok összesúgtak: - No, ezé 
ugyann nem vót érdemes az örzsénelc ennyire mosnyi-vasanyi, ezé a legényé! 
Hozzáadta, pedig ijen lány kapott,vóna különb legént is..!

« • *
De hát mindén csuda három napig tárt*. A lakodalmat is talágassák, létérv- 
gyujják, a fiatalokat megpletykájják, aztánn mégfeledkéznek rulluk..."
/34/

23.10 "Azelőtt még a fiatalok a lfnyos házná hátak még, utánna az ujembér 
szüleihő költözködtek és ott is laktak. No de a legközelebbi vasárnaponn 
visszaméntek ebédre a lány szüleihő."/50-1960/

23.11 Amióta az újpár lakodalom után mindjárt különmegy és a saját laká
sán tölti az első éjszakát, mihelyt kialudták magukat, meglátogatják 
szüleiket.
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Kurjantok a lakodalmi menetben

. Aki minket kinevet, fújja föl az egeret.

. Aki minket kinevet, bassza még az egeret.

. Aki kinéz az ablakon, tarka kutya fossa nyakonn.

. Aki minket nem nevet ki, rozmaringot adunk neki.

. Aki minket nem néz jónak, teremtse az isten lónak.

. Aki falnak támaszkodik, menyasszonynak kívánkozik.

. Aki falnak támaszkodik, vőlegénynek kívánkozik.

. Aki falnak támaszkodik, menyasszonyra vágyakozik.

. Aki falnak támaszkodik, vőlegényre vágyakozik.

. Ájjunk még az utcasarkonn, hadd pisájjon a menyasszony.

. Egész falu irilétté, mégis magáévá tette, hujjujú..!

. Eggy szem búza, éggy szem árpa, máj csak hazaérünk márna.

. Eggy sz'ém búza, éggy szem rozs, esküvőre mégyünk most.

. Éggy szem búza, éggy szem rozs, esküvőrű megyünk most.

. Elő mén a szépje, hátú a csúnyája.

. tszaladt a tarka nyúl, fogja még a násznagy úr.

. Észaladt a tarka nyúl, bassza még a násznagy úr.

. Ez az utca de leveles, vőlegényünk de szerelmes.
Másik utca levelessebb, menyasszonyunk szerelmessebb.

. Ez az utca de leveles, menyasszonyunk de szerelmes.
Másik utca levelessebb, vőlegényünk szerelmessebb.

. Fehér galamb száll a házra, édesanyám isten áldja.

. Fogaggyunk eggy liter borba, menyasszonyunk ki van furrá.

. Görögdinnye a farom, úgy jár ahogy akarom.

. Gyúródeszka, mánguló, vőlegényünk vándolló.

. Három aranyos cseresnye, ebbű lessz a jó menyecske.

. Három tepszi turóslepény, tátott szájú a vőlegény.

. Három tepszi turóslepény, tátott szájú bótoslegény.

. Ház tetejinn gójafész'ék, a násznagy úr mindig részég.

. Itt ájjunk még a közsarkonn, hadd pisájjon az újasszony.

. Jajj de sokann néznek minket, álgya meg az isten ükét.

. Julis néni jajj de nézi, ményasszony szeretne lenni.

. Két kecske még két fecske, Nagyékná újményecske.

. Kisvőfényünk liliom, van tetüje miliőm.

. Kisvőfényünk tollas kosár, ha főrugom pokolra száll.

. Kicsi nékem ez a ház, kirúgom az ódalát.

. Kisujjamonn a köröm, Kirájékná az öröm.

. Kukorica szárastú, Samu Imre párostú.

. Ma ményasszony, hónap asszony, hónaputánn komámasszony.

. Ményasszonyunk piros alma, főtésszük a sifonérra,
Hogy a cica lé né verje, vőlegényünk játszón vele.

. Nagyvőfényünk tollas kosár, ha fődobják pokolba száll.

. Nyoszollólányunk gondatlan, zsebkendője mosatlan.

. örömanya gyújts világot, meghoztuk a gyöngyvirágot.

. örömanya gyújts világot, meghoztuk a veszekédő-társat.



24.43. Pista bácsi jajj de nézi, vőlegény szeretne lénni.
24.44. Rozmaringszál szárastú, Kovács János párostú.
24.45. Sziva, sziva, szivalé, Kati lőtt az Andrásé.
24.46. Sárgarigó, darázsfészék, Maszlag Pali mindig részeg.
24.47. Sárgarépa, petrezsejem, menyasszonyunk fődig sejem.
24.48. üres hordó, üres luk, még az éjjé begyugjuk.
24.49. üsd még kovács a vasat, hadd korogjon a hasad.
24.50. üvegajtó, rézkilincs, vőlegénynek pöcse sincs.

25.00 Kurjantók vacsora közben

25.01. Egyének úgy mind otthun, csak né annyit, haríém többet!
25.02. Egyék a levest, fogyasszák, van ölég víz a kútba.
25.03. Vél láva böcsület énni, kanállá többet lehet.

26.00 Lakodalmi vőfénykönyv

26.01 "...Huszonéggy házná vótam vőfény, kilenc hel'énn kol'égákná, onnan 
tudom fejbű az egész vőfénykönyvet. Van amibű felejtettem, van ahun tet
tem hozzá..."/28-1930/

26.02 Hívogató

Szivhajlandósággal léptünk be e házba,
Mejjel a ház népét meghívjuk égy ártatlan nászba,
N.N. vőlegény urunknak, N.N. menyasszonyunknak öröme napjára.
Déli 12 órára jelenjenek még a Papp féle vendéglőben,
Onnén zeneszóval fogunk menni
Imre herceg fölszentelt templomába
A hitnek fölvételére, annak visszakésérésére.
őseinktől bírjuk e kötelességét
Szereti a magyar a vendégségét.
Azért jöttünk e szép órába
Hogy méghíjjuk kenteket e vig mulatságba,
Egypár tányér étel, egypár pohár bor jóizü elköltésére,
Egypár magyar nóta eldalolására 
ígypár fürge tánc eljárására.
Szivessenn lássuk és elvárjuk kentéket 
Az sé’ maraggyon itthun aki beteg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.

26.03 Menyasszony-búcsúztató

Tisztelt édesapa és édé'sanya, 
a mi vőlegényünk arra kért föl, 
hogy jövetelünk okát mongyam el.
Kérőm önöket, legyenek figyelemmel, 
ő az, vőlegényünk, kit szivének szeretete 
házassági célból e házhoz vezette, 
kégyelmeté'k lánya viszont szeretetböl kezét adta 
ki ígérte, hogy hüségés társa fog lenni.
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ü ígérte, az isten is erre mégsegitti.
Mire tehát eljutottunk arra jeles napra, 
rnejre mind vendégék mégvagyunk hivatva, 
mint kedves vendég, jeles alkalomra 
midőn e házaspár menyegzőjét tartja.
Elmondom hát rövidenn, miért jöttünk?
Ezt a kedves lányt, itt áll előttünk, 
szíveskedjenek kiszolgáltatni minékünk, 
hadd végye magához a mi vőlegényünk.
Legyenek éggymásé e napságtol fogva 
édésset, keserűt Egymással mégosztva.
Hallgasson az éggyik mindig a másikra, 
mer csak így ád áldást isten munkájukra.
De mielőtt elvinnénk e ház virágszálát, 
hadd mondom el rövid szóval bucsuzását 
én mondom el t'éhát szive sóhajtását.

Szűnjék még most a muzsikaszó cséndülö pengése, 
mert bucsuzásomnak most lészen kezdése 
légyünk csendességben még lészen végzése.
Zeng búcsúzó szavam, hullanak könnyeim, 
mer tőletek vállok most kedves jó szüleim. 
Fönséges úristen, világ teremtője, 
tekints lé ezen kedves és jó szülőkre, 
kik által éngém a világra teremtél, 
most pedig számomra más utat jelöltél, 
a házas életre éngémet segítettél.
Buzgó szívvel kérem isteni fölségéd 
hogy lelkem üdvére add e páros életét.

Most hozzád fordulok kedves édésatyám, 
könnyeim közt nézem, mint borul el orcád. 
Mielőtt atyai házadból kilépek 
térdrehullva tőled bocsánatot kérék.
Bocsánatot kérék mert megbántottalak, 
jóságodért sokszor megszomoritottalak.
Kérlek az istenre, bocsásd még vétkemet, 
hogy el né veszítsem szégény leikémet.
Ezekért áldjon még az isten tégédet.

Hát hozzád mit szóljak, kedves édesanyám, 
ki idáig voltál gondviselő dajkám.
Tudom, hogy nagyonn fáj anyai szivednek, 
midőn elvállását látod gyermekednek.
Kit édés tejével tápláltál emlődnek, 
most át köll engednéd titkos jövendőnek.
Tudom édésanyám, mennyire szerettél, 
mint gyönge virágot ápoltál, neveltél.
Jóra tanítottál, a rossztol féltétéi, 
most pedig engem a szárnyamra eresztettél.
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Azért édesanyám, mielőtt indulok, 
könnyező szemekkel a kebledre borulok.
Bocsáss még hát, kedves édesanyám, 
hogy megbántottalak életednek fojtánn.
Anyám, kedves édesanyám,
hogy mennyek ki házadnak ajtajánn?
Hogy hagyom itt ezt a kedves hejet, 
hol anyai kezed annyit védelmezett?
Áldást kérők anyai szivedre, 
gondodat rólam ezen túl sé védd le.
Szeress engem, szeresd a férjem is, 
méghál Iáijuk, megáld az isten is!
Sokezér áldása van a jóistennek 
ezekkel, kívánom, áldjon még tégédet!

Kedves léánytársaim, kik eddig voltatok, 
most könnyező szemékkel körülöttem álltok.
Szép koszorútokból ime most kiváltok, 
istentől néktek is mindén jót kívánok.
Aggyon isten n'éktök is oj szivet 
mejj mégérti mindig hő szerelmeteket.

Kedves alsó és fölső, jőszivü szomszédaim, 
kik velem vattok rokonaim, barátaim, 
az isten áldjon még titeket fejenkint, 
hogy né érezzétek a Földön fájdalmat.

Az ittmaradőknak kivánok jó kedvet, 
nekünk utasoknak boldog mégérkéztet.
Lég- és legutójánn tisztéit násznagy uram, 
kégyedhöz hangzik a búcsúzó szavam: 
isten éltesse, aki az égbe van.
Vége a búcsúmnak, követem az utam!

Bivár!

26.04 "Búcsúztató utánn a zenekar "rápörgetétt" a "Hunyadira" vagy a 
"Rákócira..." /28/

26.05 "...Sárga madár a tőpartjánn, isten veled édésanyám! - a búcsúzta
tó véginn mikó ezt mondta a vőfény, akkó vót a nagy zokogás..."/2-1940/

26.06 "Mikó má a vendégék benn Utek mind az asztalná a vacsoráhó, utójá
ra követközétt a mé’nyasszony még a vőlegény. Akkó a nagyvőfény a fokossá 
va megverégette az ajtót /régénn a csipővassa verték, hogy jobban récség 
jen/ és ezt a beköszöntőt mondta:

Uram-uram, násznagy uram, 
hallgat-hallgattassék,
Jézus neve dicsértessék.
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Van öggypár fehér galambom, akit
szárnyam alól szárnyuk alá be szeretnék bocsájtani.
Azt szeretném tudni, hogy kérésemre be é bocsássák, vagy nem?

Bivár!

26.07 Vacsora-beköszöntő

Tisztelt vendégeim, az asztal még vagyon terítve, 
kés, kanál, villa elvagyon készítve.
Vőfényék érké'ztek hires Pérzsiából 
követül küldöttek engémet Szittyából.
Utánnam érkéznek megterhelt tevéim, 
most előkerülnek pompás ételeim:
Első étel éggy bagojnyerittés, 
utánna jön maid a kemé'nce nyögés, 
csirkeordittas, borjuköhögés, 
végre érkezik éggy üreskocsi zörgés.
Eggy öreg sündisznó vagyon bepácolva, 
éggy heptikás bolha lessz a nyársra huzva.
Sült pecsénnye he lett éggy nagy fejsze foka, 
háromszázesztendős keréknek az agya.
Rotyog a sok fazék, piros a pecsénnye, 
most kerül nyársra éggy kétöles kecsege.
Léssz csikónyerittés apró salátával, 
rántott kocsizörgés párolt káposztával.
Végül cinégeszó, túrós derejével, 
macska nyarvákolás cukrozott gyömbérrel.
Százesztendős öregasszony vékonylábu combja, 
öreg handlérnak a rozsdás nadrággombja.

Bivár!

Azér készüjjön föl mindé'nki nagy munkára, 
kapaszkoggyon bele a kanálba, 
én pedig most fölugrok éggy menyecske hátára és 
nagy igyekézette vágtatok a ki a füstös konyhába.

Huzdrá!

26.08 Levesköszöntő.

Érdemés vendégek! Nem üressen jöttem, 
étellel terhelve mind a két kezem, 
de mielőtt hozzányúlnak a kanálnak, 
buzgó szívvel hálát adjanak az Urnák!
De hogy én itt soká nö papoljak 
és a forró táltol sebeket ne kapjak, 
vé’gyék el kezemből e forró tálat 
mejjet ujjaim már tovább nem állnak.
Hátam mögött is vagy húsz legény vagyon
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kiknek a kezét is süti igén nagyon.
Előttünk hát né tántorogjon senki 
mer a nyakát lefórázzuk néki! 
íme tehát a leves, mejet adott a jó hús, 
azért a szive senkinek né légyén bús.
Nosza muzsikusok, szójjon hát a víg duss!
Ezzel dicsértessék az ur Jézus Krisztus!

Bivár!

26.09 Főtthús-köszöntő.

Gyenge borjú hús ez, mit hozok tormával, 
csak harminc tavasszal járt ki az annyával. 
Gyéngesége miatt a szénát nem éhette 
szégény gyönge állat csak a korpát nyelte.
Ezért a tormáért jó sokat fáradtam, 
biz Óorosz lónak nagy részét bejártam és 
ezt a keveset is csak a Ludasba találtam, 
szerencsémnek tartom hogy reá akadtam!
Ez az éték aztánn csak a magyarba való, 
éggy göthös néme'tnek a torkánn akadó.
Aztánn bort is igyanak hozzá! Bivár!

26.10 Borköszöntő.

Midőnn Noé atyánk a vízözön elöl futott a bárkába, 
mindén állatból és növényből éggyet vitt, 
hogy vízözön utánn né nélkülözzön sémmit.
Ámbár mégis legbölcsebben tétté, 
hogy a sző Hőtökét ki nem felejtette.
Neki köszönhessük, hogy a bort ismerjük, 
mejjel erőnket és kedvünket szőrözzük.
Rajta tehát urak, töltsünk a pohárba, 
igyunk Noé atyánk emlékére márna! Bivár! /1954/

26.11 Sülthús-köszöntő.

Itt hozok sülteket, számtalan sok félét 
azért köszörüjje még mindönki a késsét, 
hogy ki né csorbítsa a tányérja szélit.
Húzza kend még, komám, rekedt hegedüjit!

Nincs párja az étkek közt a jó pecsénnyének, 
mer ez vidámságot ad az elmének, 
ősatyáink mér voltak oj vének?
Hát mer borral és pecsennyével éltek!

Tessék hát, ezt a pecsénnyét végyék el kezemből, 
jó nagy darabokat metéljenek ebből.



Bort is igyék rá, ki észik ebből
mert ha bort nem iszik, nagy foga nő ettől. Bivár!

26.12 Sütemény-köszöntő.

Itt a sok finom, lisztből készült sütemény, 
nincs ebbe se mustár, se ánizs, sé kömény, 
aki ijennel éli, nem bántja a köszvény.
Végre föltálaltam a sok béleseket 
mozsolla szöllővel telt édességeket.
Tudom, hogy szeretik az itt levő szüzek, 
annál is inkább az öregek és őszek.
Ojan édes ez, valamint a vont méz, 
így elkészítve gyomornak nem nehéz.
Fogjon hát még mindén darabot kilenc kéz! Bivár!

26.13 Menyasszonytánc-köszöntő.

Násznagy uram - násznagy uram! Hallgat-hallgattassék!
Jézus neve dicsértessék!

Tisztéit násznagy uram, éggy csodát mutatok, 
amit még nem látott, azért én jótállók.
Tessék csak elhinni, hogy igazat mondok
amit könnyenn be is bizonyittok,
mer szép menyasszonyunk még az előbb lény volt.
Tessék csak mégnézni, hogy elváltozott!
Haját nem tudom, nem látom hova létt?
Annyi bizonyos, hogy feje beköttetött!
Arra kérém a tisztelt násznagyunkat, 
fogaggyák be ismét szép menyasszonyunkat.
Fogaggyák be e szép társaságba
hadd vegyen részt legelőször ő a táncba!
Nosza muzsikusok, zenétek zéndüljön
úgy, hogy az ujményecske füle mégcséndűjjön!
Fújjátok el Rákőci hirés nótáját
mejjet akkor dalolt, midőnn vívta régénn a várát.
Az első táncot járom vele én, mer a többi még ráér!
Jól vigyázzanak, hogy le né' tapossák a cipője sarkát, 
inkább bankókkal tüszköggyék körű a kontyát! Bivár!

Idáig Kocsis Pál vőfénykönyve. Be kell azonban vallanunk, hogy Do- 
roszlón nem egyetlen vőfénykönyv volt használatban, ami az előbbitől kü
lönböző, most következő menyasszonytánc-köszöntőből kiderül:

26.14 Itt vagyon hát végre a szép menyasszony, 
hogy ményecskefejjel először mulasson.
Táncoljon véle mindenki éggy kurtát.
csak lé ne tapossa a cipője sarkát. Bívár! /1954/
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26.15 Az előbbi köszöntők, vőfényversek újabb keletűek lehetnek, Kocsis 
Pál öregvőfény szerint az 1930-as években jelentkező közös lakodalmak szo
kásaival jöttek divatba. Másik adatközlőnk tanúsága szerint, több mint 
másfél évtizeden át ismeretesek voltak a siratós, illetve különlakodalmas 
vőfényversek, amelyeket a szájhagyomány megőrzött számunkra:

26.16 Menyasszony-kikérés.

Násznagy uram - násznagy uram! Hallgat-hallgattassék!
Jézus neve dicsértessék!

Hála légyén az ég urának, 
hogy megértük e mai szép napot, 
mejénn vigadozzunk mindannyiann, 
kicsinyek és nagyok.
A szomorúság napja többé föl né virraggyon,
ujpár közt a béke és éggyetértés holtig mégmaraggyon.
Most hát köszönjük násznagy urunk szívességét, 
hogy elvezette ményasszonyunk kedves vőlegénnyét.
Én is iparkodom méghál Iá Ini szívességét,
de még mögszéré'ztem ezt a bokrétát, igén sokat fáradoztam,
mert éggy melegebb vidékről hoztam.
Szörnyű veszedelemnek magamat kitettem, 
tenger habjai közt majd síromat leltem, 
no de sebaj, csak hogy széré'ncséssenn mégérkéztem. 
íme itt van amit hoztam násznagy urunk számára, 
mondom is hogy tuggya, pár forint az ára.
Így hát mongyunk szép dicséretét,
vőlegény s menyasszonyunknak víg, boldog életét. Bivár! /1-1940/

26.17 Lakodalmi búcsúztató.

Mielőtt elvinnénk a ház virágszálát, 
hadd mondjam el rövidenn az ő bucsuzását. 
Mivel nem fojthassa el sirő zokogását, 
én mondom el szive sóhajtását.
Köszönöm jó apám sok szivességé’det, 
áldja még az isten mindén lépésédet, 
hogy örömmel élhess sok boldog éveket. 
Szerető jő anyám, hát nekéd mit mondjak, 
ki hűnn ápoltál ‘éngém lányodat.
Boldogul fojjanak napjai éltédnek, 
mert te anyám voltál nekem, gyermékédnek. 
Rátaláltam én már szeretett páromra, 
eddigi bejemet újjal cserél lem ma.
Bocsáss el most édesanyám, utamra, 
áldásod kisérjen el újj otthonomba.
Kedves testvéreim, fogjátok még kezem, 
mert válásom tőlet’ék esik nagynehezenn. 
Tartson össze isten testvéri szeretetben,
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hogy jók maraggyunk egymáshoz az egész életben.
Tisztéit násznagy urak! Kigyelmetekhez 
hangzik az utolsó szavam: 
vezéreljen isten aki az égben van!
Vége a búcsúmnak, követem az utam! Bivár! /1-1940/

26.18 Menyasszony-köszöntő.

Üdvözöllek szép menyasszony, üdvözöllek tégédet, 
bu né érje, jajj né bántsa szép mosojgó éltédet.
Rózsás légyén ösvényed, mej élt'édénn majd átvezet... 
üdvözöllek szép menyasszony, üdvözöllek tégédet.

A hit sokáig föntartsa boldog arcod liljomát, 
a szivedet örök repkény koszorúja fonnya átt.
Örök virágként viruljon kebledénn a szeretet... 
Üdvözöllek szép m'ényasszony, üdvözöllek tégédet.

26.19 Tréfás mondókák a vacsora alatt

Tisztéit násznép, tisztéit vendégsereg 
amint látják, nem vagyok én éppen mai gyerek.
A múltkor így szólt az apám anyámhoz:
Hozhatna a gyerek menyecskét a házhoz!
Ott voltam közelben s én is méghallottam, 
háztüzet nézni mindjárt elindultam.
Fogtam a tarisznyát, a nyakamba vettem, 
de előbb magamat jól teleettem.
Bejártam tíz várost, harminchárom falut, 
de nem találtam leányt hozzám valót!
Az éggyik csúnya volt, a másik még szegény, 
a harmadikat ölelte éggy legény.
A negyediket szörnyen mégszerettem, 
harminchárom percig a bolondja is lettem.
De azt az éggyet sé vehettem el ám, 
mer harminchárom évvel öregebb mind öreganyám! 
így hát tisztéit násznép, most is legény vagyok, 
réggeltől napestig a lányokra gondolok.
Hogyha tudnak éggyet aki hozzám gyünne, 
megtartanánk a lagzit jövő esztendőbe. Bivár! /1-1940/

x
26.20 Ennek a bornak szőlőtőke volt a neve 

zöld volt a levele,
kapásokkal veregetett tőkécske, 
görbe vassal sanyargatott vesszőcske.
Ez a bor oj jó bor,
ma szivvidámittó, holnap embérbolondittó 
ruharongyittó, országpusztittó!
Ó te bor, mond mé’g néké'm,
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hol van benned ez a nagy erő,
ha belőled iszom, miért vagyok ojan vakmerő?
Pedig már a múltkor is volt aki haragudott rám 
hogy ojan borszagu a szám.
Hej, én eztet de szégyelltem, _ 
hogy ily haszontalan dolgot tettem.
De mégsém volt ez haszontalan, 
mert a bornak jó ize van.
Szentkuti verebéj, hadd ballagjon lefelé!
Aggyon isten minden jót, 
ami tavaj szükenn vót!
Hegyen-völgyön jó búzát, 
a szegényből jó gazdát. Bivár! /1-1940/

x
26.21 Ahol vigan vannak, én oda betérek,

mert ott jó bor van azt biztossan tudom, 
és ebben már van nagy tapasztalatom.
Nagyapám kántor volt, apám kefekötő, 
jő bort a csap alól itta mind a kettő.
Ha az én gégémenn eggy csöpp viz lefojna, 
sírjába mindkettő egyszerre megfordulna.
Én az úristentől mást nem is kívánok 
csak fuljak éggy nagy hordóba, ez légyén a halálom. 
Huszakós( nagyhordó borra légyén tele, 
ha vesztémet érzem, ebbe ülök bele.
Kitáttom a számat, dűl a jő bor belém, 
s ha mégfultam, lelkem röpül az ég felé.
Az angyalok visznek föl a mennybe ahogy dukál, 
mer a kapuba a Szent Péter szalutál 1, mondván:
Uram ezt a jó borivót vedd a kegyelmedbe. Bivár! /1 — 1940/

26.22 Kásapénz-köszöntő.

Halljunk szót uraim! Én ismét papolok!
SzÖgény szakácsnénak iziben fölál lók, 
addig jó uraim tőle még sé'm vállok, 
még el nem nyerőm azt amiért instállok.
Bezzég násznagyuramék, szomorú hir vagyon: 
a szakácsnő asszony keze sebes nagyon.
De még ami nagyobb baj, sánta is lábára: 
forró kása fröccsent mind az öt ujjára.
Azért jó uraim, nagy erszényt nyissanak, 
kisbankót, nagybankót tányérra rakjanak, 
hogy sz'égény szakácsnő mérges sebei 
hamar begyógyuljanak. Bivár! /40-1940/
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26.23 Menyecsketánc-utánzó.

"Vót rá eset, hogy valaki tréfás kedvibű a menyecsketáncot után-
nozta és ezt danúta:

Beugrott a bableves a csárdába,
Ott mulat a krumpli leves bujába,
Tök, káposzta veri össze bokáját,
Palacsinta öleli a babáját,
Sárgarépa ott táncul, görögdinnye parancsul,
Páros élet a legyszébb a világonn." /12-1920/

26.24 Lakodalmas játék.

"Kislányok, kisfiúk összegyüttek jáccanyi... Kisfiú vót a vőlegény, 
kislány a menyasszony. Akkó tettünk koszorús virágot a fejükre és mentünk 
végig az uccánn, lakodalmat jáccani. Vót násznagy is... Ha összevesztek 
a vőlegény még a menyasszony, mer a fiuk riem nagyon akartak így jáccanyi, 
akkó másikat őtöztettünk helötte... Azelőtt nem fordítottak a szülők ojan 
nagy gondot a gyerékre... Mink is ettünk pattogatott kukoricát, vagy va
lamit, oszt ez vót a gyerek lakodalom." /66/

27.00 Lakodalom a fogyasztás tükrében

27.01 Átlagos lakodalomnak Doroszlón a kétszáz személyeset tartják, ha 
a meghívottak száma ennél kevesebb, az már "szegényes". A "nagylakodal- 
mak", mint az is, amelybe 1979 őszén hivatalos voltam, leginkább ötszáz 
személyesek. Ez utóbbinak a fogyasztásét az alábbiakban közlöm:

27.02 A lakodalomra levágtak 6 db 90-100 kg-os hízott sertést, 16 db 
35-40 kg-os bárányt meg toklyót, rengeteg szárnyast, amit a meghívottak 
összehordtak.

27.03 A lakodalom napjára 120 kg kenyeret készítettek, 35 liter tejből 
sütöttek kiflit. 100 tányér különféle aprósüteményt és 100 tortát is ké
szítettek. Ezenkívül húsz tortát a vendégek hoztak.

27.04 Italból 450 liter bor, 660 liter szódavíz, 500 liter limonádé
/hűsítő/ fogyott el. Likőr, pálinka és sör kevesebb.

27.05 Ebédre malac-, baromfi- és báránypaprikást szolgáltak föl.

27.06 Vacsorára májgombócos húslevest, főtt húst, sülteket, paradicsom
mártást, kompótokat, ecetes tormát, salátákat.

27.07 Reggelire, lakodalom másnapjának hajnalán: hideg sülteket és fris
sen sült fasírozottat szolgáltak föl.

27.08 Feketekávénak két kilogramm őröltkávét fogyasztottak el.
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28.00 Tréfás történetek - trufák, amelyeket minden 
laFöHaTömban elmesélnék.

28.01 "Régenn a papot még a jedzőt minden lakodalomba meghitták, mer ük 
eskették a fiatalokat: az éggyik a templomba, a másik még a faluházánn.
A lakodalmi vacsora alatt mindig szembe űtek az újpárrá, a ményasszont 
még mindég akkó körtékbe, amikő mindenki az asztalná Qt, úgy hogy közöt
tük lépett föl az asztara és foglita el a helit. Akkoriba még a menyasz- 
szonyok nem visetek bugyit, így hát ennek a kettőnek alkalma vöt meglát
ni, mi van a menyasszony isópéntője alatt..." /15-1945/

28.02 "Sok helénn vötak ijen szemfüles legényék, akik ha mégtudták, hun 
léssz a nászéccaka, akkó kiszedték az ágydészkákat oszt téttek helétte 
kendérkórót. Rátétték a szómazsákot, hogy né lehessen észrevenni... Ami
ké aztánn az ujpár lefeküdt és ékezdtek szerelmeskénni, akkó leszakadt 
alattuk az ágy..." /28-1930/

28.03 "Az is vöt, hogy gyáva vöt az újembér, oszt hát az ágy alá készí
tett éggy üveg bort, hogy majd mielőtt "nekilát", jó "meghúzza" hogy lé
gyen bátorsága. Az anyóssá még, aki leskelődött hogy kihágássá ükét, fé- 
re tette az üvegét, mer nem tudta, mé kerüt oda. No, amikó lefeküdtek, 
akkó az újembér a sötétbe lenyút, de nem taláta és ezt mondta: - Azt sze
retném tudni, ki járt itt én előttem... Az anyós még nem tudta, mirű van 
szó. Megfeledkezett és odaszót: - Oehogy járt előtted valaki, attú nyu
godt léhecc... Az én lányom ijen nagypicsáju fajta..." /28-1935/

28.04 "Vót az én nagybátyámnak éggy szógája, aki mégnősűt. Az ángya azt 
mondta neki, hogy esküvő utánn ahány éccaka mégtartóztassa magát, annyi 
évig nem léssz gyerekük, mer akkó nem marad teherbe a_felesége. El is 
hitte és öt éjjé nem mént haza, a felesége még má rivá panaszkodott az 
annyának, hogy é sé tuggya képzeni, mé nem gyün má alunni... No, de azé 
kilenc hónapra megszületett a kislányuk!" /50-1930/
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ADATKÖZLŐK

Neve

1. Aridrek István
2. Andrekné Takács Viktória
3. Babosné Kocsis Franciska
4. Bártolné Morvát Viktória
5. Bártol István
6. Bekkerné Molnár Katalin
7. Bizalmas közlés
8 . Borsics Lajos
9. Csernicsekné Kemény Erzsébet
10. Cséplő Imre
11. Cséplőné Haj vert Katalin
12. Csizmár János
13. Diósiné Gazsó Katalin
14. Diósi Imre
15. Diósi Márton
16. Diósiné Polák Ágnes
17. Diósi Rozália
18. Diősiné Varga Erzsébet
19. Dosztán Ferenc
20. Farkasné Babos Márta
21. Farkasné Komáromi Katalin
22. Hajvertné Mezei Jusztina
23. Hajvertné SzOcs Mária
24. Horvát Lajos
25. Huszár Erzsi
26. Király Erzsébet
27. Király Mária
28. Kocsis Pál
29. Komáromi Balázs
30. Komáromi Imre
31. Komáromi József
32. Kovács Fábián
33. Kovács János
34. Kovácsné Hajvert Erzsébet
35. Král Éváid
36. Lampert Erzsébet
37. Lovász Ferenc
38. Marosné Kovács Mária
39. Mecker József
40. Mezei Mihály
41. Mezeiné Horvát Verona
42. Móger István
43. Mókus Dezső
44. Mőkusné Novák Rozália
45. Mosina Antal

Élet Születési A gyűj
kora helye ideje
63 Doroszló 1936
61 Doroszló 1986
60 Doroszló 1980
66 Doroszló 1981
72 Doroszló 1979
17 Doroszló 1978

40 Doroszló 1982
68 Szond 1975
48 Doroszló 1981
38 Doroszló 1977
80 Szond 1984
52 Csákovác 1985
43 Doroszló 1984
55 Doroszló 1980
45 Doroszló 1985
79 Doroszló 1977
50 Doroszló 1979
48 Doroszló 1985
51 Doroszló 1985
68 Doroszló 1976
57 Doroszló 1983
60 Doroszló 1979
48 Doroszló 1984
16 Doroszló 1980
86 Doroszló 1976
45 Gombos 1985
63 Doroszló 1973
62 Doroszló 1985
65 Doroszló 1979
55 Doroszló 1983
70 Doroszló 1975
43 Doroszló 1984
45 Zombor 1985
39 Doroszló 1981
43 Doroszló 1979
43 Doroszló 1984
81 Doroszló 1983
52 Doroszló 1981
66 Doroszló 1980
61 Doroszló 1980
83 Doroszló 1981
72 Doroszló 1980
40 Doroszló 1980
54 Doroszló 1981
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46. Nagyné Mezei Julianna
47. Novák István
48. Novák Julianna
49. Oravec István
50. Papné Harjung Katalin
51. Pákainé Tallósi Katalin
52. Purger Hajnalka
53. Purger Jenő
54. Radicsné Szűcs Mária
55. Rőkáné Hajvert Verona
56. Rumi János
57. Samu Antal
58. Samuné Babos Rozália
59. Samu József
60. Samuné Mókus Éva
61. Stokkné Nagy Mária
62. Szabóné Mészáros Verona
63. Szalainé Zámbó Verona
64. Szittyái István
65. Szittyainé Oiósi Julianna
66. Szücsné Szurop Ilona
67. Takácsné Cséplő Katalin
68. Takácsné Diósi Julianna
69. Takácsné Varga Teréz
70. Tallósi György
71. Traubné Novák Borbála
72. Zámbóné Zóni örzse

70 Doroszló 1977
73 Doroszló 1976
52 Doroszló 1976
52 Doroszló 1980
67 Doroszló 1981
87 Doroszló 1980
16 Doroszló 1981
20 Doroszló 1981
86 Doroszló 1976
63 Doroszló 1982
55 Doroszló 1984
53 Doroszló 1979
49 Doroszló 1979
81 Doroszló 1979
67 Doroszló 1977
63 Doroszló 1982
60 Doroszló 1983
73 Doroszló 1977
36 Doroszló 1982
46 Doroszló 1975
80 Doroszló 1977
67 Doroszló 1980
77 Doroszló 1980
24 Doroszló 1984
81 Doroszló 1979
58 Doroszló 1981
72 Doroszló 1981
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É R T E L M E Z Ő

aj is - az is
avétt - kopott, 1. husútt
bájkó - bajkó, fekete bársony vagy ébellasztiból készült, gallértalan,

rövid derekú, vattával bélelt díszes női ujjas /MNL/
batyu - hozomány, vagyon
bívár - húzd rá, jeladás hogy szóljon a zene
bukréta - bokréta, kalapdísz 
csiraj - böjti leánykörtánc 
csúvázza - kicsóvázva, tulajdonjeggyel ellátva 
csuszkáilás - fakorcsolyázás a jégen 
csürközés - hajítófával célbadobó társas játék 
édáridózni - mulatozni 
éhínni - fölkérni táncra
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eprédáni - elprédálni 
esténte — Bstöfölé
fértél főd - fertály szántóföld, 5 hektár /14.000 négyszögöl/
ganyé - istállótrágya
gilt - érvényes, beleegyezés
giircül - dolgozik, gürcöl
hogyvót - föl szólitás a zenekarnak az ismétlésre
hoppon marad - cseben marad
huj a - vége
husútt- kopott /ruha/
irílli - irigyli
jojó - búcsúban árusított, vékony gumiszálon függő, fűrészporral 

töltött kis papírlabda 
kajánkonni- irigykedni, kárörvendőnek lenni 
kikísérletözni - meggyőződni rólla 
kimaranni a farsangbú - megmaradni vénlánynak 
kipötyögni - kibeszélni, elárulni 
kisül - kiderül 
kiszemléni- kiszemelni
kommé'nció - földhasználatért adott járadék, vagy tartásdíj az öregeknek
kopozás - kukoricafosztás
kóris - kórus, karzat a templomban
lányok pöszörcéje - leánytársaságot túlzottan kedvelő kamaszfiú 
merkülés - merkelés, keresztöltéssel kivarrott motívumok 
mind - mint
mókát csináni vele - nevetségessé tenni
nagyház - első, parádés-, vagy tisztaszoba
összeboronyáni - összeházasítani
összestimműni - egybehangolni, megbeszélni
összeszöni - közösen elhatározni
ősök - szülők, nagyszülők /fölmenő vérrokonság/
parti - házas fél
pékk - cél
pittyéget - fitymál
pricckrafli - tolófánk
pocséta - sár, pocsolya
punktum - az ügy be van fejezve
rábér banda - /ném. Rauber - rabló/ lakodalmi alakoskodók 
rákapcsul - észbekap
részes - aki meghatározott részért végez mezőgazdasági munkát
sipirc - futás
suhancár - kamasz
szém'és - életre való
szíva - szilva
tőtött kivárás - kézimunka, kivarrós pamukkal 
traktányi - traktálni, megvendégelni 
trezérul- hatalmaskodik
trónörökös - a ház első szülötte, a gazdaság folytatója 
tyurka - ködmön
utósó pár előre fuss - fogó, kergető gyerekjáték
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üszők - kukoricabetegség amely koromszerö spórákat termel 
vénségi jog - az elsőszülött elsőbbségi joga a testvéreivel szemben 
zóna - kis adag ital
zavarócskázás - argalőcska, fogó, kergető gyerekjáték

R Ö V I D Í T É S E K

DH - Kovács Endre: Doroszló hiedelemvilága 
GDNZ - Kiss Lajos: Gombos és Doroszló népzenéje

J E G Y Z E T E K

1 * DH 1297., 2119., 2120. 29 _ DH 828.
2 - DH 2210/a. 30 - DH 2124.
3 - DH 1462-1469. 31 - DH 1481.
4 - DH 1286. 32 - DH 1482.
5 - DH 820. 33 - DH 1480.
6 - DH 815., 1192. 34 - DH 821.
7 - DH 814. 35 - DH 2127., 1443.,
8 - DH 1457. 36 - DH 2133.
9 - DH 2468. 37 - DH 2128.
10 - DH 1247. 38 - DH 2140-2142.
11 - DH 817. 39 - DH 881., 2134.
12 - DH 1248. 40 - DH 2137.
13 - DH 1462-1464., 1466. 41 - DH 2139.
14 - DH 1325., 1328-1330. 42 - DH 2138.
15 - DH 816., 1249. 43 - DH 2125.
16 - DH 1467. 44 - DH 1479., 1530.
17 - DH 2163. 45 - DH 1498.
18 - DH 1465. 46 - DH 2136.
19 - DH 819. 47 - DH 2126., 2129-21!
20 - DH 1468., 1469. 48 - DH 2135.
21 - DH 1548. 49 - DH 1250.
22 - DH 2439-2449. 50 - 2143., 2144. DH
23 - DH 1461. 51 - 1283. DH
24 - DH 1518. 52 - 2450. DH
25 - DH 829., 830. 53 - 2147., 2147/a. DH
26 - DH 1520. 54 - 2451. DH
27 - DH 1517. 55 - DH 1483.
28 - DH 1519.

Megjegyzés: A bevezetőben említett "némely szavak hatványszerQ számozása" 
a lakodalmi népszokásokkal kapcsolatos hiedelmi anyagra u- 
tal, amely a fentiek alapján a hiedelmi anyag számainak a se
gítségével könnyen megtalálható.
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A halál és a temetés

Az emberi élet fordulóinak utolsó állomása a halál és a temetés, melynek 
népszokásait ez a fejezet tartalmazza, egyben folytatása és kiegészítése 
is a Doroszló hiedelemvilága című, nemrég megjelent kötetnek.

A korszerű termesztési módok és termelőeszközök használatával a paraszti 
mezőgazdasági termelés az elmúlt néhány évtized alatt ugrásszerű fejlő
dést mutat, ez a falusi lakosság életszínvolnalát kedvezően befolyásolja, 
de hatással van a népszokások alakulására is. Régebben csakis az első 
szobában, illetve a ''nagyházban" állítottak ravatalt, manapság már telje
sen mellékes, melyik szobában virrasztják a halottat, mert a lakáskultú
ra is nagyot fejlődött. A városiasodás más téren is hatalmába kerítette 
a falut, legújabban már a temetőkápolna ötletét is fölvetették, ahol a 
halottakat ravataloznák fel. Ez a még hagyományosnak mondható temetkezési 
népszokásokat teljesen megváltoztatja, a mostani egy-két nap helyett né
hány órányira sűríti a haldoklás és a temetés közötti időt, elmarad a 
látványos gyászmenet, a halott lakodalma is, amelyben minden szereplőnek 
megvan a hagyományoknak megfelelő helye és rangja. Mindez indokolttá te
szi a népszokások lejegyzését. Amit még sikerült összegyűjteni, az öt-hat 
évtizedre tekint vissza, ameddig az adatközlők emlékezetéből futotta. A- 
zon kívül némi, a korábbi időszakra vonatkozó irattári anyagot is talál
tam.

Az írás könnyebb megértéséhez ennyit: A címek, bekezdések előtti sorszá
mok könnyítik az anyag áttekintését, későbbi egybevetését. Némely szavak 
hatványszerű számozása utal az ide vonatkozó hiedelmi anyagra, ezek a 
számok a mellékelt jegyzetben föl vannak tüntetve. A mondat vagy közlés 
végén levő, egy- vagy kéttagú számjegy az adatközlő kilétéről tájékoztat, 
a négytagú számjegyek pedig évszámok, amelyek az adat vagy cselekmény pon
tos, vagy megközelítő időpontját mutatják. A népnyelven, tájszólással í- 
rott szöveg, sírvirág-nevek helyes értelmezését a tanulmány végén, a füg
gelékben levő értelmező könnyíti meg.
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1.00 A haldokló

1.01 "Van egy kis imádságom, amit azé imádkozok, hogy boldog legyén a ki
múlásom... Aki úgy vadházasságba, vagy nemtudom mi, arrú nem szónak sem
mit, hogy csúnya lessz a halála, mer nem tuggya azt senki se előre. De 
emezt tanútuk: az a boldog halál, aki istenessen hal mé'g..."/13/

1.02 A haldoklóra1 azt szokják mondani, hogy halálán van, halódik.

1.03 "Mikó valaki nem a kórházba, hanem otthun halódik, akkó valaki, aki 
tud a "nyelvin", rábeszélli a haldoklót: - Nem akarsz méggyónnyi? Ehíjjuk 
a papot. Nem azé... de gyónnyá meg! - Nem akarna ki méggyónnyi? Akkó va
laki közeli rokont vagy szomszédot küdenek el a papé. Van ojan beteg is, 
aki maga kéri a papot, mer mé'g akar békűni..."/17-1970/

1.04 "Hát bizony vót ujan beteg, hogy má sajnátuk szégént, akkó mondtuk 
nekije, gyónnyá még, máj akkó jobban lésző. Áldozzá még. Akkó máj vagy 
jobbra, vagy balra..."/25/

1.05 A gyóntató papért ilyen dolgokban jártas asszony ment el.
A pap magára öltötte a stólát, az asszony meg az utcán elöl vit
te az égő lámpát (az oltári szentség jelképét), és ha járókelővel talál
koztak, akkor csengetéssel figyelmeztette a letérdelésre, amíg elhalad
nak melette. Ez a szokás az 1950-as évekig volt érvényben. Azóta a pap 
feltűnés nélkül végzi a haldoklók gyóntatását, fölkenését.

1.06 "Amikó gyóntassa a pap a nehéz betegeket, akkó föladja nekik az u- 
tolsó kenetét is."/25/

1.07 "Mire gyütt a pap, addigra 1'éterit‘éttük az asztalt, szép fehér lepe
dőve vagy abrosszá, oda készítettük a szentűttvizet. Mikó odaért, akkó 
magárahattuk a papot a beteggé, még imondta a pénit'énciát meg a bűneit 
méggyónta... Mikó csöngetett a pap, akkó bementünk és a pappa imádkoztunk
a betegé. Ha bírt, akkó a beteg is velünk imádkozott és aztánn megáldozott. 
Akkó a pap mégtüröte a kézit abba a kenyérbe ami oda vót má előre készit- 
ti. Amikó a pap végzett, akkó azt a kényeret még a sót bedobtuk a tűzbe, 
hogy kutyának vagy ganyéra né kerűjjön..."/12-1965/

t

1.08 "Vót ojan sok, aki má az utósó pillanatba csinát végröndületét, hogy 
kire haggya a kis szégénségit."/13/ A végrendelkezés ilyen módjának ha
gyománya van Doroszlón, amellyel a távozó azt részesíti előnyben a hagya
tékából, aki az "utósó pohár vizet" adja. (Lásd a mellékletben levő tes
tamentumot)

1.09 "Amikó má valaki halálán van, akkó csöndnek kő lé'nni, hogy annak a 
betegnek né fájjon, mer annak is nehezebb az elvál lés és akkó többet szen
ved, nehezenn hal m'ég."/25/

1.10 "Haldoklóná úgy kő tenni, mindha buták vónánk. Hiába mondja: mégha-
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lók... méghalok... Nem kő bizonyittanyi... Dehogy..! Dehogy is hasz 
meg...'74/

1.11 A hosszan betegeskedőkre csakúgy, mint a környezetünkre még manap
ság is nagy lélektani hatással van a halálmadár? amely ha a közelben 
rikácsol, akkor a ház lakóinak az ereiben meghűl a vér. Találó a meg
jegyzés amely szerint: "Ez a madár úgy rikácsújja ki a betegét az élet- 
bű...'78/

1.12 "Imádkoznak a haldokló védszentjihő? segijje vagy jobbra, vagy 
balra a védéncit...'78/

1.13 "...Mikó má érézte, odahíta a menyit. - Gyéréként, én mosmá érzém, 
hogy nem sok van hátra. Szedd össze a ruhámat, rakd éggy rakácsra, mer 
akkó rnajd úgy élesztek keveredőé, hogy nem talátok sémmit...'7l7/

1.14 "...Vöt ujan, hogy a kisgyerekeim betegek vótak, nagyonn beteg'ék. 
Akkó kimentünk az ég alá és a holdvilágná így imádkoztunk:

Újhold, új kiráj, engem hínnak vendégségbe de én 
magam helett élküdöm az én kis beteg szolgál lómat.

És akkó imádkoztunk égypár miatyánkot, üdvözletét, és mire ezt elvégez
tük, addigra az a kis lélek is bevégezte4..."/28-1920/

1.15 "Nek’ém vöt éggy testvérem, azt mindég a nyavala bántotta, vagy 
frász?!/No de mosmá nincs ujan.../ Mént az utcánn és ahun rágyütt, úgy
habzott a szája... Má a kilencedik évibe vót... Oszt akkó az én anyám 
mégfogadta5: émén Gyüdre, a gyüdi szenthére. Amikó méggyütt, akkó emént 
a templomba, a Szűz Máriát megkérte, hogy segijje m'ég, hogy vagy meggyó- 
gyújjort, vagy vegye el a jóisten, né nézze, mennyire szenved, még ű is 
vele éggyütt és akkó szógátatott misét, vett gyértyát meg szallagot a 
Szűz Mária tiszteletire. Akkó utánna éggy hétre, vagy tíz napra meghat 
a Pannánk, ojan szépenn, ojan szép halállá hát meg: ahogy a frász rágyütt, 
úgy még is hat."/24-1900/

1.16 "Mikő nagyon betegek vótak a kicsik, akkó megmosdattuk szentűttvíz- 
be, még a szájába is eresztettünk belüle6 a tenyerünkbö, hát hogy vegye 
pártfogásba a jóisten."/25/

1.17 "Édesapám haldoklott... Édesanyám akart rajta könnyítteni, hogy ki
veszi a feje alu a párnát7. Aszongya: - Né..! Né védd ki mer mingyá még
halok..! Akkó ezt feléte neki: - Te is kivetted édesapám feje alú..!/3- 
1980/

1.18 "...Életibe soha senkinek nem beszét rulla, de most, amikó haldok
lott0 szegény öreg, akkó emlegette az oroszországi gyerekeit is, a fog- 
ságbú..."/3/

1.19 "A János káplány imádságát imádkozzák a haldoklóná, aki nehezen bir 
mégháni9..."/25/
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1.20 "Vót aki, mielőtt méghát, öbucsuzkodott a hozzátartozóitú meg a gye- 
rékeitű."/4/

1.21 "Ojan is vót má, hogy méggyónt, még az utősó kenetét is ráadták, 
oszt utánna még ét két-három évet is."/13/

1.22 "Apósom akórházba vót, má az orvosok is megmondták, hogy halálán 
van. Egészéjjé nem bírtunk alunni, mer mindig csak ott vót az eszünk 
nála. Réggé mondom én az uramnak, gyere, menjünk érte, hozzuk haza sze
gény apánkat... Mé né haj jón még itthun, közöttünk, mé né mink adjuk ne
ki az utósó pohár vizet... Mindenki szeret a saját ágyába mégháni! De
a doktorok azt mondták, hogy nem adhassák ki, mer még a kapuhó se érünk 
vele, mingyá méghal! Bevezettek az ágyáhó, szépenn aludt, a szive is még 
dobogott... Akkó égy kicsit megnyugodtunk, mer nem akartuk, hogy a mi 
lekünkönn száraggyon az élete. Utánna még égy napot ét..."/3-1978/

1.23 "... Mielőtt méghát, kiverte a halál vize. Beszéni má nem bírt, csak 
amikó mégtürOgettem a homlokát, akkó úgy rám nézett, mindha mondta vóna:
- Tudom... Az én időm lejárt. Köszönöm.. !**/18/

A haldokló visszasírása10

1.24 Sokan úgy vélik, hogy azelőtt gyakran előfordult, hogy a haldoklót 
sírásukkal és rázogatással magához térítették egy időre, ami azután meg
nehezítette a kimúlását. Az alábbi példa is ezt bizonyítja: "... Az is, 
amikó haldoklott, annyira sivalkodtak körülötte, még a vállait rázogat- 
ták... Annyira magáhó tért, hogy tánn eggy hónapig se bírt mégháni. Na
gyon sokat szenvedett, nagyon mégkinlódott, mire újra még birt hani."/13/

2.00 A halál beállta

2.01 "A lánypajtásomma játszottam, oszt eccé aszongya: - Meghal a János 
bátyám..! De annak akkó még semmi baja se vót._- Jééé! Mikó hal még?, 
kérdeztem oszt akkó megmondta, három-négy nappá előbb, és meghat arra az 
üdőre! Végezte azt az imádságot11 oszt lémént a pincébe boré, oszt mégtud
ta, hogy mikó, még hát hogyann hal meg... Főgyütt és megmondta, mer hét
a Hét mennnyei zárakba vót ez..."/13-1910/

2.02 "Éggy másik asszont is hallottam, ajis végezte az imádságot, oszt 
éccé, amikó elgyütt az este, aszonta: - Hajjátok, gyerekeim, itt az üdő, 
nekém mennem kő! Csinájjatok, tegyetek röndöt, kalácsot süssetek, meszej- 
jeték..! Oszt megtörtént avvá is, méghát az időre! így lehetett hallani...
/13/

2.03 "...Kényeret sütni és a friss kenyeret bevinni a szobába, hogy az lé
gyén első az új házba. A friss kenyeret ott kezdjük meg. A közepibe körösz- 
töt csinállunk, hogy a Jézus, Mária, Szent József nevibe légyen szöröncse
a házba és senki meg ne hájjón. Nálunk ez így vót, de hála istennek nem 
is vót semmi baj..."/24/
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2.04 "Akinek kívánják a halálát, az ne féjj, nem hal még hama. A háború
ba is csak a jó emberek szoknak odaveszni.'724/

2.05 "Mindenki annyit éli, amennyit_kap a sorstú’2... Mosmá majd én is sor
ra kerülök, mer az én korbélijeim hának..."/28/

2.06 A doroszlói öregekre jellemző, hogy haláluk órájáig igyekeznek gon
doskodni az anyagiakról. Ha pedig arról esik szó, hogy lemondjanak-e va
lamely ingatlan feletti élvezeti jogukról, akkor egymást ilyen tanáccsal 
látják el: "Senki addig le né "vetkőzzön", még nem mén alunni." Az "al
vás" alatt természetesen a halált értik. Megfigyelhető, hogy mellőzik a 
halál említését, helyette az iménti kifejezést használják.

2.07 "Hosszi betegségnek halál léssz a vége" - szokják mondogatni ott, a- 
hol nagybeteg van a családban./11/

2.08 A közhiedelem szerint a halálért meg is kell szenvedni. Fiatalok, 
középkorúak nem szívesen gondolnak rá, félnek is az elmúlástól. Az öre
gek viszont fölkészülnek rá, előre megbarátkoznak a halál gondolatával 
és egymásközt többnyire így emlegetik: "Úgy lenne jó, réggere nem föléb- 
renni." Ha pedig valamelyikük úgy érzi, hogy talán terhére van valakinek, 
akkor ezt mondja: "Micsinájjak, utóvégre nem bújhatok elevenyenn a főd 
alá."

2.09 "Aki született, annak meg is kő hányi..." A halál az élet végső ha
tára, amelyet át kell lépni, vagy ahogyan mondani szokás: "Átt köll ug
rani az "árkot"...", minél könnyebben túlesni rajta.

2.10_"Aki hirtelen halállá hát még, arra azt mondják, no, ez szép halál
lá hát még, mer nem adott neki a jóisten szenvedést."

2.11 "Legkönnyebb halál, ha valaki hirtelen meghal, mer akkó nem szenved 
sokáig."

2.12 "Ha valaki hirtelen hal még, akkó mintha úgy lopták vóna el, hiány
zik a hozzátartozóknak."/23/

2.13 "Aki méghal karácsonkó, ujhódvasárnap_vagy valamijén ünnepnapon, ak
kó mondjuk, de szép napot választott13 mégháni."/17/

2.14 "A régi öregék azt mondták, hogy ha má valaki meghat, akkó tollat té- 
gyünk az óra alá... Akkó ha még lélékzik, akkó a toll mozdul, ha még nem 
akkó má biztos m'éghát."/25/

2.15 "Mikó valaki méghát, akkó mingyá kinyitogatták azelőtt az ajtót, ab
lakot, hogy akkó a lelke kiszáll.'728/

2.16 "Amikó valaki meghal’,4 akkó még ott fekszik az ágyonn, méggyúccsuk 
a szentűtt gyertyát és háromszó a feje fölött kört csinál lünk: Atyának,
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Fiúnak, Szentlélek istennek a nevében. Akkó mégszentűjjük: - Nyugoggyon 
a Jézus, Mária, Szent Józsefnek a nevében.'728/

3.00 A halál hírüladása

A halálesetek hírüladására Doroszlón négyféle mód van: a szóbeli, a ha
rangok által, gyászlobogókkal és gyászjelentőkkel.

3.01 A halálhír szóbeli közlése. Legrégibb és egyben a legmegbízhatóbb 
módja a hfruladásnak. Doroszlői szokás szerint, ha valaki halálhírt hall, 
nyomban továbbadja. A péknél, az üzletben, a piacon, utcán megkérdezi, 
hallották-e, ki a halott és nyomban a tudtukra is adja a halálhírt. Ha 
pedig nem akad dolga a faluban, akkor megáll az utcán, kiáll a kiskapuba 
és megállítja a járókelőket, hogy a halálhírt továbbadja: - Hallottad-e...? 
Igaz-é..? ...hogy a János bácsi a halott? A halál hírüladásának e módja 
csak zimankős, rossz időjárás esetén megbízhatatlan, amikor mindenki behú
zódik hajlékába.

3.02 "Ha valaki má nagybeteg vót, várták a halálát oszt éjjé hát még, ak
kó mindenkit főkététtek a házba: - Kéjjetek fő, mer édesapánk a Jézus
szent nevibe kiszenvedett..1/17/

3.03 "Mikó az én uram hát még szegény, így hirtelen érte a halál, akkó 
én nagyonn mégijedtem, ékezdtem sivalkonni, oszt kiszaladtam az utcára.
Aki arra mént, meghallotta... Átszaladtam a szomszédba mer csak a szom
széd az első ojankó...‘727/

3.07 “A házbeliekénn kivű a szomszéd az első, akinek szónak, aki megtugy-
gya a halálhírt, akkó az tudassa a többiekké.'7l7/

3.05 "Ha meghal éggy anya vagy apa, akkó elsők a gyerekei vagy a veje, 
vagy valamellik testvér. Azt illeti még, hogy éménjen a paphó, kántorhó, 
harangozóhó, sirásóhó.'728/

3.06 A hivatalos személyek közül az orvos az első, akit a halál beálltá
ról szóbelileg értesítenek. Az orvos a halottkém szerepét is betölti és
ha a halál olyan személynél következett be, akinél betegsége miatt ez vár
ható volt, akkor elrendeli hogy azonnal tegyék koporsóba, a helyszíni szem
lét később végzi el. Ha azonban váratlan halálról vagy öngyilkosságról 
van sző, azonnal a helyszínre siet és a halott fölkészítését addig nem en
gedélyezi, amíg meg nem állapítja a halál okát és körülményeit.

3.07 A halálhírre összefutnak a szomszédok, rokonok, hozzátartozók és a 
halottas ház segítségére vannak. Elrendezkednek, a portát is rendbe hoz
zák ha kell. Mire az elhunyt a koporsóba kerül, addigra a rendezkedéssel 
is elkészülnek. Megköszönve segítségüket ezt szokás mondani: - No, most 
má mennyetek, oszt akkó őtözzeték föl —  mert csak ezután szokás gyászru
hát ölteni.
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3.08 Mióta a falunak telefonközpontja van, azóta a halálhír szóbeli hí- 
rüladásának még nagyobb szerep jutott mert lehetővé teszi a külföldön 
munkát vállaló családtagok megérkezését a temetésre. Megtörténik, hogy 
a külföldi hozzátartozó értesül elsőnek a halálesetről.

3.09 A halálhír harangok általi15 közlése. "A mi katolikus hitünk mé'gki- 
vánja, hogy ha méghalunk, al<l<5 ha 'angozzanak pár versét. Akinek több pén
ze van, arra többet verséznek, van hogy mindén órába harangoznak, de van, 
aki talán csak négy-öt verset kap, addig még el nem temetik."/28/

3.10 Régen jelentősebb szerepe volt a halál harangok által történő hírül- 
adásának, amelyből a falubeliek megtudták, hogy gyermek-e a halott, férfi 
vagy nő, valamint hogy szentségekkel ellátva halt-e meg. Manapság, amióta 
a harangozás is automatizálva van, ez már nem vehető ki a harangok szavá
ból.

3.11 "A halottat úgy jelentették, hogy a nagyharanggá huszonötöt haran
goztak és akkó "belevágtak" a kisharanggá."/14/

3.12 öngyilkosoknak, vadházasoknak és más felekezetieknek nem harangoz
nak, ezért a halál hírüladásának e módja ma már megbízhatatlan, annál is 
inkább, mert aki halottja pénzügyeit nem rendezi a hitközséggel, nem ha- 
rangoztathat. Azelőtt a pap el sem temette, bár ezen a téren vannak po
zitív változások.

3.13 "Vannak akikelvándorútak Amerikába, vagy máshová vitte ükét a sors 
a falubú. Ha méghának akkó annak aki Doroszlón született akkó itt haran
goztalak rájuk, még gyászmisét is szógátatnak értük. Akkó ha verséznek, 
mindenki kérdezi: - Nem tuggyátok ki a halót? - Hát dehogynem! Hát te’ nem 
hallottad? A Kollér Józsi bátyádat nem ösmerted? Hát az hat még Németor
szágba, arra harangoznak."/17/

3.14 "Ha közeli rokonynak, családtagnak méggyütt az elhalálozása és nem 
l'éhetétt hazahozni vagy elmenni a temetésire, akkó verséztettünk rá meg 
misét szógátattunk érte. Mise utánn kiméntünk a temetőbe és virágot vit
tünk a nagyköröszthő..."/28/

3.15 "Amikó a pap megindul a temetésre, akkó csöndittenek. Ménnek a(népek 
az utcánn, aszongyák, siessünk a temetésre mer má csönditéttek... Nehogy 
a pap előbb odaérjen mind én."/17/

3.15 "Mire a gyászménet elindul, addigra valakit kiál ü t  a harangozó az 
utca sarkára, aki megjelenti neki, mikó indul a temetés. Akkó elkezdik és 
verséznek, még csak ki nem ér a temetőbe a gyászménet. Akkó má többet nem 
harangoznak a halottra, csak még éggy hétre, amikó szógátatnak érte gyász
misét. ‘714/

3.17 A halálhír gyászlobogóval való közlése. Föltehetően 1913 óta szokás 
ez Doroszlón, mióta megalakult a Kereskedő és Iparoskör, amely elhunyt
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tagjait tisztelte meg ily módon. Ez az intézmény rég megszűnt, de a gyász
lobogót ha iparos vagy kereskedő hal meg még manapság is kitűzik a Papp 
féle vendéglőre, ahol az Iparoskor utolsó klubhelyisége volt. Néhány év 
óta a Földműves Szövetkezetnek is van gyászlobogója, amelyet országos gyász 
esetén tűznek ki, vagy ha a vállalat valamelyik dolgozója hal meg. A gyász
lobogót a halál beálltától a temetésig szokás kint tartani.

3.18 A halálhír gyászjelentővel való közlése. Csupán néhány évtizede van 
szokásban, hogy némely család gyászjelentőt nyomtat. Ez azonban nem jel
lemző, jelentősége leginkább csak a temetés utáni időszakban érvényesül, 
az Amerikában vagy másutt, a szülőfalutól távol élő rokonság értesítésé
nél.

3.19 Az űrlap formájában nyomtatott gyászjelentők 1983 óta vannak szokás
ban Doroszlón, a koporsókészítő kisiparos árusítja, illetve mellékeli ő- 
ket a koporsóhoz. A hozzátartozó beírja az elhalálozott adatait, a teme
tés időpontját, majd kitűzi az áruház előtti fára, a villanyoszlopokra,
a templomajtóra, így tájékoztatja a népet. A halál hírüladásának e módja 
Szabadkáról került Doroszlóra és különösen alkalmas a felekezet nélküliek 
halálhírének a közlésére.

3.20 A halálhír közlésének külön módja a magánlevelezés útján továbbított 
halálhír. Érdekes az a tény, hogy a külföldön dolgozók milyen tájékozot
tak a faluban történő halálesetekkel kapcsolatban. Ezekről a telefonháló
zat bevezetéséig csakis levelezés által szerezhettek tudomást.

3.21 A halál hírüladásának fontossága és az iránta tanúsított érdeklődés 
egyértelműen bizonyítják, hogy az emberi élet fordulói közül a halálhír
nek, a halálesetnek van legnagyobb jelentősége. Ezért külön figyelmet ér
deme 1.

3.22 Reagálások a halálhírre. Amikor a halálhír az emberek tudomására jut, 
a halott egyéniségétől, korától és attól függően, hogy hosszú szenvedés 
előzte-e meg a halált, vagy tragikus hirtelenséggel következett be,eseten
ként különbözőképpen reagálnak.

3.23 "Ehetett vóna még" - szokták mondani, ha nem túl idős a halott. Ha 
pedig éppenséggel fiatal, akkor ezt mondják: "Igazánn kár érte, hama gyütt 
érte a halál." Ha azonban sokáig beteg volt: "Jót tétt vele a jóisten"
- mondják. A nagyon idős személyt is őszintén sajnálják, de esetében mfeg- 
alkuvóbbak a halál tényével: "Enné má nem a bábasszony az oka..." Ha a 
házastársak egymás után hamar hunynak el, akkor ezt mondják: "No, hama 
gyütt érte az asszony illetve ember."

3.24 Ellesett beszélgetés:
- Hát, meghat szegény András bácsi...
- Szegény? Nem szegény az!
_  ?
- Aki ekkora kort megér, hogy a fiává, onokájáva meg a dédonokájávi 

kártyázik éggy asztalná, az má nem szegény!
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3.25 "Hajjátok, ebbe az évbe mind ojan ötvenévesék hanak. Ott van örega
nyám, az még má föllu van a nyócvanonn... Kérdem tüle, hogy van ez öreg
anyám? Aszongya, tudod gyerekéin az asszonyok addig veszendők, még tart
a "bajuk", de ha jó átvészelik, nem rakódik lö valahová az a rossz vér, 
aztánn akkó kutya baja se nincs. Hát itt vagyok én is! Nem gyün értem a 
halál Igaz, nem is fáj sose semmim, csak má öreg vagyok."/10-1982/

3.26 "... Ott van, mind ez a Maris néni, szegény, lééte az életit, meg
hat, oszt jóléhet, nem is aludt sose fehér lepedőnn..."/3/

4.00 További teendők

4.01 Az 1940-es években még megrendelésre csinálták a koporsókat a helyi 
kisiparosok, néha hozott anyagból. Később a helyi iparos szövetkezet gon
doskodott, hogy raktárában mindig legyenek kész koporsók. Manapság magán
iparos készíti a koporsókat és a nap bármelyik szakában lehet koporsót 
vásárolni. A koporsó alsó részét a halál beállta után pár órával elviszik, 
a fedeléért később mennek.

4.02 "A koporsó ajjáé meg a födélié a szomszédok szoknak menni, még a vők 
is, sógorok. Emennek érte és mingyá megmondják, hogyan díszítsék a kopor
só födélit, mi a halott neve, hány évet élt még ijesmi. A gyértyatartóké 
még a zászlóké az asszonyok szoknak ménni."/17/

4.03 Azelőtt a virágcsináló asszonynál mindig volt készenlétben párna meg 
szemfödél, amit lyukasztővasak segítségével "kiveréssel" díszítettek. A 
fehér gyolcsból vagy selyemből készült szemfödél tetszetős volt, mert min
tája slingelésre, lyukhímzésre hasonlított.

4.04 Manapság a temetkezési kellékeket meg a virágot és a koszorúkat is 
egy helyen, a koporsókészítőnél árulják.

4.05 A gyakorlott szem azonnal észreveszi, hogy a mai szemfödél különbö
zik a régebbitől: lyukhímzés helyett fodorral van díszítve, két részből 
készül és elveszti szószerinti funkcióját. A szemfödél rövidebb része a 
halott felsőteste alatt van, hosszabb része pedig hónaljig betakarja. Ez
által nincs szükség többé a szemfödélnek a halotti arcánál való kihasítá
sára, mert ha ráteszik a koporsó fedelét a régen egybevarrott szemfödél 
képzetét kelti.

4.06 A fiatalok koporsója fehér vagy rózsaszín, az időseké leginkább fe
kete. Újabban az öregeket is diószín koporsóban temetik. A kereszt színe 
azonos a koporsóéval.

4.07 "Nálunk az vót a divat, hogy szentütek szép, nagy szál gyertyákat... 
Ojan vastagot, de cifrát. Akkó főtétték dísznek a szentkép mellé a tisz
taszobába. Mikó véletlenű meghat valaki, akkó azt a két gyertyát gyúj
tották meg a fej iné, amikó má ravatalon vót.'728/

4.08 Régebben faggyúgyertyákat használtak, újabban viaszgyertyákat vásá-
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rolnak a szentkúti búcsúban. Bár régóta van a faluban mézeskalácsos, aki 
viaszöntéssel is foglalkozik, szívesebben vásárolnak búcsúfiának díszes 
gyertyákat, amelyeket a Szentkútnál föl is szenteltetnek.

4.09 "A szémfödélnek a négy sarkára szoktunk masnit ténni. Ha fiatal vót 
a halott, akkó pinossat vagy rózsaszínűt, férfiaknak világoskéket, ha meg 
öreg, akkó annak többnyire fekete szallagot."/28/

4.10 "Én mosmá 85 éves vagyok, hatvan éve csinállom a halotti koszorúkat, 
szémfödeleket. Akkó, mikó má nem vót gyócs vagy sifon a háború alatt, ak
kó a Halottas Egylet hozatott újvidékrű csomagulópapirokat. Akkó én azt 
összevartam és abbú csinátam szémfödeleket. "Kivertem" hogy egy kis formá
ja légyén és avvá takartuk lé a koporsóba a halottakat."/28/

4.11 "Virágokat elejivé csak krépp-papirosbu csinátam és beviakszoztam.
Most még má hozok kész virágot plasztikábú, ami nem ázik el két évig sé 
csak hama kifakul. Hősi halottaknak csinátam az első koszorút, akiket ha
zahoztak a háborubú /1944/. Most még má annyira fökapták, hogy mindén ha- 
lottná van három-négy... meg tizennégy is! Mikó ekezdték, akkó csak a szü
lők vettek koszorút a gyereküknek, de mosmá szomszéd, koma, jóbarát még 
mindenki viszi.‘728/

4.12 Csokrot a halott keresztjére az csináltat, aki temetéskor a keresz
tet viszi. A fiatal halott koronáját a keresztvízről való keresztanya 
csináltatja. Többet mondanak erről a ma is szokásban levő koszorúfelira
tok :

- Fájdalmas emlék szerető férjemnek, feleségétől.
- Felejthetetlen emlék szerető páromnak, feleségétől.
- Fájdalmas emlék szerető feleségemnek, párodtól.
- Fájdalmas emlék bérmakomádtól és komaasszonyodtól.
- Utolsó emlék keresztkomádtől és családjától.
- Utolsó emlék szerető testvéreidtől.
- Fájdalmas emlék szerető nagyapánknak, unokáitól.
- Emlék szerető János fiunknak, bánatos szüleitől.
- Fájó szivvel búcsúzunk kollégánktól, leányok, legények.
- Utolsó emlék dolgozónknak a Földműves Szövetkezet munkaközösségétől.
- Utolsó emlék Pali szomszédéktól.

5.00 A halott felkészítése

5.01 Amikor Doroszlón valaki meghal, nem szokás a földre fektetni1,6 hanem 
inkább a halálos ágyán sietnek rendbe tenni és fölkészíteni a ravatalra.

5.02 "Mikó meghal valaki, akkó menné előbb fölőtöztessük1,7 megtürűgessük 
vizes ruhává és menné előbb beletesszük a koporsóba, hogy nyugoggyon, ad
dig még meleg, mer ha kihűl, akkó többet nem léhet röndössen sé ötöztet- 
ni, sé mozdittani...'725/

5.03 "Én az uramat végig mégtürűgettem és magam őtöztettem föl. Azt a vi
zet fére öntöttem ahun nem járkál lünk...'728/
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5.04 "A rongyot2 amivé mosdattuk a halotot, bedobjuk a tűzbe, a lavórt 
vagy edént még édobjuk, nem hasznájjuk többet. A fésüjit is étüntessük, 
nem hasznájjuk tovább..."/28/

5.05 "Mindig vannak, akik nem merik fölőtöztetni a halotot, mer fének 
tüle. Akkó szónak ojannak, mer mindén tájékon van, aki válalkozik, hogy 
megmosdassa, fölőtöztesse még röndbe tegye, ahogyan illik. Fizetést nem 
szoknak kérni, de akkó azé mindig szoknak valamit anni fizetségbe, vagy 
a holmijábú valami értékéssebbet vagy mi, hogy né legyén csak a Jézus 
nevibe."/12/

5.06 "Ha úgy hal még, hogy szőrös marad, akkó mégborotvátassák a borbévá, 
aki életibe is borotváta és akkó azt a borotvát edobják, etüntetik, hogy 
akkó avva többet mást nem borotvának... Mostmá könnyebb, mer a borbé is 
zsiletté borotváll."/25/

5.07 "Ötöztetéskó végighasítottuk az ingét ha bebújós vöt, úgy adtuk rá, 
hogy né törjük a halotot..."/28/

5.08 "A halotot pont úgy őtöztessük, mintha élne. Mintha a templomba ké- 
szűne, misére. Szép harisnyát még mindénféle ruhát adunk rá, még a fejit 
is bekössük, ha asszony. Lánynak koszorút teszünk a fejire ha meghal. Le- 
génnek, ha még tánn a vőlegényruhája megvót, akkó abba... Hát a legszebb 
ruhájába, amit legjobban szeretett."/28/

5.09 "Mind a ményasszont, úgy őtöztettük a ravatalra a lányomat: fehér 
szoknya, piros selém kötény sárga rózsákká, sárga divét tüledálló, smiz- 
li, gyöngyök... A haját szépenn befontuk, menyasszonyi koszorú vót a fe- 
j inn."/24-1935/

5.10 "Mikó ékészünek a mosdatássa1,8 előkészittéssé, akkó a halót az ágyánn 
hanyattfekve várja, hogy méghozzák a koporsója ajját és beletégyék."/17/

6.00 A koporsóbatétel

6.01 Amikor a két szomszéd vagy rokon meghozza a koporsó alját, fehér le
pedőt helyeznek a fenekére, beleteszik a párnát is. Odaviszik a halott 
mellé az ágyhoz és leteszik a földre. A halott száját kendővel bekötik, 
hogy amikor mozdítják, ne jöjjön ki rajta a bűz. Négyen megfogják és óva
tosan a koporsóba helyezik.

6.02 Régen a ravatalt az első szobában, a "nagyházban" állították föl, a 
mestergerenda alatt. Manapság más megfelelő helyen is állítanak ravatalt 
olyanképpen, hogy a halott arca a bejárati ajtó irányában legyen, mint a- 
mikor a "nagyházban" ravataloztak.

6.03 Azelőtt három széket tettek a koporsó alá: kettőt fejtől, egyet láb
tól. Manapság, az 1980-as évek elejétől, állványon van a ravatal, ami nagy 
változásnak számít, mert a korábbinál magasabb és jóval kisebb a látószö-



6.04 Volt rá eset, hogy szegény háznál ha nem voltak arra alkalmas szé
kek a Szent Mihály lován ravatalozták a halottat.

6.05 "Vót azelőtt, hogy szülésbe meghat19 az anya és a baba aj is meghat 
és akkó szépenn a karjára tétték az édésannyának. Nem pőjázták be, csak 
úgy a karjára tették és akkó eggyütt feküdtek a ravatalonn."/25/

6.06 "A halottas éggyletnek vótak gyértyatartói, arra vót szokás ténni 
a gyertyákat. Régebben vót ojan szegény is a faluba, aki nem bírt még 
gyertyát se venni, akkó ott nem is égett gyertya a ravatalná."/14-1930/

6.07 "Csecsemő halottná a körösztannya kötelessége élátni szemfödéllé.
Kis blúzt vesz neki, fejketőt, kis koszorút a fejire, a mellire szép vi
rágot.'717/

6.08 "Fölnőttnek még fiugyereknek odatészik a fejihő a kalapot a ravata
lon. Ha még lecsukják a koporsót akkó oda a koporsóba, melléje hejezik...
/14/

6.09 Gyakran tesznek a halott mellé a koporsóba különféle használati tár
gyakat2,0 a megboldogult fésűjét, borotváját, imádságos könyvét, aprópénzt2,1 
ha sánta volt a botját vagy mankóját, ha halász, egy pontyot. Aranytár
gyak koporsóba helyezése tilos. Ezeknek a szokásoknak a már ismeretes hi- 
edelmi előírások szabnak határt.

6.10 Vallásos családnál a halott kezeit a mellén imára kulcsolják és rá
helyezik a rózsafűzért.

6.11 Az 1980-as évek elejétől a Mária-társulatos halottak nyakába egy ha
talmas rózsafüzért szokás helyezni a ravatalon, amelyet a falu lelkipász
tora legutóbb zarándokútja alkalmával hozott Rómából. Ez a szokás nőkre, 
férfiakra egyaránt vonatkozik.

6.12 A halott lábait ma is össze szokás kötni, amíg a test teljesen ki 
nem hűl, hogy ne álljanak széjjel a szemfedél alatt.

6.13 "Amikó mindent a koporsóba raknak, amit akarnak vagy oda való, akkó 
szépenn letakarják sz'émfödéllé, úgy hogy a halottnak az arca szépen lát- 
szon. A lábaihó kis pohárba szentüttvizet tesznek égy szál virággá, krus- 
pánna vagy rozmaringgá. Oda teszik szem elé, hogy mindenki észre vegye
és mégszentöjje a halottat. A szémfödélre nejlont terittenek, hogy a szen- 
tüléstű né légyén vizes a szémfödél.'717/

6.14 Amikor a családban valaki meghal, akkor minden halott rokon, hozzá
tartozó síremlékére virágot visznek a temetőbe, így adják "tudtukra" a 
bánatos hírt.
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7.00 A ravatal

7.01 Amikor már mindent a helyére tettek, mindig van egy "fönnforgó" án- 
gyi, nagynéni vagy bátor szomszédasszony, aki tapasztalt az ilyen dolgok
ban és a többinél jobban föltalálja magát. Mégegyszer körülnéz, megiga
zítja a halott fejkendőjét, igazít még egyet a szemfödélen, oda rakja a 
ravatal mellé a székeket és ezt mondja: “- No gyertek, szentűjjük mé'g a 
halottunkat". Mindannyian körülállják, hangosan elmondanak egy-két mia
tyánkat és egymásután megszentelik a ravatalt. Ezután kitárják a kaput
és megkezdődik a halott látogatása. A bejárat közelében koszorútartó 
állványokat állítanak. Az időközben meghozott koporsófedelet meg a ke
resztet a bejárati ajtó mellett merőlegesen a falnak támasztják. A ha
lott gyermeke, házastársa, szülője, veje, menye, testvére, szomszédasz- 
szonya és minden közeli hozzátartozója ott ül kétoldalt a ravatalnál. 
Csendesen zokognak. Ilyenkor mindegyiküknek van egy-két szava a halott
hoz. /újabban a férfiak csak a temetési szertartás kezdetekor foglalják 
el helyüket a ravatalnál./

A ravatal ülésrendjét lásd az 5. számú mellékletben.

7.02 "Ha most én ezen a fel in ülök, oszt valamit akarok átnyújtani, azt 
nem szokás a haloton körösztü... Akkó vagy a feje mögött, vagy a lábáná 
úgy aggyák körű..."/13/

7.03 "Emlékszék, hogy azelőtt vót a kösségnek jégverme, oszt mikó valaki 
nyáronn hit még, akkó égy vödör jeget tettek a koporsója alá, hogy hide- 
g'énn tartsa a halottat, hogy az a test né indújjon hama fősz lóba."/13-1940/

7.04 "Nyáronn, mikó vótak legyek akkó feggy ruhává vagy bazsalikki hajto
gattuk a halottrú. Ha még szaga vót, akkó bazsalikot törtünk, vagy mirr- 
hát, az évette a szagát..."/28-1950/

7.05 "...Az ángyi odagyütt a ravatalhó és azt súgta, hogy mosmá engegy- 
gyük ki a halót lábán a kötést22 hogy a tulvilágonn bírjon ménni a többi 
utánn. Aztán nézegette a halottat és ezt mondta: - Nyitti a szeme, vár 
még valakit... Ebben senki sem kételkedett, mert várták, hogy a temetés
re megérkezik a halott húga még a sógora külföldről.“/1 /

8.00 A virrasztás23

8.01 A virrasztót Doroszlón "vérasztónak" nevezik. A virrasztás a kora
esti órákban kezdődik és eltart éjfélig is. Manapság már ritkán fordul 
elő, hogy valakit egy éjszakánál tovább virrasztanak. Ha pedig valaki a 
késő esti órákban hal meg. akkor nincs alkalom a szélesebbkörű hírüladás- 
ra. Ilyenkor a halott koporsóba helyezése után szűkebb körű, családon be
lüli virrasztást rendeznek. Reggel aztán haranggal idejekorán "jelentik" 
a halálhírt, és még aznap el is temetik a halottat.

8.02 Megtörtént már az is, hogy az öregasszony unokája lakodalmának éjje-
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lén halt meg: az egyik nap lakodalom, a másikon temetés. Ilyenkor amíg 
be nem kötik a menyasszony fejét, nem hozzák nyilvánosságra a gyászt.

8.03 Virrasztóba minden rokonnak, ismerősnek, jóbarátnak illik elmenni. 
Különösen pedig annak, aki elfoglaltsága miatt nem mehet másnap a teme
tésre.

8.04 "Ha haláleset van, akkó mindént féretészünk és megyünk vérasztóba 
még temetésre, rokonyokhő, szomszédokhó...'712/

8.05 "Nem vótak jóba, nem is beszétek, de mikó meghat a szomszéggya, ak
kó azé az Antal is átment hozzájuk vérasztóba. Temetés utánn fojtatódott 
a harag.‘712/

8.06 Van aki ilyen indítékkal megy a virrasztóba: - Emék megnézem a ha
lottat: éggyütt dógoztunk...'730/

8.07 A közeli rokonok korábban érkeznek. Az asszonyok kitöltik a rava
tal helyiségét meg az előttevalőt is. A férfiak kihúzódnak az udvarra, 
vagy valamelyik hátsó helyiségben ülnek.

8.08 Virrasztóba /ritkán ugyan/ előfordul, hogy minden rokon "fazonjára" 
gyász-szalagot tűznek, de ez nem doroszlői szokás.

8.09 A sarkig kitárt kapun komoran ballagnak befelé a látogatók: elöl az 
asszony, utána a férfi. Belépve kalapot emelnek. Köszönés helyett inkább 
csak a fejükkel bólintanak, biccentenek. Első útjuk a ravatal felé vezet. 
Belépve megáilanak. Van aki letérdel, keresztet vet... Egy "felhő" suhan 
át az arcukon amíg imát rebegnek, újra keresztvetés... Egyenként odalép
nek és megszentelik a ravatalt. Van aki közelebb megy, figyelmesen megné
zi a halott arcát és szomorú hangon megszólítja: - Hát... Józsi barátom, 
nem hittem vóna, hogy te lésző az első, aki megkezdi a sort a mi korosz- 
tájunkbú.. ,/29/

8.10 Ritkán fejezi ki a részvétét valaki a ravatalnál, az csak finomkodás
nak tűnne, mert aki eljön a virrasztóba meg a temetésre, az már kinyilvá
nította igazi részvétét.

8.11 A férfiak arcán is ott ül a szomorúság, lopva megcsillan egy-egy 
könnycsepp, az asszonynépség azonban náluk szebben ki tudja fejezni e- 
gyüttérzését: közülük többen fölzokognak és a gyászoló barátnőjük nyaká
ba borulnak. Azután helyet foglalnak és ájtatos énekléssel, meg hangos 
imával töltik az estét.

8.12 "Az embörnek háromszó ménnek a csudájára: elősző mikó mégszületik, 
másodszó mikó nősül, utójára mikó méghal..." Azt hiszem az embernek ezek
ben a pillanatokban az asszonyok, a nők szerepére kell gondolnia az embe
ri élet fordulóinak örömében, bánatában.
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8.13 Van olyan idősebb asszony aki minden virrasztónál jelen van. Ő kez
di az éneket meg az imádságot is. Ha valami okból kifolyólag a pap nem 
temet, akkor ő az aki a halottat eltemeti. Aszott kezének görcsös ujjai 
közt zsebkendőt és rózsafüzért szorongat. Érdes rekedt hangja betölti a 
szoba fullasztó levegőjét. Ha ajtó nyílik, az archaikus Mária-e'nek kiröp
pen a szabadba és a fák sötét lombjai közt szakad foszlányokra.

8.14 A férfiak, miután "mégszentülik" a halottat, kiállanak az udvarra 
beszélgetni, vagy bemennek a hátsó konyhába. Lekezelnek néhány közelebbi
vel, majd helyet foglalnak. Bevezetőül megkérdik, hány éves az elhunyt, 
észnél volt-e az utolsó pillanatáig, mi volt az utolsó szava, a halál 
egyébb körülményei iránt tudakozódnak és végül, mikor lesz a temetés. A 
család valamelyik férfitagja fogadja a részvét-nyivánításokat. Szóba ke
rülnek a mindennapi élet ügyes-bajos dolgai... Körül megy néha a boros
üveg... A család valamelyik nőtagja, akit az illem már nem köt a ravatal
hoz, megkínálja vendégeit bolti süteménnyel... Több alkalommal is firtat
ják a halott erényeit, akiről ilyenkor csak jót szokás mondani.

8.15 "Mikó nagybeteg van, elmegyünk megnézni, hát akkó, ha mé'ghal akkó 
újra émégyünk megszentelni a vérasztóba és akkó szóllunk a halotthó..."
/28/

8.16 "Hetven évve ezelőtt vöt ez... Vótak ott a vérasztóba... Főztek ne
kik sonkát, sütöttek kőttkalácsot, ‘ettek-ittak... A röndös emberük émen- 
tek oszt léűtek csöndbe, még énekűtek... Emez'ék még ekezdtek danúni oszt 
kiutasították ükét..."/13-1910/

8 t 17 "Vót má sok aki mondta... Jaajj gyerékeim én méghalok, de éngém szé- 
penn temesseték el... Énekűjjetek még imádkozzatok, de n‘é Gjjet’ék a vé
rasztóba mind a fababa... Főzzeték sonkát, süsseték kalácsot még aggyatok 
bort a népnek, ha sokáig ittmaradnak vérasztóba..."/13-1930/

8.18 újkeletű dolognak számít Doroszlón a halott nélküli virrasztás, ami
kor a halál a kórházban következik be és az adminisztráció nem teszi le
hetővé azonnal a halott kiadását. A visszaemlékezés szerint az első ilyen 
virrasztás az 1970-es évek elején volt és azóta egyre gyakoribb.

8.19 A virrasztóból való távozáskor a nők /asszonyok/ újra megszentelik
a ravatalt. Távozásuk után megvitatják: milyen volt a halott, olyan volt-e 
mintha élne... "...csak hogy még nem szóiét..." Néha ezt mondják: "Olyan 
hosszi vót a koporsóba: m'égynyútotta a halál."

8.20 "Vérasztóba látszik még igazán, ki tartsa magát rokonynak, mer teme
tés utánn szokják kérdéznyi: mé vót itt ez, mé vót itt az? - Hát mer az 
is rokony! - Jéé, hát mirű rokony? - Hát té nem tudod? öregapánkrú, vagy 
mittudomisén... Nahát... Nem is tudtam.'717/

8.21 "A ravatalná nem szabad a halott fej iné átmenni, megkerűni a rava
talt, mer akkó visszajár."/18/
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9.00 A siratás

9.01 Az ötvenes években még szokás volt a halott siratása a ravatalnál, 
amikor pedig lezárták a koporsót és ki vitték az udvarra, a hozzátartozók 
a ház felőli oldalon fölsorakoztak mellette és a hagyományoknak megfe
lelően siratták el a halottat. A temetésre egybegyűlteket is magával ra
gadta zokogásuk. A halotthoz intézett, válogatott, szép szavaikkal tel
jesen szabadon fejezték ki szomorúságukat.

9.02 A hivatásos siratóasszony fogalma ismeretlen Doroszlőn, ami az a- 
lábbiakból is kitűnik:

"Nincs siratóasszony, mer mindönki a maga fájdalmát sirassa... Én is el
vesztettem azt, akit a legjobban kedvitem: az uramat. Pedig má harminc
két esztendeje, hogy itemettem, de ha elmégy'ék éggy halotthó, eszémbe 
jut mindén fájdalmam. Látom ottan, hogyan rínak és akkó én is velük é- 
ggyütt siratom azt a halotot, de nem azt siratom, hanem az én fájdalma
mat..."/^/

9.03 Régen az is megtörtént, hogy valaki siratáskor eltévesztette a so
rát, amiért a mellette álló figyelmeztette: "Várj, nem te vagy sorba..."

9.04 Az idő múlásával változnak a népszokások is. Ami valaha a siratásban 
szép és emberi volt az a mai kor ízlésének már nem felel meg.

9.05 A falusi közvélemény azonban most is elvárja, hogy a szülőt, külö
nösképpen az édesanyát méltóképpen el sirassák, ami az alábbi megítélések
ből is kitűnik:

9.06 "... Még sé siratta az éd'ésannyát temetéskó..! Hát ezé slingGt, még 
vasát rá annyit, hogy könnyet sé ejtsen érte? Pedig különlegéssen őtöz- 
tette ezt az éggy lányát és mégsé! De hát éggy anyát nem mégsiratni..?
HU
9.07 "Ott átak a gyerekek a koporsó mellett és még s*é siratták az annyu- 
kat! Aszongya édesanyám: - Látod, most nem sírnak, nem sirassák az édé’s- 
annyukat. De majd ha azé elvész tülük valamit a jóisten ami nagyon ked
ves nekik, akkó azt majd allighanem megsirassák..."/27-1940/ Ez az utób
bi, hiedelmen alapuló föltevés magyarázatul is szolgálhat a korábbi, lát
ványos siratásokra.

9.08 Régen az sem volt ritkaság, ha valamely özvegyasszony kijárt a te
metőbe elhunyt férjét siratni, ennek fültanúi lehettek a temetőutca la
kói .

10.00 A halott búcsúztatása

10.01 A temetés a délutáni órákban szokott lenni, de az utóbbi időben 
délelőtt is temetnek.
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10.02 Néhány órával a temetés kezdete előtt kitárják a halottas ház ka
puit, hogy a temetésre érkező nagyszámú gyászoló szabadon járhasson.

10.03 "Másfé órává előbb szoktunk menni temetésre, hogy hát imádkozzunk, 
elmondhassuk a rózsafüzért és elénekűjjük a szép Mária-ének'éket. Ha Má- 
ria-társulatos_a halót, akkó mind a három rózsafüzér imádságot elmondjuk 
a szent titokká, mielőbb még odaérne a pap./25/ Állandó és megszokott ré
sze ez a hagyományos doroszlói temetkezési rendnek, ezután eléneklik még 
a "Jézusomnak kegyelméből..." című halotti éneket.

10.04 Fél órával a szertartás kezdete előtt az utcán megjelennek az ün
neplőbe öltözött emberek, odaérkezve leróják tiszteletüket a halottnál, 
szentelt vízzel meghintik a ravatalt, utána az udvaron, vagy a ház előtt 
az utcán várják a temetés kezdetét.

10.05 A hetvenes évekig kántor társaságában érkezett a pap, két minist- 
ráns /kivételesen négy/ ment előttük fekete palástban. Manapság már a fa
lunak nincs hivatásos kántora, ezért nem is búcsúztatják a szó valódi ér
telmében a halottat, nincs aki összeállítsa a búcsúztatót. A temetést is 
ministránsok nélkül végzik.

10.06 Régebben a temetés kezdetére parazsat kellett készíteni, mert töm- 
jénes füstöléssel kezdődött a szertartás.

10.07 Szokatlan jelenetben volt részünk az egyik temetésen, amikor a pap 
megkezdte a gyászszertartást. Idős anyóka furakodott hangos sírással ha
lott rokona ravatalához24és ilyen üzenetet küldött véle a másvilágra:
"... Marisunk, édes Marisunk... Mond meg az uramnak mög a fiaimnak, hogy 
gyűjjenek értem... Gyűjjenek menné előbb, mer az én életém má ugysé' ér 
sémmit nélkülük..."/4/

10.08 Miután a pap elvégzi a kikérés szertartását, énekelni kezdik a 
"Ments meg engem uram"-ot. Közben zajtalanul lezárják a koporsót, ami új
donságnak számít, mert a közelmúltban még zajos szegeléssel erősítették 
föl a koporsó fedelét, s ez mindig szívszaggató sírást váltott ki a gyá
szolók részéről.

10.09 A koporsót négy halottvivő az udvaron előkészített kis gyászkocsi
ra helyezi2.5 Lábbal előre viszik ki a házból26 a halottat, hogy ne járjon 
vissza.

10.10 A pap néhány férfi-énekes kíséretében végzi a halott eléneklését, 
búcsúztatását, olykor belesegítenek az asszonyok is.

10.11 A halott hozzátartozói a koporsó ház felőli oldalán állanak, szem
ben a pappal és a temetési szertartásban segédkező más személyekkel.

10.12 Az egykori, hagyományos búcsúztatókat, amelyeket a kántor megren
delésre készített és énekelt a temetésen, most egy gyászének váltja fel,
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amelyet a hetvenes években honosított meg a falu papja. Az ének első 
versszaka így hangzik:

"Istenem örök atyám, szent kezedbe adom lelkem 
Csak te vagy a jóság, engedj haza országodba engem..."

10.13 A gyász-szertartást régebben latinul, 1965 óta pedig a nép nyelvén 
végzi a pap.

10.14 A búcsúztatás végeztével ilyen szavakkal utasítja a gyászmenetet 
a pap: - Alázatos lélekkel kísérjük utolsó útjára drága halottunkat.
Elől megy a kereszt és a gyászlobogó, utánuk a ....

Ezután kialakul a hagyományos rend és lassan el inul a temetési menet a 
temető felé.

10.15 Az idősebbek között vannak többen, akik kiválnak a tömegből, mert 
csak "énekülésre" mentek el, vagyis a temetési szertartás Doroszlón "é- 
nekülésnek" nevezett első szakaszában vesznek csak részt.

11.00 Temetkezési járművek

11.01 A legrégibb temetkezési jármű Doroszlón minden bizonnyal a gyalog- 
hintó, amelyet egyszerűen Szent Mihály lovának neveznek. A gyalogjárdák, 
műutak kiépítésével veszített jelentőségéből. A fiatalon elhunytaknál, 
vagy ha nagyobb pompával temetik a halottat, néha még ma is ezt a jármű
vet veszik igénybe, amelynél teljes mértékben kifejezésre jut a közössé
gi érzés, mert a halottat a vállukon viszik a temetőig. A halottvivők 
négyesével váltják egymást és mire a temetőig érkeznek olykor tizenhatan 
is részt vesznek benne, s ez növeli a gyászmenet ünnepélyességét.

11.02 Van egy kis gyaloghintója is a falunak, amelyet csecsemők, kisgyer
mekek temetésekor vesznek igénybe.

11.03 Lófogatos gyászkocsival 1932 óta rendelkezik a falu, amelyet még 
a temetkezési egylet vásárolt és az 1970-es évekig volt használatban.

11.04 Az emberi erővel működő kis gyászkocsit, amely magántulajdonban 
van, a koporsókészítő kisiparosé, 1977-óta használják és igen népszerű, 
mert lehetővé teszi a gyászmenetnek a gyalogjárdán való haladását. Ez a 
jármű változásokat idézett elő a temetkezési népszokásokban. Használatá
val szükségtelenné váltak a koporsót tartó székek az udvaron, lassan el
marad a székek "összeburogatásának" szokása. A gyászkocsit négy halottvi
vő tolja a temetőig.

11.05 "Azelőtt vót egy külön halottas kocsi, amive csak a ragájos beteg
ségbe möghóttakat vitték a temetőbe... Soká ott át a másik gyászkocsi 
mellett a községháza udvarába a fészér alatt."/20/

11.06 "A szülőt a saját családja nem viheti, csak kikisérheti a temetőbe. 
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Komaság, szomszédság még a rokonok szokják végezni ezt a tiszteletbeli 
munkát."/17/

12.00 A temetkezési menet

12.01 Megszokott jelenség Doroszlón, hogy ha öregasszonyt temetnek, aki 
úgymond "má odavaló", kicsi a temetés, többnyire csak asszonyok kísérik 
el utolsó útjára a halottat.

12.02 Nagyobb a temetés ha férfit temetnek, mert ilyenkor a férfiak is 
nagyobb számban vesznek részt a temetésen.

12.03 Ha fiatal a halott, a temetés hatalmas szokott lenni, mert ilyenkor 
a részvét is nagyobb. Diák temetésekor kivonul az egész iskola, munkás 
halála esetén pedig a munkaközösség tagjai.

12.04 A temetési menet élén a halott kereszt- vagy bérmafia megy, a ke
resztet viszi. Az is megtörtént már, hogy ha fiatalt temettek fordítva 
alakult a helyzet. A fekete zászlót is az említettek valamelyike viszi,
a Mária-társulatos halott tiszteletére a fehér, társulati zászlót viszik.

12.05 Régebben a menet élén a férfiak haladtak, utánuk a ministránsok meg 
a kántor. Ezeket a pap követte. A koporsót a pap mögött vitték, akkor is, 
ha a menet a gyalogjárdán, a kocsi pedig a kocsiúton haladt, amiért néha 
meg kellett állnia, hogy ki ne kerülje a papot. A koporsó két oldalán a 
két komaasszony az égő gyertyát, valamelyik ángyi pedig a szenteltvizes 
poharat vitte. A koporsó mögött a gyászoló család haladt, a gyászmenetet 
asszonyok csoportja zárta.

12.06 A régi, földutas utcákon nehéz volt pontosan meghatározni a temet
kezési menet sorrendjét, mert a halottas kocsi sáros vagy, poros kocsiú
ton haladt, a gyászmenet pedig a gyalogjárdán követte, így megtörtént az, 
hogy átjáróknál egymás útját keresztezték.

12.07 Amióta azonban a falu minden utcája möutat kapott, a gyászmenet tel
jes egészében az úton halad, annyi különbséggel, hogy a lófogatos gyász
kocsit gyalogkocsi váltotta föl. Kifejezésre jut a hagyományos apajogú 
szokásrend, amely szerint a halott koporsója előtt férfiak haladnak a 
gyászmenetben. Kivételt képeznek a koszorúkat vivő lányok, nők, de ezzel 
csak erősítik a szabályt, amely szerint a temetésre való érkezésükkor 
különválnak a férfiak és a nők. Sehogyan sem illik bele a doroszlói szo
kásba, hogy a házastársak párosán haladjonak a temetési menetben.

12.08 A lófogatos gyászkocsi használatának megszüntetésével (a koszorúkat 
is ezen vitték a temetőig), Doroszlón is megjelentek a koszorúvivők, akik
nek az utóbbi időben mind nagyobb szerep jut a gyászmenetben. Régebben u- 
gyanis minden halott csak három-négy koszorút kapott, manapság ennek tíz
szeresét is. A férfiak a gyászmenetben csak kivételesen, harcostársuk ko
szorúját viszik.
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12.09 Érdemes megjegyezni, hogy a doroszlói temetési szertartásból hi
ányzik a temetésrendező /funerátor/.

12.10 A halott lakodalma. Az eladó lányt vagy a nősülni való legényt ze- 
neszóval temették?? A temetőbe a Szent Mihály lován vitték ki. A halott
vivők karjára lakodalmi virágot tűztek, ezek vőfénynek, a lányok nyo- 
szolólánynak öltöztek, annak ellenére hogy a koporsót csak legények vit
ték. A többi lányok, leánytársak sem gyászruhát,• hanem tartka divéttet 
öltöttek.

12.11 "Az én lányomat is, szégént, Szent Mihál lovára tettük és a legé
nyek lakodalmi díszbe, virágossan vitték a temetőbe, harangszó mellett. 
Akkoriba csak annak vitte akoronáját legény, aki má ki vót kérré, kész 
menyasszony vót, amikó m'éghat."/24-1936/

12.12 “Ha nagylány meghat, az a fajta, aki má férhőménő, akkó annak szép 
koronát csinátattak művirágbú, azt rátették éggy diszpárnára. Két hosszú, 
szélés szallag vót rajta, akkó éggy tartotta a közepinn a koronát, kettő 
még kétfelű a szallagot fogta."/28/

12.13 A koronát a kereszt után vitték, a temetőbe érve ráhelyezték a ha
lott keresztjére.

12.14 "...Ha Mária-lány hat még, akkóazok is "kiátak". Fölőtöztek Mária- 
-lánynak oszt úgy kisérték ki, magukká vitték a Mária-zászlót is...'713/

12.15 "Mikó párnapos kisbaba a halót2,8 akkó azt a körösztannya még a kö- 
rösztapja viszik a temetőbe Szent Mihál lovánn. Mikó meg ojan nagyobbacs
ka, akkó azt nagylányok viszik ki a temetőbe."/17/

12.16 "...AzelőttSzent Mihál lován vitték ki a halottakat... No, oszt 
akkó, ha juhász hát még, akkó azt juhászok vitték ki a vállukon. Ojankó 
befogják a csacsi fogatot és az is mégy a koporsó után, viszi az öregebb- 
jit, vagy ha van, aki beteg és nem bír járni.'715/

12.17 "Ha vót lova, vagy valami... Vót, hogy a szomszéd befogta a kocsi
ba oszt kikésérték... Azt hallottam má régente, most má talán nem... De 
bizon vót, hogy befogták a lovat oszt kikésérte a gazdáját a temetőbe."
1201

12.18 Azelőtt a gyászmenetben fönhangon imádkozott a pap, az asszonyok 
ráfeleltek. A kántor pedig a pappal fölváltva énekelt. A gyászmenet han
gulatához hozzá tartozik a versezés /harangzúgás/. Amióta nincs kántora 
a falunak, azóta csendes a gyászkíséret.

12.19 Doroszlón nem szokás kiállani az utcára, nézni a temetést. Amerre 
a gyászmenet elhalad, az üzlet- és kocsmaajtókat becsukják, a kovácsmes
ter is abbahagyja a kalapálást, hogy ne zavarja a temetést. A menet a 
legrövidebb úton halad a temető felé. A szembe jövő gépjárművek is meg-
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állanak, amíg elhalad a temetés. Illendőségből a temetés alatt, meg a 
gyászmenetben sem szokás dohányozni.

12.20 Nem gyakori, mégis előfordul, hogy a gyászmenet betér a halottal 
a templomba, rövid gyász-szertartásra, ahol újra búcsúztatják. /Lásd a 
mellékletben/ Leginkább a halott kívánságára cselekszenek így, egyébként 
megáilani a halottal útközben soha sem volt szokás Doroszlón.

12.21 "Azelőtt, ha meghat valaki a zombori kórházba, akkő nem hozták ha
za étemetni, mer nem engedték a szállásiak körösztOvinni a határjukon, 
mer attú fétek, hogy akkó evágja ükét a jég."/20/

12.22 A temetésnél külön szerepe van az önkéntes tűzoltó testületnek, a- 
mely hívásra kivonul a pártoló és rendes tagok temetésére. Ilyenkor ők 
viszik a koporsót.

12.23 Régen a tűzoltó testületnek volt saját fúvós-zenekara, amely az el
hunyt bajtársakat és a tagságot haláluk esetén díjmentesen kikísérte. A 
testület zászlaját is magukkal vitték. Azelőtt a tűzoltóság részvételét
a temetésen az elhunyt tekintélyével hozták összefüggésbe./21/

12.24 A ma is érvényben levő temetkezési rend szerint a gyászmenet ilyen 
fölállításban halad: elöl a keresztvivő^9 utána a zászlóvivők, koszorú
vivők, őket követi a férfiak menete, a zenekar, a pap és az énekkar, a 
koporsóvivők következnek a koporsóval, utánuk a halott hozzátartozói és 
a nők menete zárja a sort.

12.25 "Hallottam, hogy megplétykáták azözvegyét, mer nem fogadta mfe'g a 
zenészeket az ura temetésire, mikó méghat... Nagyonn szeretett danúni 
m'ég mulatni, még ét."/3-1982/

12.26 "A szomszédot bízzák még, hogy ha kiviszik a halottat, akkó szel
lőztessen ki, még őrizze a házat, még tart a temetés. Akkó ha kisöpör
nek, a szemetet bedobják a tűzbe."/17/

13.00 A temetés

13.01 A doroszlói temetőben emberemlékezet óta a temetőcsősz30 ássa a sí
rokat, ezért egyszerűen csak sírásónak nevezik, pedig a temető őrzését 
és karbantartását is ő végzi, erre még azonban később kitérünk.

13.02 A sírgödröt31 ott ássák ki, ahol a halott hozzátartozói kérik. A 
sírgödör földbe ásott függőleges akna, mélysége 1,8 méter, de ha ráte
metnek akkor csak az előző koporsóig ássák ki és az újabbat ráhelyezik.

13.03 A sírgödröt csak a temetés napján szokás kiásni, kivételt képez 
az az eset, ha egyszerre két halott van.

13.04 Ha a házastársak közül valamelyik meghal, mindkettőjük sírhelyét 
megvásárolják.
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13.05 "Azelőtt nem vöt szokás egymás mellé temetni a házastársakat, ha 
meghat az eggyik és akkó venni mellette sirhelet, hanem ahogy ment, sor
ba. .."/I1-1940/

13.05 A temetés manapság vagy sorban megy; a megvásárolt helyre vagy a 
díszhelyre, a bejárathoz közel. Újabban szokássá válik, a rég elhunyt
családtag tetejére való temetkezés.

13.07 A rátemetés. "Régén, ha valakinek életibe az vöt a kívánsága, akkó
rátemették másik halottra."/25/

13.08 A rátemetés oka az is lehet, hogy ezáltal megoldódik a régi sír
helyek karbantartási problémája. Rátemetni a legalább húsz-harminc évvel 
korábban eltemetett családtagra vagy közeli rokonra szokás.

13.09 Rátemetésre azelőtt is volt példa, az utőbbani időben azonban mint
ha polgárjogot nyert volna a doroszlói temetkezési népszokásokban. Ráte- 
metéskor az első /előző/ sírhely teljesen megszűnik, a régi síremléket 
letemetik, az újon pedig föl sem tűntetik a korábbi halott adatait, nevét, 
így teljesen nyoma veszik. A sírásó 121 jóvoltából valamelyest sikerült 
fényt deríteni erre a jelenségre. Az alábbi adatok mindössze kilenc évre 
vonatkoznak, arra az időszakra, amióta másodállásban, nyugdíjasként vég
zi a sírásást.

13.10 Az eltelt idő alatt /1976-1984/ 351 halottat temettek el. Az el
hunytak 13,70%-ánál, illetve 48 esetben, 26 férfi és 22 nő esetében ke
rült sor rátemetésre, éspedig:

apára: 10 férfit 2 nőt temette
anyára: - 7 " II
nevelőapára: 1 férfit - II
anyósra: - 3 nőt II
apósra: 3 " _  II II
házastársra: 2 " 4 " II
testvérre _  II 2 " II
öregapára 2 " 2 “ II
öreganyára 1 2 " II
öreg-após-anyósra 4 " _  II II
idegenre 3 " _  II II

13.11 Manapság már csak a temetőben temetnek. Régebben előfordult példá
ul, hogy a nagyerdőben, a helyszínen temették el az erdőőrt, aki puska
baleset áldozata lett. Nagy fakeresztet emeltek neki, sírhelyét körülke
rítették.

13.12 A Szilfás határrészen, a bácsi országút mellé egy szabadságharcos 
katonát temettek el régen, akit az ellenség azon a helyen lovával együtt 
lelőtt.

13.13 A falu néhány papja a szentkúti káponában van eltemetve.
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13.14 Sírbatétel. Amikor a gyászmenet a temetőhöz ér, a kapuban várakozó 
sírásó levett kalappal, szó nélkül előre megy, a sírgödörig vezeti a ha
lottaskocsit. A koporsót a sírgödör szélén a leeresztőkötélre helyezik.
A pap imát mond, majd a gyászének után jelt ad a sírbatételre.

13.15 A munkaszervezetek, közigazgatási, politikai vagy tanügyi intéz
mények a sírbaeresztés előtt gyászbeszéddel, búcsúztatják a halottat.

13.16 "Amikő leeresztik a sírba, a pap emondja az ü mondókáját, szertar
tását, utánna rádob három ásó fődet a koporsóra3.2 Akkő még é'gy-két imád
ságot ömondanak és a pap még a kántor elsőnek othaggyák a temetést, mer 
ük az üvékét évégezték. Akkó még a nép is aki közelibb van, mé'gszentülik 
a koporsót, a szentűttvizespoharat még a virágcsokrokat is, lédobják a 
gödörbe, még egy-két marékki fődet dobnak utánna."/28-1970/

13.17 A halottvivők segítenek betemetni a sírgödröt. Közben, mielőtt még 
a nép szétszéledne, a gyászoló család valamelyik férfitagja hangosan meg
köszöni a jelenlevők részvételét, amiért az elhunytat elkísérték utolsó 
útjára, megadták a végtisztességet a halottnak.

13.18 "A sírásó szépenn betakarja a sírt, a halott fejihő álijja a körösz- 
töt. Temetés közbe többsző lé is gázujja. Mikó elkészül vele, akkó a kapa 
nyel ive körösztöt csinál 1 a sírhalomra. Utánna szépen rárakja a koszorú
kat."/^/

13.19 A sírhalomra helyezett koszorúk mindegyikének megvan a maga helye. 
Minél közelebbi rokonról van szó annál közelebb kerül az általa hozott 
koszorú is a kereszthez. A feleség, gyermek, nagyszülő koszorúját a ke
reszt elé helyezik.

13.20 A közeli rokonok a gyászoló családdal33 búcsúzóul a friss sírhalom
nál elmondanak egy-két miatyánkot és utolsóként elhagyják a temetőt.

13.21 A temetés többi résztvevői, mielőtt hazamennek a temetőből, körül
járják hozzátartozóik sírját.

13.22 "A temetésrű szomoruann hazaballagunk, nem szokunk s'éhová bemenni 
ha közeli vót a halott, akit temetünk./12/

13.23 A halottvivőket és azokat, akik a keresztet meg a zászlókat vitték, 
a halottas ház nevében valamelyik sógor meghívja egy pohár borra a köze
li kocsmába. Ez a személy hívja meg a kijelölt személyeket a halotti tor
ra is.

13.24 A doroszlói nazarénusok kereszt és fejfa nélkül temetkeznek. A 
sír megjelölésére örökzöldet ültetnek a sír közepére.

13.25 A halál beálltától a temetésig az elhunytat úgy emlegetik hogy 
"a halót", temetés után pedig "a mégboldogútt".
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13.26 Manapság mindenkinek lehetősége van arra, hogy sírhelyet vásároljon. 
Ez 1978-ban mindössze 200 dinárba került, előtte több mint tíz évig nem 
változott az ára.

13.27 ‘'Ameddig a hitközség kezelésibe vöt a temető, addig 600 kiló búzá
nak az árát köllött fizetni egy sirhejé, azé a szegényebbek ritkán vét- 
tek maguknak előre sirhejet."/2/

13.28 "A sirgödröket azelőtt eggy zsák búzáé ásták. Az utősó K.P. sirásó 
vót, aki még 1946-ba is búzáé ásta a sirgödröket. Ez a zsák búza égy 
napszámot tett ki azelőtt."/7/

3 413.29 A kereszteletlen' gyermek temetése. Amióta a zombori kórházban szül
nek a nők, azóta ritkán születik halva, vagy hal meg keneszteletlenül az 
újszülött. Egy ilyen eset mégis megtörtént /1980-ban/. A csecsemő kopor
sóját a faluból vitték magukkal, amikor mentek érte a kórházba. A szem
födelet a pici keresztanyja adta: eredetileg pólyatakarónak szánta, ezt 
használták fel szemfödélnek is. A piciny halott kis ruháját is a kereszt
anyja adta, abba öltöztették. Keneszteletlenül halt meg, a gyerektemetőben 
helyezték nyugalomra. Piciny koporsójára és keresztjére ráírták a nevét.
A kórházból a temetőbe vitték, ahol a kiásott sírgödörnél már várta a 
rokonság. Egyházi személy közreműködése nélkül a sírásó helyezte sírba. 
Siratőszerű szólás az öreganyja részéről hangzott el: "Édés isteném, mé 
nem hattad még.. Mé vétted el a lányom boldogságát..." A koporsó bete
m etése  előtt néhány imádságot is elmondtak. A sírhantra itt is a kereszt 
jelét nyomták rá kapanyéllel. A kereszt elé elsőnek a keresztanya koszo
rúját helyezték. Az új kis sírhalom, a csecsemő piciny unokatestvérének 
s í r j a  mellett van, akinek erre az alkalomra új fakeresztet csináltattak.

14.00 A halotti tor

14.01 A halotti torra azokat a rokonokat szokás meghívni, akik a temeté
sen is ott voltak. A tort mindjárt a temetés után tartják. A szomszéd
ban készítik, de a halottas háznál fogyasztják el. Ha a temetés délelőtt 
van, akkor ebédet készítenek, ha pedig délután temetnek, akkor a tort es
te ülik, a halott tiszteletére vacsorát adnak3,5 amelyhez nyáron a gangon 
vagy az udvaron terítenek. Az utóbbi években szokássá kezd válni a halot
ti tor kocsmában való megtartása3,6 amelyre a temetés minden résztvevőjét 
meghívják. Az étlapon leginkább paprikás van: baromfi-, disznó-, bárány-, 
vagy üszőpaprikás. Erre az alkalomra "kőttkalácsot" is süttetnek: kiflit, 
mákos-,kakaós- meg dióskeltet. Az asztalokra literes üvegekben bort, va
lamint poharakat raknak. Étkezés előtt pálinkával kínálják a vendégeket.
A halotti tor eléggé "népes" szokott lenni, előfordul, hogy nem fér min
denki az asztalhoz, ilyenkor fölváltva vacsoráznak. Evés közben újra el
mesélik a betegség történetét és a halál körülményeit. Szívesen emlékez
nek vissza a "megboldogútt" valamely bocs mondására, nemes cselekedetére, 
fölhozzák erényeit. Vacsora után hamar szétszéled a gyásznép, vigasztaló 
szavakkal búcsúznak.
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14.02 Régebben a halotti tor maradékát elküldték a falu valamelyik sze
gényének, hogy az is részesüljön belőle.

14.03 Az utóbbi időben egyre gyakorabban fordul elő, hogy a temetés u- 
tán magányos özvegy marad a házban, ezért a rokonságból valakit néhány 
napra meghív alvótársnak.

15.00 Eltakarítás

15.01 Amikor a halottat kiviszik és elindul a gyászmenet, akkor a halot
tas háznál kiszellőztetik a szobákat, kisöprik a lakást?7 A halotti tor 
után a helyére teszik a tükröt3,8 megindítják az órát, de ezzel még az é- 
let nem terelődik a megszokott medrébe.

15.02 A temetést követő három nap reggelén az egész család misét hallgat 
a templomban, utána kimennek a temetőbe halottjuk sírjához. Virágot visz
nek ki, körüljárják a sírt, imádkoznak és legalább fél órát töltenek mel
lette. A hagyomány megköveteli, hogy az elhunyt testvérei, szülei vagy 
gyermekei, sógorai és ángyai legalább első nap részt vegyenek a szentgyó
násban, végighallgassák az első szentmisét.

15.03 A halott ágyneműjét megtartják, de az ágyában levő összes tollat 
eladják a cigányasszonynak, az árán pedig misét szolgáltatnak, szalma
zsákját fölégetik.

15.04 "Amibe mé'ghat valaki, azt a ruhát betüzelik, vagy kimossák és oda- 
aggyák éggy sz*égénnek."/12/

15.05 A halott ágyát szétszedik és fölviszik a padlásra, ami nem zárja 
ki a későbbi használat lehetőségét a családban.

15.06 "Ha meghal 'égy anya, akkor a lányai, menyei összejönnek és szét
osszák a kis "göncit" égymásközt. így van ez az apával is, akinek ruhá
it, becsesebb tárgyait a fiai, vejei osszák szétt."/17/

15.07 "Ahun jó viszony van a családba, ott a temetés utánn egy-két napra 
összegyün a rokonyság: a halót gyerekei, ángyik, nagynénik és röndöt tesz
nek, mindént kitakarittanak, a halott göncit szépen kimossák a teknyőbe, 
ami rajta vöt alsó ruha azt elégetik."/17/

15.08 Asszonyok pletykáztak az utcán. Igen megbotránkoztak azon, hogy az 
akkoriban elhunyt falubéli tol lát, ruháit, személyes tárgyait a hozzátar
tozói "széttkoncúták", illetve eladták mielőtt még letelt volna a "hat 
hét", ezt még manapság is illendő megvárni.

16.00 A tetszhalott

16.01 Tetszhalállal kapcsolatos történetek mindenütt vannak. Leginkább 
akkor mesélik őket, amikor a temetés utáni sírlátogatás kerül szóba, ami
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arra enged következtetni, hogy a kettőnek valami köze van egymáshoz.

16.02 "Zomborba, mikó szógátam, akkó meghat éggy férfi. El is temették
és másnap fölélledt, kiabát... Kiabát föl és a sirásó, a temetőőr meghal
lotta, de mire kiásták, akkó addigra má mé'ghát, de arcra vöt fordúvá a 
koporsóba."/28-1912/

16.03 Doroszlón még élnek a tetszhalott-történet szereplői. A "halott" 
a ravatalán feküdt, siratták, az orvos megállapította hogy halott és el
rendelte a temetést. A halottnak vélt személy azonban fölült a ravata
lán... Utána még több mint egy évtizedet élt, a koporsóját állítólag so
káig őrizték a padláson.

17.00 A gyász

17.01 A temetést gyász követi3.9 Fekete a gyászszín, amely elsősorban a 
nők öltözködésében jut kifejezésre, mert az ünnepi, csakúgy, mint a hét
köznapi viselet, feketére változik. A férfiak munkanapi viseletén a gyász 
nem látszik meg, fekete szalagot csak ünnepi ruháikon viselnek karszalag
ként, vagy a ruhájuk "fazonján". Ami a ruházaton nem látszik az kifeje
zésre jut a következő viselkedési normában, amelyek tiszteletben tartá
sát a közeli rokon vagy családtag utáni gyász a férfiáktól is megkövetel.
A közvélemény elvárja, hogy aki gyászol, ne vegyen részt mulatságokon,
a házastárs ne házasodjon újra a gyász letelte előtt, de hamarosan a 
gyász után sem.

17.02 A nők gyászviseletén megkülönböztethető a közeli rokon gyászolása, 
a távolabbiakétól. Közelinek számít a szülő, a gyermek és a házastárs, 
az emlílettekért viselt gyászviselet a teljesen fekete ruházat. A távo
labbikat fekete alapon fehér-babos, virágos vagy mintás ruhákban gyá
szolják.

17.03 "Akik férné vótak, azok fekete gyászkendőbe még fekete ruhába gyá- 
szútak. A lányok meg a hajukba kék vagy fekete szallagot fonytak ojankó.
Ha valaki meghal a családbú, akkó mingyá feketébe őtözünk, amit má előre 
eszokunk készitteni. . . " I M I

17.04 "Ha valaki közelit gyászútak, akkó legföjjebb az ékszérék közü a 
fülbevalókat hatták fönn, a jegygyűrűt még a nyakláncot. Más cifraságot, 
brossot még ijent nem vettek magukra a nök."/17/

17.05 A gyász időtartama is különböző?0 Hat hétig a csecsemőt, szomszédot, 
nagybácsit, nagynénit, nagyszülőt, első onokatestvért, jóbarátot, kereszt- 
szülőt, a kereszt- meg a bérmakomát szokás gyászolni. Fél évig gyászolják 
az apóst meg az anyóst, egy évig a nagyobb gyereket, a szülőt, a testvért 
meg a házastársat.

17.06 "Évfordulóra emennek misére a rokonyokka, utánna éggyütt kimennek 
a temetőbe oszt létészik a gyászt."/17/
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17.07 A gyász letételekor ill. elhagyásakor ilyen szavakkal vigasztalják 
a gyászolót: "... Hiábalányom, ebbe bele köll nyugonnod, anyádnak szé- 
génriek ennyi vót röndűvé..."/28/

17.08 Az is megtörtént már,hogy a gyászt időnap előtt "letették", mert 
a csalódott örökös, amikor visszatért a hagyatéki tárgyalásáról, ahol 
föl olvasták apja végrendeletét, ezt mondta: "Le a gyászruhát! Többet nem 
akarom meglátni rajtatok, mer nem érdemli az öreg, hogy méggyászújjuk..." 
/3/

17.09 Megszokott jelenség, hogy a falusi öregasszonyok többnyire feketé
ben járnak, ami azt a csaló látszatot kelti, hogy ez a korukhoz illő kö
telező népviselet. Ha azonban tekintetbe vesszük, hogy a nagyobb csalá
dokban, nemzetségekben mindig valaki meghal, akkor nyilvánvalóvá válik, 
hogy mindez a kötelező gyász miatt van.

17.10 A hiedelem szerint a temető kapujában mindig az utolsó halott a 
kapus?' Ezért szok'ás az első halott temetésre elmenni, hogy úgymond, u- 
toljára mégegyszer találkozzanak nemrég elhunyt hozzátartozójukkal a 
temetőkapuban.

18.00 A visszajáró lélek

18.01 "Azelőtt mindig úgy téttek, hogy amikó eltemették, akkó kit'éttek 
égy tányér ételt, amit vacsorátunk. Még imádkoztunk, kilenc nap4.2.. 
Aszongyák mé? Hát azé, hogy a lelke pihennyén még, mer az ember meghal, 
de a lélek az nem hal még... Nyugoggyon még, n‘é féjj'én, mer azelőtt so- 
kann mondták, hogy hazajár a lélek. Hogy igaz-e, nem-é? Azt sokszó mond
ják, hogy hazajárt a lélékf3"/24/

18.02 "Valakinek a nagylánnyá is meghat, oszt be vót fonnyá szépenn a 
haja, szállagga. Akkó hazagyütt, mondja az annyának, hogy fonnya ki, mer 
a többieknek ojan szépen mént széjjé a haja, az üvé még lobogott, mind a 
macska farka. Hogy: - Fonnyák ki a hajamat, mer nem birok nyugonni, nem 
birok a fődbe maranni! Mit téttek akkó? Hát semmit, csak imádkoztak! So
ha többet nem gyütt! Hogy nyugoggyon, pihenny’én, mer akkó nem lehet sem
mit ténnyi má..."/24/

18.03 "... Visszagyütt érte a Rozi néni, a szomszédjáé! Mondtam én min- 
gyá, mer nyitti vótak a szemei a ravatlonn, oszt ojankó a közelbO visz 
valakit."/22/

18.04 "Ha halottá álmodsz és sír, vagy éhes, akkó ha gyün kérégető, akkó 
aggy neki enni, hogy megnyugoggyon."/27/

18.05 "Hallod lányom, jobb, né is akarj álmonni anyáddá, sz’égénnyé, mer 
akkó nem nyugszik a sírjába. Ha vesződsz vele álmodba, akkó ü úgyse nyug
szik..."^/
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18.06 A halott lelke hat hétig jár haza: " - Ha hiszitek, ha nem, hallom 
az uram lépésseit a szőnyegéni,, ahogyan jár-ke 1.. .'722/

19.00 Jeles napi sirlátogatás, halottetetés

19.01 A halott eltakarítása és a gyász letétele után az élet új mederben, 
a halál okozta változásokkal folyik tovább. Hiába, az élet nem állhat le: 
"Halotnak halót, él lőnek él lő a barátja" - szokás ilyenkor mondani. A ha
lottról azonban a későbbiekben sem feledkeznek meg, alig van ünnep, je
lesebb nap, hogy valamilyen formában meg ne emlékeznének a temetőben nyug
vó szeretteikről.

19.02 Ha futja a költségvetésből, hogy síremléket állíttassanak, akkor 
azt húsvétra vagy a halott névnapjára rendelik, illetve a mindszentek45 
ünnepére kell hogy elkészüljön, hogy ezzel úgymond "a halotnak is örömet
szőrözzenek."

19.03 Húsvétra először teszik rendbe a sírokat, művirágcsokrot, vagy va
sárnapi szentelt barkát visznek ki, virágot palántáinak a sírkeretbe. Fi
atal halottak sírjára a kereszt tövébe egy szép piros almát helyeznek.

19.04 Karácsonyra fenyőágat szokás "ültetni" a sírhalomra.

19.05 "... Kinn vótam a temetőbe, vittem a halottaink sirjára fenyőágat, 
még Ltica-napi búzát és összetalákoztam a M.Katóvá is. £ggyütt nézelődtünk 
és nagyon érdek'és dologra figyétünk föl! A doroszlai kolonisták má egész- 
szen átvészik a népszokásainkat! Ez abbú is meglátszik, hogy a halottaik 
sirjára pontossan úgy visznek húsvéti barkát, karácsonyi ződ fenyőágat még 
Luca-napi ződ búzát mind mink, meg mindszentek napján látogassák a temetőt 
is."/17-1984/

19.06 "Férfi léttémre mindén karácsonkó szoktam vinni ki a temetőbe apám 
meg öregapám sirjára Luca-napi búzát még fenyőágat."/9/

19.07 "Hát, ha visszaemlékeztünk, akkó fájt a szivünk, hogy karácsonkó 
nincs köztünk a családapa, mind az én uram is... A kocsonnyát mindég úgy 
szerette... Eggy picike kis tányérkába tettem és a zsebkendőmba csavartam. 
Kivittem és létettem a körösztje elejbe. Husvétkó mé'g sonkát, aztat is egy 
kis szeletét beletettem és azt is odatettem a körösztjihő... Gondútam ma
gamba, hátha tud valahogyann hozzájutni. Letakartam főddé, nem látta azt 
sénki .’728/

19.08 "Mártonykó édesanyám mindég szokott vinni édésapám sirjára - mikó 
névnapja van - négy szál gyertyát, még virágot."/12/

19.09 "Az én gyerekkoromba nem vót szokás ennyire járni ki a temetőbe, 
mindénszentékre sé. Má akkó is röndbe tették a sirokat, szépen mégkapáták, 
de nem vittek annyi virágot mind most, még gyergyákat sé. Akkó mikó este 
mé'gszőlatak a harangok, akkó édésanyám léterítette az asztalt, tett rá 
újságpapírt és annyi szál gyértyát gyújtott az asztalon, ahány halottja
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19.10 A halottak iránti tisztelet a temető karbantartásában, a sírhal
mok gondozásában és a legújabb temetőlátogatási szokásokban is kifejezés
re jut:

19.11 Az ötvenévesek jubileumának megünneplése 1975 őta van szokásban.
A jubilálők csoportosan keresik föl kortársaik sírját és megkoszorúzzák.

19.12 Sírlátogatás nélkül lakodalom sem múlik el Doroszlón.

19.13 "... Ez csak most van, errü azelőtt nem is hallottam, hogy amikő 
évforduló van és misét szógátatnak a halotté, még kimé'nnek a temetőbe, 
akkó utánna minnyájan emennek a házhó és akkó ott van kávé, bonbon meg 
keksz, avvá kinájják ükét, meg öbeszégetnek égy kicsit..."/17-1983/

19.14 Sétára alkalmas, jó időben a temető soha sém kihalt, itt mindig 
találkozni halottjaik sírját gondozó asszonyokkal.

20.00 A temető

20.01 újdoroszló első temetője a falu közepén, a templomkertben volt, de 
a falu lakossága már nem tud róla és a cinterem fogalma is ismeretlen.
A temető létezését az irattári anyagon kívül, az egészségház alapozása
kor /1970/ előkerült emberi csontok, Doroszló első telepeseinek földi ma
radványai bizonyítják.

20.02 Doroszló népének tudatában három temető él: a Nagytemető, melynek 
területe 3,50 hektár, a Hősök Temetője, területe 1,0 hektár és a Zsidóte
mető, területe mindössze 0,11 hektár. Mindhárom temető dombon van, a falu 
északnyugati részén. A temetőket a Drina, a Mosztonga mellékága és a Mosz- 
tonga választja el a falutól.

20.03 A Nagytemetőnek a régi fölosztás szerint négy, lényegében különbö
ző része van. Ezt a fölosztást a fákkal szegélyezett főút teszi lehetővé. 
Akit a pap temetett, az a főhelyre kerülhetett, a bejárat közelében levő 
kiváltságosok közé, vagy pecTig a sorba, a temető távolabbi részén. A fi- 
atalkorúakat vagy kishalottakat, akik még nem voltak első áldozók, külön 
temették a gyereksorba. Ezeket kis angyalkáknak nevezték, öngyilkosokat, 
vadházasokat és a kereszteletlen kis pogányokat a pap nem temette, ezért 
a temetőárok mellé kerültek. A nazarénusok a Nagytemető legtávolabbi ré
szén temetkeztek.

20.04 A Hősök Temetője a nevét akkor kapta, amikor helyszűke miatt az el
ső világháború harcosait ide temették. Manapság ritkán használják ezt a 
temetőt, leginkább csak azokat temetik id^ akik a családi sírkeretbe, va
lamelyik családtagjuk mellé szeretnének kerülni.

20.05 A Zsidótemető a régi kendergyár tőszomszédságában van, a RÓkásba ve-

vöt kinn a temetőbe. Akkó ott az asztalná imádkoztunk is..."/12-1926/
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zető út baloldalán. Utoljára az 1940-es évek elején temettek ide, azóta 
elhanyagolt állapotban van, benőte a cserje.

20.06 A két, egymással szemközt levő (a hősöké meg a nagy-) temető, 
mély árokkal és magas, kerítést képező orgona és veresgyurű sombokrok- 
kal van övezve. Magassági szintjükkel a Rókást és a Mosztongát uralják, 
olyannyira, hogy a közöttük elhaladó kocsiút a szemlélőben azt a benyo
mást kelti, mintha a két domb töltés lenne. A szájhagyomány ezt azzal 
magyarázza, hogy valamikor innen hordták a földet az iskola építéséhez, 
azért alacsonyabb egy-két méterrel a kocsiút szintje.

20.07 Az egyházközség merev magatartása miatt kialakult temetkezési meg
különböztetés sok bosszúságot okozott a falubelieknek, gondot a falu a- 
tyáinak, mert mindenki családjában akadt halott, akit valamilyen oknál 
fogva a pap nem akart eltemetni. Ez különösen 1945-ben volt érezhető, 
amikor kolonisták ill. új telepesek jöttek a faluba. Az akkor még tel
jes mértékben érvényben levő, hagyományos temetkezési szokások miatt, 
számukra új temetőt akartak létesíteni a falu északi részén, a mai Eko- 
nómia helyén, azzal a szándékkal, hogy az itt létesítendő új temetőben 
emlékművet állítanak majd a második világháborúban elesett harcosoknak.
Ez a kezdeményezés azonban az új telepesek körében nem talált visszhang
ra, mert elsőként senki sem akarta oda temetni halottját, talán a közis
mert hiedelem miatt, miszerint az első halott leszármazottjainak emiatt 
magva szakad. A telepesek ezért több mint 13 évig a szomszédos szerb fa
luban, Sztapáron temetkeztek.

20.08 Amit nem tudtak megoldani az emberek, megoldott az idő, amely köz
rejátszott az eseményekkel. A kolinisták közül ugyanis egy asszony 1956. 
jan. 28-án öngyilkos lett. Télidő miatt körülményessé vált a másik falu
ban való eltemetése, ezenkívül családtagja sem volt aki ellenezte volna 
a doroszlói nagytemetőbe az öngyilkosok közé való temetését.

20.09 Később, 1959 pünkösd ünnepén a vadházasságban élő Farkas Istvánt, 
az egyházközség hozzájárulása nélkül a díszhelyre temették. Ez azonban 
mégsem volt ennyire egyszerű, mert megosztotta a falu lakóinak vélemé
nyét. Többen voltak akik képtelenségnek tartották a temetésnél való meg
különböztetést, ezért 1963 októberében a község vette kezelésébe a Nagy
temetőt. Ennek köszönhetően már az év okt. 12-én a sorba temetik Mileus- 
nić Bude kolonista kovácsmestert. Ezzel végleg megoldódtak a korábbi te
metési problémák, teljesen véget vetett a temetkezésnél való bármely meg
különböztetésnek. 1975. nov. 31. óta a doroszlói Nagytemető hivatalosan 
Közös Temető, a Hősök Temetője továbbra is Római katolikus temetőként 
szerepe 1. A Zs idótemetőt kivonták a használatból.

20.10 A két évszázadnyi használat alatt a temetők megteltek, ezért szük
ségszerűen változtatni kellett a sírhelyek betájolásán. A korábbi temet
kezések iránya ÉNY-DK, illetve arccal a falu felé volt. A Hősök Temetőjé
ben a mostani temetkezési irány ugyanez, a Nagytemetőben derékszögben met
szi a korábbit, illetve a halott ÉK-nek néz. A Zsidótemetőben a sírok be- 
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tájolása DNy-ÉK irányú. A sírhelyek valamennyi fölsorolt betájolása pár
huzamos a temető határvonalaival i11. ahhoz alkalmazkodik.

20.11 A sírhelyek betájolásával kapcsolatban a vélemények megoszlanak: 
"Körösztbe temetni körösztény szokás, ezt a Knézy plébános úr mondta 
hittanonn."/14-1920/ A sírásó /5-1978/ véleménye szerint a keresztben 
temetést az újratemetés feltételezi, mert máskülönben újratemetéskor 
bedőlne a sírgödör.

20.12 A temetőt szívesebben emlegetik más néven. P61 ménesének azért ne
vezik, mert a valamikor itt lakó Pól nevű embert azzal csúfolták, hogy
a temető, mármint a halottak, képezik a ménesét. Rókásnak azért nevezik, 
mert a temető a határnak ebben a részében van. A sírásók a Csöndes Falu
ba mennek sírt ásni /2/. "Haza" menni az szokott, aki meghal: “Oregapám 
Is óment haza, sósé gyütt vissza.'711/

20.13 A doroszlói temetőnek Boncháza is volt, éspedig a Nagytemető köze
pe táján, az út jobboldalán, az ásott kút tőszomszédságában. Régen min
den temetőben volt ilyen, ami arra enged következtetni, hogy fölsőbb ren
deletre épültek. Ezt az is bizonyítani látszik, hogy minden faluban majd
nem azonos méretű, egyfülkés hullakamra volt, az eddig ismeretlen köve- 
telményeknek megfelelően.

20.14 A boncház használatával kapcsolatban érdekes megjegyezni, hogy 
két-három emberöltővel ezelőtt a kocsmai verekedések, rablótámadások 
alkalmával gyakran emberölésre került sor. Voltak mérgezéses gyilkossá
gok is. Ez Bácskának e részén valószínűleg általános jelenség volt és 
indokolttá tette a boncházak létesítését. A hajdani rossz komunikációs 
kapcsolatok miatt itt végeztek boncolást a temetés előtt, vagy exhumálás 
alkalmává, ha megalapozott volt az emberölés gyanúja.

20.15 A doroszlói hullakamrában öt-hat évtizeden át nem végeztek bonco
lást. A kihasználatlanul heverő nádas épületet a drágább koszorúk táro
lására használták, falához támasztva őrizték az útban levő régi sírköve
ket. 1958-ban már leomlás fenyegette, ezért lebontották.

20.16 Régen, amikor még a nép szegényebb volt, kevés kőkeresztet csinál
tattak és nem fordítottak kellő figyelmet a sírhelyek gondozására. Talán 
emiatt nevezik néha öregtemetőnek a Hősök Temetőjét, ahol a fejfák elkor
hadtak, a régi sírok helyét orgonabokrok jelzik, közöttük gyom burjánzik. 
Az alábbi adat is ezt bizonyítja:

20.17 "A temető azelőtt szégényé'ssebb vöt mind most, mer sokká keveseb
ben csinátattak kükörösztöt. A legtöbbnek félmétőrös fakörösztje vót, 
keményfábú. Csak később lett küköröszt, ha tellett, de a faköröszt is 
ott maradt mellette, még csak e nem korhódott. Mosmá több mind egyhar- 
mad része küköröszt van a temetőbe.‘724/

20.18 A Nagytemetőt szépen gondozzák, a régi sírhelyeket falújítják, a
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régi korhadt fakereszteket kőkereszttel cserélik föl.

20.19 A temető gyakran az esővarázslás színhelyéül is szolgált. Száraz
ság idején ide jártak esőért imádkozni, fehér kakasokat fürdetni.

20.20 "Azelőtt a temető végig kaszál ló vót, nem is nagyon űtettek virá
got, csak halottak napjára, nem jártak évközbe locsúni se. A sirok tele 
vótak méggyfákká."/24-1900/

20.21 "... Hiába, öreg a falu... Kapóssabbak a sírhelek a temetőbe, mind 
a faluba a házak."/2-1983/

21.00 Sírkövek, fejfák

21.01 A különféle síremlékek letűnt korok, régi történetek érdekes emlé
kei, a helytörténeti, néprajzi dokumentumok fontos részeit képezik, mögöt 
tűk emberek rejlenek, akikről talán csak a temetőben való barangolásunk
kor a sírfeliratokat olvasva szerzünk tudomást. A kőből készült síremlé
kek föltehetően hosszúlejáratú szándékkal állíttatnak, mintegy hírmondó
ul az utókornak. Mindazonáltal az idők folyamán gyakran ki vannak téve a 
barbárok romboló szándékainak és a kezelőség üzleti hajlamainak, melynek 
folytán a doroszlói temetőben kevés néprajzi vagy helytörténeti értékű 
síremlék maradt meg napjainkig. A Zsidótemetőt figyelmen kívül hagyva az 
itt talált síremlékek anyaga fa, márvány ill. természetes kő, kőutánzat 
és kovácsolt vas.

21.02 A fa a sírhelyek jelölésének legrégibb idők óta használt anyaga. 
Kétféle alakban, mindig szimmetrikus formában fordul elő: - szabályos 
kereszt, melynek magassága legfeljebb 0,8 méter és - fejfa, a kőből ké
szült síremlékek utánzata, legfeljebb 1,3 m. magas.

A fakeresztek korát nem lehet meghatározni, mert korhadásuk miatt gyak
ran szorulnak újításra. Veszendőségükre jellemző, hogy még néhány évti
zeddel ezelőtt, a temetőben való esővarázslás alkalmával a "kokasfürdetés 
rítusához tartozott a fakeresztek vízbedobása is.

A fakeresztet a falubeli ácsok, bognárok gyártották keményfából. Föl ira
taik a névre és az évszámokra korlátozódnak.

21.03 Márvány, márványutánzat vagy terméskő. A belőlük készült síremlékek 
színe és alakja különböző:

- Szív alakú, vörös kőből készült síremlékek, ezek a legrégibbek, 
1822-1848 között készültek.

- Egyszerű, formába öntött fakereszt-utánzatok, koruk megközelítő
leg 20-30 év, a falubeli kőművesek készítették őket téli foglalkozásként. 
Magasságuk legfeljebb 0,7 méter.

- Feszületből mindegyik temetőben egy van, formájuk azonos a másutt 
felállított ilyennemű szakrális emlékekkel, magasságuk több méter. A Hő
sök Temetőjében Cseke Jánosnak és nejének síremlékét, a Nagytemetőben pe
dig Csincsek Antal plébános síremlékét népiesen "nagykörösztnek" nevezik.
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Mindkettő uralja a temetőt, amelyben áll, így halottak napján ezeknél 
gyertyát szokás gyújtani, a távol elhunyt hozzátartozók emlékére.

- Oszlopszerű sírjelek, leginkább fekete márványból vannak, ko
ruk legfeljebb az 1900-as évek elejére tehető.

- Kőtáblák keresztvégződéssel. Leginkább vörös márványból készül
tek, koruk körülbelül 100 év. Magasságuk leginkább 1,5 m.

- Belemetszett kereszttel, ráerősített feszülettel, középen vagy 
kétoldalt oszloppal, virágvázával ellátott kőtáblák. Anyaguk leginkább 
márványutánzat, magasságuk 1,2 - 1,4 méter. Koruk föltehetően 10-15 év.

Az eddig felsorolt sírjelek kivétel nélkül szimmetrikusak és hagyományos 
nak nevezhetők. Nem úgy az újkeletű, asszimetrikus sírjelek, amelyeket 
mindössze néhány éve építenek. Formájuk táblaszerű, szabálytalan négy
szög. Belőlük igen kevés van, az is a Nagytemetőben.

A sírköveket zombori, apatini, sztapári, szilbereki és doroszlói meste
rek készítették.

21.04 Kovácsolt vasból mindössze hat síremlék készült. Alakúk szabályos 
kereszt, négyszögletes vasból. Magasságuk 0,7-0,8 méter. Koruk föltehe
tően 70 év. Két ilyen keresztre ovális táblát erősítettek és olajfesték
kel ráírták az elhunytak nevét.

"Anyósom amikó Zomborba szógát, akkó mindén halottjának csinátatott kü- 
rösztöt: a kislányának, apjának, anyjának. Apóssáéknak azé nem csináta
tott, mer nem ü tartotta el ükét."/11-1960/

21.05 Motivumok. A síremlékekbe vésett motívumok közül leggyakrabban szó 
morúfuz, kereszt, feszület, Hit-Remény-Szeretet, életfa vagy ötágú csil
lag fordul elő. Ez utóbbi újkeletű, leginkább az asszimetrikus síremlé
keket díszítik.

21.06 Fotókerámiák, portrék. Említésre érdemesek, mert képet adnak a ko
rabeli népviseletről. Az egyenruhás fotók legtöbbje tűzoltó. Koruk leg
feljebb 50 év. újabban életnagyságú portrékat vésetnek a fiatalon elhuny 
tak sírkövére.

21.07 A legrégibb sirkeretek sárga, préselt téglákból készültek, lábnál 
félkör alakúak. Föltehetően csak a "beton korszak" előtti időszakban ké
szültek ilyenek. Koruk 80-100 év. A későbbi sírkeretek kivétel nélkül 
négyszögletűek, anyaguk márványutánzat vagy beton.

21.08 Vaskerítéssel körülkerített sírhely mindössze négy van a doroszlói 
temetőben.

21.09 Fedett sírok csak betonból és márványutánzatból készülnek. Gyako
ri a régebbi sírhalmok betonnal való "leöntése".

21.10 Kripták, családi sírboltok ritkán fordulnak elő. Két-három olyan
ról is tudnak, amelynek sírköve már megsemmisült és csak a sírásók buk-
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kannak néha ismeretlen családi sírboltra, újabban a falu módosabb lakói 
építtetnek kriptákat a Nagytemetőben.

21.11 Jeles személyek a doroszlói temetőben

"Anna Birly, 1847..." Német nyelvű felirat.
"... Babos János, meghalt 1893. nov. 8-án, 35 éves korában, a 

felesége által öletett meg..." /Történetét, balladáját lásd a 7. szá
mú mellékletben/.

"... Bártol János. Felesége által meggyilkoltatott 1918. novem
ber 30-án. Élt 45 évet..."

"... Csincsek Antal doroszlói plébános, 1884-1938..."
"... Csihás József, orvos, meghalt életének 51. évében, május 

30-án 1864-ben..." /Apja ez a néhai Csihás Benőnek, Zombor polgármes
terének, kinek nevéhez fűződik a város parkosítása/

"... Finta Pál... 1906-1926..." /Kocsmai verekedésben ölték meg, 
emlékét ballada őrzi?5/

"... Galambos Ferenc, élt 40 évet, meghalt 1887-ben..." /Emlékét 
a "Galambos fődek" helynév őrzi./

"...Garai József esperes plébános, szül. 1842-ben, meghalt 1906- 
ban..."

"... Júlia Grafin, 1848..." /Német nyelvű felirat./
"...Horváth Imre doroszlói plébános, megh. 1887. nov. 25-én éle

tének 53. évében, áldozásának 30. évében..."
"...Hegybeli Mihály, nyugalmazott fővadász, megh. 1928. jun. 24-én, 

élt 75 évet..."
"...Hőnis Ferenc, tanító, 1901 - 1973..."
"...Krompaszky Borbála, tanítónő, 1883-1960..."
"...Knézy Péter, doroszlói plébános, 1906-1929..."

/A sírkőbe vésett évszámok Doroszlőn töltött éveit jelölik/
"...Kuzmics Vendel, zombori polgár, derék kisiparos és szabadság- 

harcos vitéz főhadnagyának áldott porai. Szül. 1811-ben, meghalt 1873- 
ban..."

"... Orosz harctéren levő Kordélyos István emlékére, 1916. jun.
16..."

"...Franciscus Xav. Kemenczy, Doroszló nótáriusának emelték 1822- 
ben..."

"...Májer Ignácz tanító, ki a doroszlói községben 49 évig buzgón 
munkálkodott, 1854-1922..."

"...Porkoláb Mária, néhai Kerty József m. kir. honv. főhadnagy özve
gye, 1840-1900..."

"...Szabó János, m. kir. postamester, meghalt 1895-ben nov. 24-én, 
életének 56. évében..."

"...Szabó Márton k.k. ispán, meghalt május 7-én 1842-ben, életének
42. esztendejében..."

"...Török István, szül. 1865. évben, meghalt himlő betegségben, 
1902. febr. 13-án..."

"...Tallósi Mártonné szül. Kovács Katalin, megh. 1908. nov. 25-én,



életének 55. évében. Öt gyermekével alusszák itt örök álmaikat..."
"...Turkál Józsefné szül. Nagy Mária a bácsdoroszlói Első Temet

kezési Egylet zászló-keresztanya. Meghalt 1903. okt. 28-án, életének 
48-ik és boldog házasságának 32-ik évében..."

21.12 Sirfel iratok.

A doroszlói temető sírfeliratai csaknem teljesen magyar nyelvűek, egyet
len latin, két-három gótbetűs német, kevés délszláv nyelvű van. Mindkét 
temetőben a sírfeliratok leginkább a felé néznek.

Minden sírfelirat lejegyzése túlzás lenne, ezért a sírköveken leggyak
rabban előforduló feliratokat igyekszem az ott előforduló sorrendben le
írni. A jobb megértés végett, a sírköveken előforduló összes föl iratot 
nyolc csoportba osztottam. Az alábbiakban a sorszámok ezt jelzik, a so
rok végén zárójelben az előfordulás legrégibbnek vélt évszáma van feltün
tetve.

21.13 1. "Itt nyugszik a föltámadás reményében...'71916/
"Itt porladoznak drága szüléink..."/1887/
"E sírkeretben nyugszik, néhai...'71858/

21.14 2. "...Istenben boldogult..."/1896/
"...fe1 ej thetet1en anyám..."/1902/
"...felejthetetlen jó anyánk..."/1904/
"...jó atyánk..."/1891/
" ...felejthetetlen kedves párom..."/1908/
"...hősi halált halt..."/1944/
"...orosz harctéren levő..."/1916/

21.15 3. Ezek után az elhunyt neve következik. Asszonyoknak a leánykori 
nevét szokás a keresztre írni.

21.16 4. A doroszlói temetőben előforduló, síremlékekre vésett foglalko
zások, címek, rangok: honvéd-főhadnagy, ispán, jegyzősegéd, nótárius, 
nyugalmazott fövadász, orvos, plébános, postamester, szabadságharcos vi
téz, tanító, tanítónő, zászló-keresztanya stb.

21.17 5. Az elhunytak kora, hány évet élt, melyik évszámtól-meddig. E- 
gyetlen olyan síremlék van csak a doroszlói temetőben, amelyen nincsen 
föltűntetve sem kor, sem évszám.

21.18 6. A halál oka ritkán van föltűntetve, mindössze néhány síremléken:
"...Felesége által meggyilkoltatott...'71893,1918/.
"...meghalt himlő betegségben...'71902/
"...véletlen okozta halálát..."/1935/

21.19 7. "...Béke hamvaira..."
"...örök világosság fényeskedjék neki..."
"...Örök üdv lelkének..."

167



"...Hű férj voltál, áldott legyen
Nyugovó porod, föld ölében
Jóságod él mindörökké
Gyászoló családod és szülők emlékében..."
"...E márvány emlék a hitves néma keservét és 
kicsiny árváinak hirdeti bús panaszát..."/1929/
"...Olyan könnyű legyen neki a föld 
Mint amilyen nehéz nekünk a bánat..."/1932/
"...Kinek gyermekét nem fedi sirhalom 
Nem tudja, nem érzi, mi a fájdalom..."/1956/
"...Egy ami vigasztal, fenn az égben vagy 
Jézus szent szíve adjon örök nyugodalmat..."
"...Emléke örökké él szívünkben 
Nyugodjon a Jézus n e v é b e n . 1932/
"...Itt várakozunk bánatos szüléinkre...*71907,1932/
"...öt gyermekével alusszák itt örök álmaikat..."
"...ó hozz, békének angyala nyugalmat sírjuk éjjelébe 
s legyen lelkűknek menedéke az örök béke..."/1914/

21.20 8. "... E síremléket emeltette:
- bánatos özvegye
- gyermekei
- Pali fia
- hű menye Mészáros Viktória
- utódai..."

21.21 A sírfeliratok teljes formulája /1-től 8-ig/ ritkán valósul meg, 
legtöbb esetben csak az alábbiakra szorítkozik:

1 - 3 - 5 - 7
/Megj.: Az iménti számok a sírfeliratok sorrendjének számát jelentik./

22.00 A parasztkántor

22.01 Két-három emberöltővel ezelőtt, a mainál kevesebb volt azoknak a 
halottaknak a száma, akiket nem a pap temetett, ezért Doroszlón nem is 
volt nagy szükség parasztkántorra. Ha nagy ritkán ilyen halott temetésé
re került sor, csak egyszerűen "elénekelték", de nem búcsúztatták, mert 
a hivatásos kántornak tiltva volt, más meg nem értett hozzá.

22.02 Doroszlón élt egy parasztkántor, Radics Mária, aki kezdetben azzal 
hívta föl magára a figyelmet, hogy minden temetésen ott volt. A virrasz
tókban ő volt az előénekes, ahol a saját maga szerkesztette énekekkel 
"szólaltatta" meg a halottakat. Amit ő soronként elénekelt, a virrasztó- 
-asszonyok megismételték. íme két ilyen ének, amelyeket még sikerült Ma
ris nénitől hangszalagra rögzíteni:

22.03 Gyász-ünnep van jerték ide, sírjatok,
Jó apáé peregő gyöngyharmatot.
Özvegy anya és ti gyermekei
Még egyszer csókoljátok kezeit.
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Szerető apai kebelre 
A hideg rút halál kezét rátétté.
Mégszünt a szív minden dobbanása,
Elhérvadt életének virágja.

Ojanná lettem, mind a mé'gszédé'tt szőllő 
Amej felett sír a bús őszi szellő.
Mé'g köllött válnom az életemtől,
Értem siránkozó kedveseimtől.

De az úr szólított e bús vállásra,
Jézusom hívott, hogy menjek hozzája,
Hogy az itthagyott földi életem 
Kezeivel adjon ménnyei bért.

Az ő hívására örömmel megyék,
Csak az fáj, hogy el köll válnom tőletek,
Kik nekem oj kedvessek voltatok,
Az életben hozzám tartoztatok.

Most rám domborul a hideg sírhalom,
Alatta készen vár a nyugalom.
Bármily hosszú lessz is ott a nyugvás 
Vége léssz, mer lessz éggy föltámadás.

Akkor majd azokkal, kik sírva állanak,
A jóisten kezénél jobbra állanak,
Az örök életét hittel várják,
Ahol egymást újra majd meglássák.

22.04 Az énekek valamely egyházi ének "áriájára" lettek írva. A szótagok 
száma nem mindig egyezik, de ez mit sem változtat a lényegen. Az iménti 
ének befejező része mintha hiányozna, de még jó, hogy az adatközlő, elő
rehaladott kora és rossz egészségi állapota ellenére erre is vállakozott.

22.05 Miatyánk ki vagy mennyekbe, tekints lé az egekből,
Nézd a könnyet, melly hull értem, szeretteim széméböl,
Vigasztald még szívüket és töröld lé bús könnyüket,
ó megváltó kegyes Jézus, könnyes szémmel néznek föl rád.

Nincs, ki könny nékű kibirja a család nagy fájdalmát,
Mikor a jó édesanyát koporsóba látják,
Ráborulnak koporsóra, keltenék a jó édesanyát,,
De annak már szíve-lelke fásuttak és merevek.

Szeretteim né sírjatok, hogy még köll válnom tőletek,
Sors könyvében még van írval: üt az óra, ménni kell.
Imátkozzatok énértem, kérjétek a jóistent,
Adjon nekem is hejet fönn, a kék csillagos egekben.
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Kísérjetek a síromig, hejezzeték sírom méjébe,
Ahol már többé nem fáj semmi, meggyógyul szívem, lelkém.
Az ítélet nagy napján meglátjuk majd mi egymást,
Mindén édésapa-anya szivére öleli magzatját.

Szűz Mária, Jézus annya, énnekem is jó anyám,
Nyisd meg eged a számomra most édés jó pátronám.
Ez szép szóval léphetjek be úr Jézus színe elébe,
Dícsértessék Jézus Krisztus, most és örökké. Ámen.

Az első éneket halott édesapánál, a másodikat pedig édesanyánál énekelték.

22.06 Maris néni kántorságára úgy került sor, hogy mintegy negyven év
vel ezelőtt megkérték, búcsúztasson el egy fiatalembert, akit a pap a- 
zért nem akart eltemetni, mert az polgári házasságban /"vadházasságban"/ 
élt. Első próbálkozása olyan sikeres volt, hogy maga a kántorné is meg
csodálta, de még a falu papjától is bátorítást kapott további működésre, 
"vadházasok" meg öngyilkosok temetése alkalmával.

22.07 Az alábbi búcsúztató Szabó Antal doroszlói tógazda temetésére ké
szült:

El van végezvel fölöttünk, az embernek halni kell,
Csak az órát nem tudhatjuk, Isten mikor hozza el.
Mindén perccel, lélegzettel testünk sír felé halad.
Mégrontja az életünket e szomorú gondolat.

Örülünk mi az életnek, hiszen élni ojan jó,
Azt hisszük, nincs e világon kívül más boldogittó.
Pedig mindén év csalódás, mindén óra új teher,
Az öröm fogy, a baj kél örökké, mig az ember szíve ver.

Én is úgy éreztem, hogy még élni ó de jó volna.
Bár hetvennégy esztendőm terhe a vállamat nyomja,
De az, aki megteremtett, másként végzi felőlem,
Légyén még szent akarata, mennyben és a Földön lenn.

Ti, akiket süt még a nap, gondoljatok csak arra,
Hogy ma nekem, s holnap neked léhet a sír mégásval,
Én bár nem voltam fiatal, mégis fáj a kimúlás,
Hisz életünkben az öreg kor pihenés és megnyugvás.

De én már csak a síromban pihenem ki magamat,
Hetvennégy évi munkámért ott kapom jutalmamat.
Ha már el köll mennem innét, sző nélkül nem mehetek,
Nekem is fáj, hogy már többé köztet'ék nem lehetek.

Első szavam téged illet Szabó Anna, szerető jó hitvesem 
Kivel harmincnégy esztendőt éltünk békességben, szeretetben.
Édes párom nem gondoltad, hogy így lész a válásunk,
De a nehéz betegségem légyötörte az én beteg szívemet.
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Áldjon Isten, jó hitvesem, köszönöm a sok évet,
Hogy jóban s rosszban s betegségben úgy kitartottál velem. 
Vigasztaljon az a tudat, nem örök a válásunk,
Majd egykor a magas égben lessz a viszontlátásunk.

Vándor felhők szánjatok el Észak-Amérikába 
Vigyétek el e gyászos hírt az én jó nevelt fiamnak,
Én szerető jó menyemnek és az édes unokámnak,
Aki őket úgy szerette, ma a föld gyomrába léssz létével.

Szerető jó gyermékeim, kihűlt szívem-lelkem arra kér titeket, 
Szerető jó édes anyátokat né felejtsétek sósé el. 
öreg napjaiban né epessze a bánat, né hulljon 
A könnye sokat özvegyi nehéz sorsában.

Kihűlt ajkam Istent kéri, légyeték mind boldogok,
Adja nekték mindannyitoknak, érjetek még magas kort,
Széréncse légyén veletek, szeressétek mind egymást,
S jó édesanyátokkal majd adjon Isten megnyugvást.

Szerető nász-, nászasszonyom Isten légyén magukkal,
Kívánom, sok örömük légyén a kedves onokákkal.
Boldog légyén öregségük, gondtalanul éljenek,
Isten adja, majd meglássuk égymást fönn a ménnyekbo.

Isten légyén veletek is kedves zadrugás társaim,
Nekték is búcsút rebégnek elhidegült ajkaim.
Családtokkal Isten kegye legyén mindig veletek,
Lássuk égymást, ha jön a nap, mikor újra fölkelek.

Tinéktek is búcsút mondok velem dolgozó fiúk,
Mert nékték nyílik mindén virág és nektek zeng mindén madár.
E Földön még sok örömet érjetek és boldogok légyeték,
Szerető jó szívemből ezt kívánom tinéktek.

Kereszt- és bérmakomáim és jó koma-asszonyaim,
Kiváncm, áldjon Isten titeket családjaitokkal egybe.
Mondjátok e gyászpercben: adja az úr,
Hogy síromban nyugodjak békességben.

Két édés testvéreim, kik messze esteték tőlem,
Végbúcsúmat küldöm hozzátok messze idegénbe el. 
Családjaitokkal Isten el né haggyon titéket 
Az ítéletnek nagy napján méglátjuk mi még égymást.

Itt hagyom kis hajlékomat, benne maradt hű páromat.
Itt hagyom a jóvóltomat, itt hagyom a kék tavat.
Nem lesem már többé a víznek mozgását és 
Nem hallom többé a halak csobbanását.
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Áldom rokonaim, barátaim, szomszédok és mind, akik 
Jöttek hogy ki ki sérjenek, hálát mondok im nekik,
Aki csak szánval néz reám s értem imát rebég,
Az jutalmát jó téttéér az Istentől nyerje még.

Rövid haláltusám után békét ad már az óra,
Nyugodjál még édes párom e vigasztaló szóra.
Elmegyék, de szeretetem vissza hagyom tinékték,
Hogy halálom után is az őrködjön fölötteték.

Végre szent neved kiáltom, ki a véres keresztfán 
Kínhaláloddal széréztél örök életét énnekém. 
ó, Jézusom, szánd lelkémet, adj helyet neki ménnybe,
Hogy ott boldog lehéssek, most és örökké. Ámen.

irta: Radics Józsefné, 1967. október 28-án, Doroszlón

22.08 A búcsúztatók megrendelésre készültek, pontos meghatározással, kik 
tői kell elbúcsúztatni a halottat. Maris néni a falu első parasztkántora 
aki három évtized alatt hetvenkilenc halottat búcsúztatott el. Munkájá
ért soha pénzt nem kért, beérte annyival amennyit önszántukból fizettek 
a búcsúztatásért.

23.00 A Temetkezési Egylet

Az Első Doroszlói Temetkezési Egylet 1895-ben alakult, azzal a céllal, 
hogy közös pénzügyi alapot létesítsenek a temetkezési költségek fedezé
sére. A tagság a halottak száma alapján fizette be saját temetésének 
költségeit. Pénzbeszedő a "halálmadár" volt, aki az év folyamán néhány
szor körüljárta a tagságot és az elhalálozottak névsorát a tagsági köny
vecskébe írta. Az Egyletnek elnöke, titkára és választmánya volt két-há- 
rom éves mandátummal. 1932-ben halottaskocsit vásároltak, amely még ma 
is használható állapotban van. Az 1950-es években szűnt meg a "halottas 
egylet", leltára a Helyi Közösség tulajdonába ment át. Újabban a Társa
dalombiztosító Intézet téríti meg a földművesek és munkások temetkezési 
költségeit.

24.00 A temető virágai

24.01 Temetés után a fekete föld visszakerül eredeti helyére, illetve a 
felszínen marad, hogy virágokat lehessen rajta nevelni. Aztán, amikor a 
sírhalom leüllepszik, félrerakják a koszorúkat, tetejét elegyengetik és 
bepalántálják virággal. Később, amikor a sírkeret elkészül a közét virá
goknak való trágyás földdel töltik meg.

24.02 A sírokon nevelt virág az ott nyugvó halottak iránti tiszteletet 
tükrözi, így nemcsak a gazdag meg a szegényes síremlékek között, hanem 
e téren is nagy különbség van az egyes sírok között a temetőben. Vannak 
sírok, amelyeken a síremléktől függetlenül, kora tavasszal már virág



pompázik és váltakozik mindszentek napjáig, amikor a korai tél hidege 
véget vet a virágzásnak.

24.03 Megfigyelhető, hogy a nemrég elhunytak és a "kedves halottak" sír
ját nagyobb gonddal és odaadással ápolják és díszítik szebbnél-szebb vi
rággal.

24.04 A temetőnek fontos szerepe van a virágtermesztésben, ide a virág 
a lakóházak kiskertjéből kerül ki és tovább terjed. Valamely tetszetős, 
új virágféleségre is a temetőben figyelnek föl leghamarabb, ahová rend
szeresen kijárnak az asszonyok sírokat gondozni, mert a sírvirágok ápolá
sa is az ő dolguk, s ez nemcsak szorgalmat, de hozzáértést is igényel.

24.05 "...Nagy gond a sírok gondozása, karbatartása... Mindén nagyobb 
esső utánn kimenni a temetőbe, föllazíttani a virágok körű a fődet, szé
pen lesöpörni, létürűgetni a sírkeretét. Ha meg szlrasság van, akkő he
tente égy-két alkalomma méglocsúni a virágokat."/17/

24.06 A sírok gondozása tulajdonképpen nem egyéb, mint a rajtuk nyíló 
virágok gondozása.

24.07 "...Van aki ojan virágot űtet a sírokra, ami sénkinek nincs."
ami nem csak alkalom, de kihívás is a viráglopásra, s ez gyakori jelen
ség a doroszlói temetőben.

24.08 A sírok gondozói egymásközt megcserélik a virágmagvakat, palántákat 
meg dugványokat, az egyéves virágok magvait pedig kérdés nélkül is össze
szedik.

24.09 Nem egy alkalommal éppen a temetőből kerül vissza valamely virág 
a lakóházak kiskertjébe, mert újra fölfedezik és divatossá válik.

24.10 Különleges alkalmakra, jelesebb ünnepekre, de legfőképpen mind
szentek napjára, csoportosan hordják ki a virágokat a temetőbe. Gyakran 
vágott virágot is /fehér krizantémot/ tűzdelnek a sírkeretbe, azzal dí
szítik.

24.11 A virágok nyílási idejével kapcsolatban, általánosan elfogadott 
szabály, hogy mindszentekre minden síron nyíló virág ékeskedik, ezért 
az őszirózsának és más, ősszel pompázó virágnak kiemelkedő szerepe van 
a doroszlói temetőben.

24.12 A tavasz első hírnökei csaknem minden síron ott vannak: a kikeleti 
hóvirág, a sárga nárcisz, a kék és rózsaszín kulcsvirág, a tulipán és a 
kankalin. Az illatozó lila ibolya, a gyöngyvirág és a diszsáfrány rit
kábban fordul elő. Az első virágok között mindenképpen ott van az árvács
ka, a krajcárka meg a szegfű, ezek palántáit a falubeli kertészektől vá
sárolják.

24.13 A temetőt övező és az elhagyottabb sírokon elhatalmasodó orgona
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kellemes illatával vonja magára a figyelmet, amikor nyílni kezd, virágá
nak lila színével ünnepi hangulatot teremt. Alig marad el mögötte a sár
gásfehér virágú pirosgyűrű som, amely régi sírokon meg a temetőárokban 
elvadultan honosodik meg.

24.14 A sírkeretek szegélyét leginkább a fehérvirágú Mária-könnye, kék
virágú Szentmihál virág, a lángvirág, a nyuszifüle, a rózsaszín galamb- 
bögyike meg a puszpáng képezik.

24.15 A nyári virágok közül említést érdemelnek a különféle rózsaoltvá
nyok, a varjúháj, a börlevél, a tengeri-bodza, a rozmaring, a verbéna,
a mályvarózsa, a muskátli, a paprikavirág, a kéknefelejts, a tölcsérvi
rág, a piros-kokastaréj, a sokszínű tátogató, a pillangó, a kardvirág, 
a sisakvirág, a keltike, a körömvirág, a katarózsa, a georgina, a viola, 
az estike, a nagyvirágú ibolya, a mindignyíló begónia, a bögrevirág, a 
nyári krizantémok, a rutafű és egyebek.

24.16 Az ősziek közül a különféle őszirózsák, babakrizantémok, a téli 
margitvirág, a fehérszirmú menyasszonyvirág és mások tűnnek ki, ezektől 
mindszentek napján ünnepi díszbe öltözik a temető.

24.17 A falutól távol élő doroszlaiak leginkább a temetőcsőszt fogadják 
meg hozzátartozóik sírjának karbantartására. Ő a feleségével évente mint
egy hetven sírt gondoz egész éven át, egy napszámnyi bérért, ami 50 kg. 
búza árának felel meg.

(A temető sirvirágainak részletes ismertetését lásd a 6. számú melléklet
ben.)

FÜGGELÉK

1. Testamentum /1810-ből/

Melyet én az alább írt Telyes Sz.Háromság nevében minden kínsze- 
rintés nélkül magam önként feltett szándékombul még Eszemen lévén magam 
Ereje és Ipargodása által szerzet Ingó és ingatlan Hagyományaim eránt a 
jelen írásban foglalván, e következendő képen Rendeléseket tészek úgy 
mind:

1.ször. Lelkemet az Menybéli Atyámnak, Testemet pediglen az Föld 
Gyomrának ajánlom, mellynek illendő eltakarítását az Margith Hugómra mind 
jövendő örökösömre bízom.

2.szór. Azon száz forintokon kívül melyeket itt való Plébános Kör- 
mendy Istvány Úrnak szokás szerént tartandó Anniverfáriumra kézhez ad
tam méglen húsz forintokat Lelkemért szolgálandó Misékre hagyok.

3.szór. Szintúgy az itt való Templom számára Isten Ditsőségének e- 
lőmozdítására Javaimbul húsz forintokat kiadattni rendelek. Nem különben

4.szer. Az Doroszlai Kápolna számára tíz forintokat és itt való 
szegények részére szintúgy tíz forintokat el oszttatni rendelek.
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5.szőr. Kereszturon lakozó Szilágyi Özsébet Hugómnak háromszázhat
van forintokat az említett javaimból kiszolgáltattni rendelek.

6.szór. üjfalusy Lajos onokámnak kit is Mesterségre adtam az zseb
órámat hagyom és ezen kívül kész Pénzben negyven forintokat annak köny- 
nyebb Előmenetelére kiadattni rendelem.

7.szőr. A többi említett kiszolgáltatás után maradandó Ingó és 
Ingatlan Jószágomban örökösömnek rendelem Szilágyi Margittot, mind Test
véremtől való Hugómat a ki is úgyszólván maga Ipargodása és Szorgalmas- 
sága által vélem együtt szerzet melyokáért is eötet mindenekben Succen- 
dálni azzal az Jegyzéssel helyes szándékai rendelem hogy ha említett 
Margith Hugómnak akit örökösömnek mindenben álltok Blank György férje 
előtt Halála történne, annak halála után említett Blank György férje az 
maradandó Jószágnak harmadában részesüllyen, az többi 2/3 ad Rész pedig
len annak Árvái között egyformaképpen elosztasson.

Ezeknek pedig szorgalmatos végben vitelére Executoroknak rendelem 
az Tettes Denk Ferentz Urat és Kéméntzy Ferentz Helység nótárius Urat.

A Mellyeket nagyobb Hitel okáért és szoros megtartás végett saját 
kezemmel alább írok és szokott Pötsétemmel erősítek.

Költ Doroszlón 8.dik Martiusban 1810.

Jozephus Ferentzfy

Mi reqirált Bizonyságok és Helységnek Elöljárói Nevünk alá írásá
val bizonyíttyuk hogy Ferentzfy Jozeph Úr ezen jelenlevő írásban az eö 
utolsó és telyes szándékát foglaltattni, előttünk kinyilatkoztatta le
gyen.

Kéméntzy Ferentz az Helység Hittes Jegyzője.
Móger Istvány Bíró
Takáts János
Csizmadia Istvány Esküdtek.
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2. Poroszlói temetők

0
S X

V

I
0

0

I. = Hősök temetője vagy Katolikus temető 
II. = Közös- vagy Nagytemető 

III. = Izraelita temető

1. = Korábbi temetkezési irány
2. = Jelenkori temetkezési irány
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3. Búcsúztató Szűcs Márton felett

Szomorú fűz ága lehajlik a földre,
Ott a patak partján, már zöldbe öltözve.
De a házak tája, óh ha visszanézek,
Látom itt is bánat, ága földig érnek.

Dalol a madár is a ragyogó égen,
Másként süt a nap is, nem is úgy mint télen.
Minden örül, ujjong, fák virággal telve,
Csak az én házamban nincs örömnek helye.

Nem is lehet öröm, hiszen már harmadszor 
Csak a bánat háza lett az én hajlékom.
Előbb kis unokám, majd az édes dajkám,
S végül harmadiknak engem visz a halál.

Hogy harmadik legyek, óh de megszenvedtem,
Négy éve kezdett el gyengülni a szívem.
Négy hónap éjjel s nap virrasztottak velem,
Míg tegnap bezárult ötvenhárom évem.

Kegyetlen halál te, kezednek műve ez,
Nem nézted, hogy párom s családom árva lesz.
Nézd könnyesek, eddig örömtől szép szemek,
Ne bántsd tovább, hadd békén feldúlt kis fészkemet.

Most nyílik a tavasz s én megyek a télbe,
Megásott síromban örök pihenőre.
Álom szárnyán visszajön az édesapátok,
Hozzátok, kik végszavam sírva hallgatjátok.

Szurop Ilona te, búcsúm hangja éled,
Drága jó hitvesem, Jézus legyen véled.
Tudom fájón mondod, hogy beteljesedett,
Vége harmincnégyévi szép házaséletünknek.

Bármily odaadón ápoltál, gondoztál,
Amelyért külön is fogadd forró hálám,
Nekem is fáj szívem, hogy nem lehetünk együtt,
Adja Isten mennyben egymást majd föl leljük.

Szeretett jó lányom, neked Szűcs Mária,
Férjeddel, ki oly hűn segített munkámban,
Hajvert Lajossal im Istennek áldása 
Legyen élteteknek még boldog folyása.





Nászok, nászasszonyok, most hozzátok szólok, 
Gyászos koporsómból, szeretve búcsúzom. 
Családjaitokkal sokáig éljetek.
Boldogság ragyogjon napként felettetek.

Papp Erzsébet kedves, jó komaasszonyom,
Neked s családodnak Isten veled mondok, 
özvegy életedet bú s bánat kerülje,
Egykor a komával te is juss a mennybe.

Bérmakomám Pintér György, neked mit mondjak, 
Mielőtt a gyászos síromba hántolnák?
Papp Éva pároddal és családjaiddal 
Szeretet és béke lakjék hajléktokban.

Hozzátok is szólok, el ne feledjetek,
Kedves kereszt- és ti jó bérmagyerekek.
Kik hitvesetekkel koporsómnál álltok, 
Családjaitokkal áldás szálljon rátok.

Jó sógorasszonyom Szurop Veronika,
Novák József pároddal áldjon egek Ura. 
Családjaitokkal, el ne hagyon soha,
Áldása annak, ki ég s Földet alkotta.

Másik sőgorasszony, özvegy Szurop Anna,
Hozzád száll búcsúszóm, ki Amerikába.
Négy kedves családod vesz körül szeretve 
Ne hagyjon el soha az Isten szerelme.

Akikkel az első bús vérzivatarban 
Együtt szenvedtem és együtt fohászkodtam, 
Katona bajtársim, én már onnan fentről 
Küldöm vigasz szavát, Istenen keresztül.

Kik oly szeretettel jöttetek el hozzám 
Kezetekben nekem egyet és mást hozván,
Arany szíveket tartsa Isten soká,
Hogy még másokat is tegyetek boldoggá.

Tűzoltó Testület s összes nagy rokonság 
Barátim, szomszédok, és akik elhozták 
Megtisztelésüknek a részvét könnyeit,
Nyerjék meg mindenkor Isten segedelmit.

Szerettim az áldást, mit szám el nem mondott, 
Teljesítse Isten kegyelme rajtatok.
Jézus végy hazádba, hűlt testemnek pedig 
Adjál békés álmot nagy ítéletig.



Most benned remélve, neveddel ajkamon 
Indulok Megváltóm, várjon rám irgalom.
Engedd el büntetést, feledd el a vétkem,
S lelkem neked mennyben szolgálhasson. Ámen.

Szűcs Márton felett ének a templomban

Még utol szór itt vagyok, hová mindig vágytam,
Hol ember enyhet talál, bújában, bajában.
Most ismét összeteszem lélekben két kezem,
S kérlek téged, mint mindig, segíts meg Istenem.

Ne nézd bűnös éltemet, hanem add irgalmad,
Bár vétettem ellened, de megszenvedt fiad.
Megyek vágyva Jézusom, megpihenni nálad,
Ki értem is hordoztad, súlyos keresztfádat.

Mi atyánk, ki vagy mennyben, szenteltessék neved, 
Vigasztald családomat s szenvedő hitvesem.
Adjál erőt őnekik, hogy csapást viseljék,
Lelkem vedd fel égbe, neved dicsértessék.

Szűcs Márton felett ének a sírnál

Megnyílottál hát gyászos sír, hogy testemet befogadd, 
Hová többé e világnak zaja el nem látogat.
Itt lesz majd egykoron mindnyájunk lakása,
Ki e világot meglátta.

Pihend ki itt fáradt tested, hős társid közt magadat, 
És te hallhatatlan lelkem, már elérted vágyadat. 
Csendben itten várunk a nagy ítéletig,
Míg új élet támad itt.

Tebenned van, örök Isten, a bűnösnek reménye,
Adj békét kihűlt testemnek, s lelkemet vidd az égbe. 
Hogy tégedet lásson és áldjon végtelen,
Most és örökké. Ámen.

Temetés: Doroszlón 1948 évi április hó 13-án 
délután 4 órakor

A búcsúztatót és az énekeket összeállította:
Bencsik János róm. kath. kántor.
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4. Búcsúztató Kovács Béla 22 éves /elvált/ lakos felett.

Dallama: Bús szívünkben bánat újúl stb.

Eljött a válás órája, itt van a bús pillanat,
Nemsokára ott nyugszom, a csendes hantok alatt.
Nem ragyog már több napfény rám, le kell szállnom a sírba, 
Istenem mily fiatalon szállt napom nyugovóra.

Óh milyen nehéz a szívnek, ez a szó "lemondani",
A legszebb fiatalkorban, rideg sírba omlani 1 
Mindnyájan, kik körülálltok, szánjatok meg engemet,
S mondjátok, nem fáj-e értem, tinéktek is szívetek.

Miért is tudsz így elborulni, te kék ég, olyan hamar?
De rám tört a nagybetegség, mint a pusztító vihar.
Csak 22 éves voltam, óh de búsan mondom ezt,
Hisz mások szíve ilyenkor, épp csak még örülni kezd.

Ti, kik a kín golgotáján, sírva ím követtetek,
Felértünk már és reméljen, agyongyötört szívetek.
Minden lépéssel könnyebb lesz, vissza onnét már az út,
Az égi vigasznak fénye, elűzi majd a borút.

Elmegyek hát a síromba, ahol majd elporladok,
Bezárt szemem nem látja meg többé a kelő napot.
De hiszem, ti az enyémek, és én tiétek leszek,
E reményben elindulva, tőletek búcsút veszek.

Szemed búsan néz rám atyám, és mond kínos vádakat,
Mondja: itthagyod már fiam, a meggyötört atyádat.
Mit tehetek, el kell mennem, bár nem vágytam mennybe még, 
Tudom, üres helyem lesz majd, a legnagyobb veszteség.

Megköszönök mindent néked, áldom szeretetedet,
Fölneveltél s dolgos kezed, gondot ím nem engedett.
Ne sírj atyám, vigasztaljon, és áldjon én Istenem,
Tudom, hogy fiadnak neve, örökké él szívedben.

Négy hónapja, amióta bús hervadás szállt reám,
Csak egy volt az ágyam mellett, az édes jó anyám.
Tán könnyebb lehetne gondod, ha én azt megoszthatnám 
Óh sajnos, hogy nem lehet már, én drága édesanyám.

Viszonzásul, óh, mit adjak, te az anyák legjobbja?
Engedd, hogy lelkem szívedet, mégegyszer átkarolja. 
Istenem, de jól esne ha, suttogva elmondhatnám,
Hogy mennyire szerettelek, téged édes jó anyám.



A beteg én voltam mégis te voltál ki szenvedett,
Életed is adtad volna, hogy megmentsd az enyémet. 
Édesanyám, térdre hullva, Istent kérem éretted,
Hogy tegye még nagyon-nagyon, boldoggá drága élted.

Testvéreim, titeket is, áld szívemben szeretet,
Bár elmegyek, de a lelkem, együtt marad veletek. 
Derítsetek majd ti vigaszt, jó szülőink szívére 
Titeket meg a jó Isten, áldjon életetekben.

Kedves nagyszülőim, tudom, fáj nektek gyászesetem,
Hogy unokátok ily ifjan, tőletek ma elmegyen.
Árassza rátok az Isten, mennyből áldó szent kegyét,
Úr Jézustól, Megváltónktól, nyerjetek majd égi bért.

Nagybátyáim, nagynénéim, tőletek is válnom kell, 
Családtokkal utoljára, búcsúcsókkal köszöntlek.
Köszönöm a szeretetet, mellyel el halmoztatok,
Legyetek a jő Istentől, megáldottak s boldogok.

Istenhozzádot mond ajkam, sógorok, sógornőim, 
Családtokkal egyetemben, kereszt- s bérmaszülőim,
Áldott békességben telljék, itt e Földön éltetek,
S hosszú földi élet után, egykor üdvöt nyerjetek.

Akinek szeméből értem a részvét könnye pereg,
Hű rokonok, jó barátim, szomszédok s vendégsereg,
Hálát adok ím a hozzánk, hajló jó szívetekért,
Most és mennyben, ha a múló, pályájuk már véget ért.

Jézusom most szent nevedben, lehajtom sírba fejem,
Mária édes szűz anyám, óh ne hagyj el, légy velem,
Jézus e Földnek hónából, vedd az égbe lelkemet,
Hol zengjem választottaiddal, dícsértessék szent neved.

Temetés: Doroszlőn 1951. évi június hó 21-én d.u. 6 óra. 
Összeállította: Bencsik János róm. kath. kántor.
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5. Ravatali ülésrend 

halott édesapánál

Anyja

Nővérei

Nagynénik

Komaasszonyok

Nászasszonyok



6. A doroszlói temető sírvirágai

szám NövénycsalSd

1. Fenyőfélék
2. Ciprusfélék
3. Bazsarózsa-félék
4.
5. Hunyorfélék
6 .
7.
8.
9. Rózsafélék
10. Varjúháj-félék
11.
12. Saxifragaceae
13.
14. Rutafélék
15. Nebántsvirág-félék

15. Somfélék
17. Ernyősök
18. Mályvafélék
19. Gólyaorrfélék

20. Sarkantyúfélék
21. Puszpángfélék
22. Olajfélék
23.
24. Télizöldfélék
25. Csatavirág-félék
26.
27. Érdeslevelű-félék
28. Ajakosok
29.
30.
31.
32. Burgonyafélék
33. Tátogófélék
34. Mákfélék
35. Füstikefélék
36.
37. Keresztesvirágúak
38.
39. "
40. Ibolyafélék
184

A virágok tudományos 
és népi neve________

Ezüstfenyő
Tuja
Bazsarózsa
Pünkösdi rózsa
Török kandi 11a, borzaskata
Kerti sisakvirág
Harangláb
Szarkaláb
Kerti rózsa
Bogernyős varjúháj
Varjúháj, seblevél
Vérvirág
Bőrlevél
Kerti-, keresztes ruta 
Kerti nebántsvirág, fáj - 
virág, tengeri bodza 
Veresgyűrű som, gyürice 
Tarka vasfű, verbéna 
Mályvarózsa, Mályva 
Muskátli

Sarkantyúka, kurvácska 
Puszpáng, kruspány 
Jázmin, sárga jázmin 
Közönséges orgona, orgona 
Meténg, kis télizöld 
Árlevelű lángvirág 
Bugás lángvirág 
Kaukázusi nefelejts 
Ligeti zsálya, nyuszifüle 
Paprikavirág, szalvia 
Rozmaring
Bazsalikom, bazsalik 
Kerti tölcsérke, tőcsérke 
Kerti oroszlánszáj, tátogó 
Mákvirág, díszmák 
Szívvirág, szivecskék 
Keltike
Kerti viola, viola 
Hölgyestike, estike 
K.ikravirág, Máriakönnye 
Sarkantyús árvácska

A virágok latin 
neve

Picea pungens 
Thuja Occidental is 
Paeonia tenuifolia 
Paeonia albiflora 
Nigella damascena 
Aconitum Stoerckianum 
Aquilegia vulgaris 
Consolida ajacis 
Rosa sp.
Sedum ellacombianum 
Sedum Reflexum et sp. 
Heuchera sanguinea 
Bergenia crassifolia 
Ruta graveolans

Impatiens balsamina 
Cornus sanguinea 
Verbena hybrida 
Althaea rosea 
Pelargonium grandi- 
florum
Tropaeolum majus 
Buxus sempervirens 
Jasminum fructicans 
Syringa vulgaris 
Vinca minor 
Phlox subilata 
Phlox paniculata 
Brunerra macrophylla 
Salvia nemorosa 
Salvia splendens 
Rosmarinus officinalis 
Ocimum basilicum 
Petunia hybrida 
Antirrhinum majus 
Papaver orientale 
Dicentra spectabilis 
Corydalis lutea 
Matthiola incana 
Hesoeris matronal is 
Arabis caucasica 
Viola cornuta



41.
42 .
43.
44.
45.

46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.

55.
56.

63.
64.
65.
66.

Ibolyafélék
II

Begóniafélék
Harangvirágfélék
Fészkesek

57.
58.
t;g h

60 !
61. Porcsinfélék

62. Szegfűfélék

Amarántfélék

67. Kankalinfélék

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.

Liliomfélék

Amarilliszfélék
Nősziromfélék

Kerti árvácska, árvácska 
Ibolya
Mindignyíló begónia 
Bögrevirág
8o1dogas szony-tenyere, 
nyári kr.
Szalmarózsa

Sötétlila őszirózsa 
Szépecske 
Téli margitvirág 
Margitvirág, margarétta 
Pi11angóvirág, lepkevirág 
Százszorszép, krajcárka

Körömvirág,
Katarózsa

kényérbél

őszirózsa, Szentmihálvirág 
Hanga őszirózsa, fehér fátyol- 
virág, m'ényasszonyvirág 
Dália, georgina 
Kerti őszirózsa 
Kerti bársonyvirág, büdöske 
Ligeti seprence 
K.porcsin, Kossuth-csillag 
jegecske
Enyvecske, szurokszegfű, 
bögyike, konkóvirág 
Bársonyka 
Kerti szegfű 
Törökszegfű
Magyarparéj, kokastaréj

Viola wittrockiana 
Viola odorata 
Begonia semperflorens 
Campanula medium 
Chrisanthemum bal- 
samita
Helichrysum bracte- 
atum var. monstrosum 
Aster novii-belgii 
Coreopsis tinctoria 
Chrisanthemum indicum 
Chrisanthemum maximum 
Cosmos bipinnatus 
Bel lis perennies et 
hortensis
Calendula officinalis 
Calliopsis bicolor 
et grandiflora 
Aster sp.

Aster ericoides 
Dahlia pinnata 
Cal 1istephuschinensls 
Tagetes patulus 
Stenactis strigosa

Kankalin, macskatöke

Pálmaliliom 
Császárkorona 
Jácint, kúcsvirág 
Tulipán
Nagy árnyliliom
Fehér liliom, Szentantal-
Gyöngyvirág
Sárga- és fehér-nárcisz 
Sáfrány
Halványibolya, nőszirom

Fehér nőszirom 
Kék nőszirom

Portulaca gkandiflora 
galamb-

Viscaria vulgaris 
Lychnis coronaria 
Dianthus caryophyllus 
Dianthus barbatus 
Célősia argentea 
var. christata 
Primula vulgaris et 
acaulis
Yucca fila mentosa 
Fritillaria imperalis 
Hyacinthus oriental is 
Tulioa gesneriana 
Hosta plantaginea 

virág Lilium candidum
Convallaria majális 
Narcissus sp.
Crocus vernus 
Iris pallida et 
sambuciana 
Iris florentina 
Iris germanica
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80. Nősziromfélék Kardvirág Gladiolus gandavensis
81. Rózsanádfélék Rózsanád, kanna Canna indica var,

generál is

A táblázatból kitűnik, hogy a doroszlói temetőben 37 növénycsalád szere
pel több mint 80 virággal. Első helyen a fészkesek családja van 16 virág
gal, a liliomfélék 7, és a nősziromfélék 5 virággal.

7. Babos Jancsi balladája

Az elmúlt század vége felé divatosak voltak a népballadák, amelyek törté
netes ének formájában örökítettek meg egy-egy nagyobb, általában tragi
kus eseményt. Keletkezésükre a történet helye jellemző, innen azután gyor
san továbbterjed a szomszédos, azonos nyelvű településekre. Keletkezési 
helyükön hamar elsorvadnak, a távolabbi helységekben viszont tovább élnek.
A keletkezésük helyén való megszűnésüknek, vagy feledésbe merülésüknek 
leginkább családi okai vannak.

A temetkezési népszokások gyűjtése és a temető kutatása alkalmával sike
rült egy, eddig még ismeretlen doroszlói ballada-töredéket fölfedezni, 
amelyet a 91 éves kovács Erzsébet mesélt el. Babos Jancsi sírkövét is 
sikerült fölfedezni. A történet így hangzik:

"Ez az én lánykoromba történt, mer még nem is vótam nagylány... Csak tu
dom, hogy a Szobonya Rozi néni gyütt: - Jaajj, hajjátok, jaajj! Mi tör
tént? Agyonlőtték a Babos Jancsit..! Este tanította az Éva meg a Maris 
lányát az asztalná, szembe az ablaknak, közepinn még vót az apjuk, osz- 
tand az ablakonn körösztű... Az még, a gyilkos, Brésztováconn vót rendőr- 
vezető, az a Korai Ferenc, az igénn... Együtt lóhátonn, oszt az országút 
má ojankó bucsu felé nagyonn sáros szokott lenni, oszt mikó agyonlőtte ak- 
kő sietett vissza, oszt a lova csupa hab vót mire visszaért Brésztovácra... 
Nagyon-nagyon jó ember vót az a Babos Jancsi bácsi. No, oszt a fia, az 
vallott rája, hogy hát édesapám mikó emént dógozni a határba, az annyuk 
még ottan a diványonn feküdt a Koraivá... Oszt aztán hát befogták ükét, 
de nem lettek elitéivé, de aztánn se nem vót nekik szabad összekerűni... 
Édésanyám meséte, hogy ki lesték a palláslukonn... a községháza udvarán 
oszt... hát akkó még vótak azok a tollas csendőrök osztánn a Korai má 
fönn öt a kocsinn, oszt mikó késérték ki a csendőrök a Julis nénit, akkó 
oda akart űni melléje... “Né oda üjjön, azt a..." óján magyar csendőrős- 
sen "elkerítette"... Nóta is vót errö, hogy:

Doroszlai bucsu után mitörtént 
Azt a szegény Babos Jancsit meglőtték 
Rábiztatta Krizsán Julis Korait 
Lüjje agyon az ablakonn a Jancsit."

Babos Jancsi sírkövére a neve alá odaírták: " felesége által öletett meg". 
Később ez a kompromittáló felirat meg lett semmisítve, ami világosan ki
vehető a sírkövön.
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ADATKÖZLŐK NÉVSORA

Sorszám Neve Életkora A gyűjtés ideje Születési helye

1. Bajcsi Józsefné 78 1984 Doroszlő
2. Bekker György 63 1983 Doroszlő
3. Bizalmas közlés - - -

4. Bugadzsia Erzsébet 85 1984 Doroszló
5. Cséplő Imre 43 1976 Doroszlő
6. Diósi Ágnes 42 1982 Doroszló
7. Diósi Pál 56 1984 Doroszló
8. Diósi Rozália 40 1980 Doroszló
9. Farkas Pál 52 1983 Doroszló
10. Farkasné Zsíros Matild 40 1982 Doroszló
11. Haj vert Lajos 70 1983 Doroszlő
12. Ilajvertné Szűcs Mária 60 1979 Doroszló
13. Király Erzsébet 86 1979 Doroszló
14. Kolb Károly 68 1978 Doroszló
15. Komáromi József 56 1984 Doroszló
16. Kovács Fábián 72 1977 Doroszló
17. Kovácsné Haj vert Erzsébet 40 1980 Zombor
18. Kovácsné Hugyik Margit 72 1982 Erdőd
19. Kovácsné Tancsik Erzsébet 91 1976 Doroszló
20. Mogor István 83 1981 Doroszló
21. Mókus Dezső 75 1983 Doroszló
22. Nagyné Sugár Verona 58 1986 Doroszló
23. Orovec István 53 1985 Doroszló
24. Pákainé Tallósi Katalin 92 1984 Doroszló
25. Radicsné Szűcs Mária 90 1980 Doroszló
26. Rumi János 54 1983 Doroszló
27. Szitásné Dékány Juli 62 1976 Doroszló
28. Szűcsné Szurop Ilona 82 1980 Doroszló
29. Tallósi György 82 1980 Doroszló
30. Takácsné Diósi Julis 77 1980 Doroszló
31. Tallósi József 60 1980 Doroszló
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ÉRTELMEZŐ

bazsalik - bazsalikom
befogták - elfogták
büdöske - kerti bársonyvirág
estike - hölgyestike
galambbögyike - enyvecske, szurokfű
georgina - dália
gönc - ruházat
gyiirice - pirosgyOrű som
jegecske - kerti porcsin
kenyérbél - körömvirág
kokastaréj - magyarparéj
krajcárka - százszorszép
kruspán - puszpáng
kulcsvirág - jácint
kurvácska - sarkantyúka
lepkevirág - pillangóvirág
macskatöke - kankalin
margaretta - margitvirág
Mária-könnye - kerti ikravirág
ményasszonyvirág - hanga őszirózsa
nyári krizantin - boldogasszony tenyere
nyuszifüle - kerti zsálya
öreg-após, -anyós - az após-anyós szülei /még: öregnászék/ 
seblevél - varjúháj 
Szent Antal-virág - fehér liliom 
Szent Mihál-virág - alacsony Őszirózsaféle 
szívecskék - szívvirág 
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tátogó - kerti oroszlánszáj
tengéri bodza - nebántsvirág
tőcsérke - kerti tölcsérke
utósó pohár vizet adja - haláláig elgondozza

R Ö V I D Í T É S E K

DH - Kovács Endre: Doroszló hiedelemvilága
GBN - Kovács Ilona - Matijevics Lajos: Gombosi népballadák

J E G Y Z E T E K

1 - DH 904. 24 - DH 936.
2 - DH 1020., 1022., 1024. 25 - DH 956., 964
3 - DH 905., 906. 26 - DH 957.
4 - DH 907. 27 - DH 937-939.
5 - DH 1657. 28 - DH 942.
6 - DH 1750. 29 - DH 969.
7 - DH 914. 30 - DH 955.
8 - DH 908., 917. 31 - DH 966., 967
9 - DH 907. 32 - DH 972.
10 - DH 915., 916. 33 - DH 974.
11 - DH 1038., 1043 34 - DH 1007.
12 - DH 894. 35 - DH 983., 984
13 - DH 901. 36 - DH 985.
14 - DH 917., 918., 920., 922. 37 - DH 959.
15 - DH 932-935. 38 - DH 924., 950
16 - DH 925. 39 - DH 976.
17 - DH 937. 40 - DH 977.
18 - DH 919. 41 - DH 980.
19 - DH 941. 42 - DH 986.
20 - DH 921., 923., 926., 927. 43 - DH 988., 990,
21 - DH 928., 929., 930. 44 - DH 997.
22 - DH 991. 45 - DH 999-1001.
23 - DH 945-947. 46 - GBN 59., 60.

993.
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K É P A L Á Í R Á S O K

1. Poroszlói anya héthetes gyermekével az 1950-es évek elejéről.

2. Keresztelői kép 1961-ből. A képen levők (balról jobbra):
1. a bábasszony, 2. keresztelőkoma, 3. a pólyát tartó komaasz- 
szony, 4. az újszülött édesapja.

3. Doroszlói anya kisgyermekével 1963-ból.

4. Keresztelői kép 1966-ból. A képen levők (balról jobbra):
1. keresztelőkoma kislánya, 2. keresztelőkoma, 3. komaasz- 
szony a letakart pólyással, 4. a bábasszony, 5. az újszülött 
édesapja, 6. a keresztelői szertartás alatt segédkező rokon
gyerek .

5. Egyre ritkábban kerül elő a szekrény mélyéről ilyen szép, 
alátétes pólyavánkus, mint amilyenbe a képen látható, 1967-ben 
született doroszlói kisfiú van bepólyázva.

6. Vőfények lakodalmas virága /1975/

7. A vendégek és a lányok hajába tűzhető lakodalmas virág /1975/

8. A vőfények, a menyasszony és szüleik lakodalmas virága /1975/

9. Lakodalmi kiskoszorú, vendégvirágokkal. /1975/

10. Főzőasszony /középen/ és a két mosogatóasszony, amint az 
esküvői lakomát készítik. /1975/

11. Sütőné a süteményes szobában. /1980/

12. A vőlegény a két nagyvőfénnyel hívogat. A vőlegény kalapján 
jegyességi jelvénye, amelyet beiratkozásukkor tűzött föl a 
menyasszony. A két vőfény kalapján bokréta, kezükben csutora 
és virággal díszített nádpálca. /1936/

13. A menyasszony és a vőlegény vőfények és a nyoszolólányok tár
saságában, mielőtt esküvőre mennek. /1936/

14. Mária-vivő lányok a lakodalomban. A vőlegényen és a menyasz- 
szonyon kívül vezetőjük, a Mária-anya is velük van. /1958/

15. Menyasszony és vőlegény, vőfények és nyoszolólányok társasá
gában, esküvőre menet. /1959/

16. Öreg nagynénik a lakodalomban. /1956/ Ők még kommendáltak, 
beleszólásuk is volt a párválasztásba, családalapításba.



17. "Mesteres" újpár esküvői fényképe. /1934/

18. Parasztos újpár esküvői fényképe. /1943/

19. Esküvő előtt a menyasszonyszobában, a "siralomanya", az újpár 
jelenlétében átnyújtja az "anyósfát" az "örömanyának". /1980/

20. Öregasszonyok, lakodalmi virággal. /1980/ Közülük a legnagyobb 
virágú a menyasszony öreganyja.

21. Doroszlói lakodalom csoportképe. /1936/

22. Esküvőre vezetik a.menyasszonyt. A fölvétel a menyasszony háza
előtt készült 1940-ben. Elöl a két násznagy, utánuk nyoszoló- 
lány, vezeti a vőlegényt, őket a oagyvőrény követi a menyasz- 
szonnyal. A menet végefelé a nyoszolóasszony látható a dobozzal, 
amelyben a lakodalmi virágok vannak.

23. Az újasszonyt öltöztetik a menyecsketáncra. /1980/

24. "Ezresért leül a menyasszony..!" A fölvétel a menyecsketánc
közben készült. /1985/

25. Menyecsketánc után a násznagyok összeszámolják a táncpénzt. /1985/

26. A "bolondmenyasszonyt" táncoltatják. /1985/

27. Gazdalány stafírja az 1930-as évekből.

28. SÍ ingeit lakodalmi farkendő, amelyet összehajtva viseltek 
farukon a násznagynék. /1920/ Mérete 115 x 67 cm, anyaga 
fehér gyolcs.

29. Slingelt vőfényzsebkendő /1940/ Mérete 50 x 50 cm., anyaga 
fehér gyolcs.

30. Újabban viaszgyertyákat vásárolnak búcsúfiának a szentkúti bú
csúban, és mindjárt föl is szenteltetik, legyen mit a ravatalra 
tenni.

31. Csecsemő ravatala /1939/.

32. Csecsemőhalott ravatala a kis Szent Mihály lován /1942/.

33. Fiatal leányka ravatala /1942/. Jobb felől a koronát, amelyet 
temetés után a keresztjére tesznek, nővére tartja. A halott 
fején menyasszonyi koszorú van.

34. Férfi ravatala az elsőszobában /1975/. Feje mellett a kalapja 
van. A kiveréssei díszített szemfödél is látható.



35. Öregasszony székre helyezett ravatala /1929/, amelyet a fény
képezés miatt hoztak ki az istállóajtó elé. A halottas lepedő 
kézimunkával: lyukhímzéssel és horgolással van díszítve.

36. Gyásszertartás az udvaron, a koporsót három székre helyezték 
/1971/.

37. A halott búcsúztatása /1974/. A hozzátartozók a koporsó ház 
felőli oldalán állanak. A halottat arccal a kijárat felé for
dították.

38. Gyásszertartás az udvaron /1969/. A temetésre kivonultak az 
önkéntes TQzoltóegyesület tagjai is, akik bajtársuk koporsóját 
a temetőbe viszik.

39. A halott búcsúztatását újabban a kézi kis gyászkocsin végzik, 
amelyen aztán a temetőbe kísérik /1978/. A kép jobb oldalán 
álló asszony szenteltvizes poharat tart.

40. Halott leány búcsúztatása az udvaron /1937/. Temetésére a fi
atalság tarka, ünnepi ruhában jelent meg.

41. Lakodalmi díszbe öltözött halottvivők a menetben /1937/.
A halottat a Szent Mihály lován viszik ki a temetőbe. A legények 
kalapján bokréta, a lányok fején koszorú, karjukon bokréta.

42. Részlet a lófogatos gyászkocsiról, amelyen a jármö beszerzési 
éve olvasható.

43. Fiatal halottat temető halottvivő legények és lányok csoportja 
/1937/. A lányok ruhája tarka, fejükön lakodalmi koszorú, kar
jukon bokréta. Az előtérben álló kislány a halott koronáját 
tartja.

44. Kiházasítatlan fiatal halotti koronája /1983/.

45. Lakodalmi díszbe öltözött halottvivő lány /1942/. Fején 
koszorú, bal felső karján bokréta.

46. Új sirhantok a doroszlói Közöstemetőben /1979/.

47. Kisgyermek síremléke /1942/.

48. Hírmondónak maradt régi fakereszt a Hősök Temetőjében /1979/.

49. Régi, immár ritkaság számba menő, vörös márványból készült, szív 
alakú síremlék 1822-ből, a Katolikus Temetőben. A latin felira
tos keresztet Franciscus Xav. Kemenczynek, Doroszió nótáriusának 
állították.



50. Részlet a doroszlói Közöstemetőből. Előtérben: a tartalékolt 
sírhelyekre virágot ültetnek /1979/.

51. Részlet a doroszlói temetőből /1979/.

52. Finta Pali sírja. A fiatalt kocsmai verekedésben ölték meg. 
Ballada is ismert róla.

53. A halott életében kifejezett akaratának megfelelően elmuzsi
kálják kedvenc nótáját a temetőben. /1986/.

54. Virágot visznek a temetőbe, hogy mindenszentek napjára föl
díszítsék a sírokat /1941/.






