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Bán Kornélia
Lakodalom Mongóliában régen és ma

Bevezetés

A mongol vendégszerető nép. Ha esküvőt tart, örömmel látja az idegent, hiszen ez emeli az 
alkalom fényét. Erről bizonyosodtam meg 2014. október 10-én, amikor igen előkelő helyen 
ülve élveztem egy lakodalmi mulatságot. Hazatérve elgondolkoztam élményeimen, és kíváncsi 
lettem, hogyan tartottak esküvőt a mongolok népek régen. Jelen dolgozat korábbi kutatók 
megfigyeléseit hivatott összevetni az általam tapasztaltakkal.

Először is röviden bemutatom a forrásként használt utazókat a 17. századtól századonként 
egy-egy kutatót, majd pár szót szólok az általuk vizsgált etnikumokról. A kutatás során gyűjtött 
tekintélyes anyagot igyekszem megfeleltetni Arnold van Gennep szokásrendszerének. Három 
főbb rítuscsoportot határoztam meg: elválasztó – preliminális –, áthaladási – liminális – és 
befogadó – posztliminális – rítusok. Külön fejezetben tárgyalom saját gyűjtéseimet, kevesebb 
hangsúlyt fektetek rendszerbe sorolásukra, mert ezeket itt jegyzem le először, és nem találtam 
értelmét, hogy felborítsam a kronologikus sorrendet. 

Tanulmányomhoz csatolok illusztrációt is, hogy könnyebb legyen elképzelni a dolgozatban 
bemutatott eseményeket. Ez a dolgozat a 2015 tavaszán megrendezett „Közel, s Távol” 
Orientalisztikai Konferencián elhangzott előadásom bővített változata.

Korábbi kutatások, leírások

Kutatók 

Előljáróban a vizsgálódásom során felhasznált utazókról és az általuk kutatott mongol népekről 
ejtek néhány szót. Választásom azért éppen ezekre a személyekre esett, mert ők egymáshoz 
viszonyítva időben is és területileg is egymástól távol figyelték meg ezeket; megbízható forrásnak 
tartom őket. Tanulmányomban nem az összes ismert mongol népcsoportot kívánom elemezni, 
mert a továbbiakban látható lesz, hogy az igen távoli területeken élő csoportok szokásai is 
nagyban megfelelnek a mai Mongóliában élőkével.

Peter Simon Pallas (1741. szeptember 22. – 1811. szeptember 8.) német természettudós.1 
Nagy Katalin cárnő felkérését teljesítette, amikor több más etnikum mellett a kalmükökről 
gyűjtött értékes anyagot Oroszországban 1768-tól 1769-ig, majd 1773-ban. Útjáról kétkötetes 
műve jelent meg „Sammlungen historischer Nachrichten über die mongolischen Völkerschaften” 
címen 1771-ben és 1801-ben.2 Kutatásait Birtalan Ágnes és Rákos Attila használta fel a 
„Kalmükök - Egy európai mongol nép” című közös kiadványukban.3

Szentkatolnai Bálint Gábor 1844. március 4-én született Szentkatolnán, és Temesváron 
halt meg 1913. május 26-án. Az Akadémia 1871 és 1874 között kutatóútra küldte Kazánba 
és Asztrahánba4. Kazánban a keresztény tatárok között gyűjtött, Asztrahánban pedig a 

1  Encyclopaedia Britannica: Peter Simon Pallas, 2015.03. 24.
2  Birtalan – Rákos 2002, 29.

3  A továbbiakban, amikor Pallasra hivatkozom, az ő könyvükből merítek, és szószerinti idézeteimet is tőlük 
veszem.

4  Szentkatolnai 2009, XI.
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kalmükök között.5 Mindkétszer iskolákban dolgozott, és a diákságtól jegyzett le népdalokat 
és népmeséket.6 1873-ban sor került egy mongóliai látogatásra is elsődlegesen az Magyar 
Tudományos Akadémia megbízásából: ekkor a feljegyzéseiben keleti mongoloknak nevezett 
halhák között gyűjtött a mongol fővárosban, Urgában.7 Ezúttal nem közoktatási intézményben 
szerzett adatokat, hanem egy buddhista szerzetestől gyűjtött, akit Yondonǰamcnak nevezett.8 
Visszatérve jelentést írt az Akadémiának tapasztalatairól, mely a következő évben került 
publikálásra, és 1973-ban Kara György adta ki újra.9 Az útról fennmaradt teljes szöveganyagot 
Birtalan Ágnes tette elérhetővé az „A Romanized Grammar of the East- and West-Mongolians” 
címen, melynek adatai a bibliográfiában láthatók.

A 20. századi magyar mongolista nemzedék tagja volt Róna-Tas András. Ligeti Lajos 
tanítványa10 Budapesten született 1931. december 30-án.11 Miután befejezte tanulmányait az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Belső-ázsiai Tanszékén, kollégáival, U. Kőhalmi Katalinnal 
és Kara Györggyel vágott neki 1957 áprilisában Mongóliának,12 majd egy évvel később, 1958-
ban, immár egyedül újra gépre szállt, hogy folytassa kutatásait.13 Három kérdés foglalkoztatta: 
a mongol jurta, a mongol népek helyi történeti krónikái és a nyelvjárások.14 Ezek mellett 
számos más néprajzi megfigyelést is tett, például három népcsoport lakodalmi szokásait sikerült 
megörökítenie: a dzahcsinokét, az urjanhajokét és a darigangákét. Dzahcsinokkal Hovd (Xowd) 
megyében, a Harusz-nor (Xar us nūr)15 környékén találkozott, urjanhajok ugyane megyének 
Manhan (Manxan) és Dzereg (Jereg) nevű településein éltek,16 darigángákat pedig Dzavhan 
(Jawxan) megye Aszgat (Asgat) járásának17 környékén figyelt meg. Benyomásairól útikönyvet 
írt, melyet szintén felhasználtam dolgozatomhoz, és a bibliográfiámban is feltüntettem.

Népcsoportok

A mongol etnikumok között ma már többnyire csak nyelvi alapon tudunk különbséget 
tenni. Az ojrát (oird,18 egyes feltételezések szerint ojira, ’közeli szövetségek’ jelentésű szóból)19 
nyelvjárásba sorolhatók a dzahcsinok (jaxčin) és az urjanhajok (urianxai), innen származik a 
kalmük (kalm. xal’mg) is,20 ezeket másképp „volgai ojrátoknak” is nevezik21. Az ojrát nyelveket 
beszélők a mai Mongólia (Mongol Köztársaság) nyugati részén, Uvsz (Uws) és Hovd (Xowd) 
megyében, kisebb szórványok pedig Bajan-Ölgí (Bayan-Ölgī) megyében élnek22. Előfordulnak 

5  Szentkatolnai 2009, XIII.
6  Szentkatolnai 2009, XII.
7  Szentkatolnai 2009, XIV.
8  Szentkatolnai 2009, XIV.
9  Szentkatolnai, 2009, XI
10  Róna-Tas 1961, 6.
11  Magyar Tudományos Akadémia: Róna-Tas András, 2015. 03. 24.
12  Róna-Tas 1961, 21.
13  Róna-Tas 1961, 206.
14  Róna-Tas 1961, 20.
15  Róna-Tas 1961, 107.; A kutató a könyvében Haruszu-norként emlegeti a tavat.
16  Róna-Tas 1961, 104.
17  Róna-Tas 1961, 229.
18  Birtalan – Tartsák 2008.
19  Fodor 2003 74
20  Birtalan – Tartsák 2008.
21  Fodor 2003, 74.
22  Fodor 2003, 74.
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Kína Hszincsiang Ujgur Autonóm Területén és Kanszu tartományában,23 és Oroszországban 
(kalmükök)24 is.

A halha (xalx) nyelvjárást beszélők fordulnak elő legtöbben a mai Mongólia területén. 
Ez a hivatalos, irodalmi és a tömegtájékoztatásában használt nyelv. Ide tartozik a dariganga 
(dariganga) csoport is Szühbátar (Süxbātar) megyéből.25

A mongol lakodalom fázisai

Egy közösség életében végbemenő változás, érintse akár a közösség egy, akár több tagját, 
mindig a fennálló társadalmi és gazdasági rend bomlásával jár (A. v. Gennep, 1909).26 A régi 
idők embere csak úgy látta helyrehozhatónak az egyébként elkerülhetetlen és csak ideiglenes 
egyensúlyvesztést, ha szertartásokat, rítusokat épített köré. Ilyen rítusokat mind a mai napig 
őriz miden kultúra, jól lehet, a valódi okok feledésbe merülhettek, s a miértekre már csak a 
hagyomány íratlan törtvénye ad választ. Arnold van Gennep máig helytálló rendszert hozott 
létre a múlt században a különböző szertartások besorolására. 

Van Gennep szerint a jegyesség határhelyzeti szakasz,27 ilyenkor ugyanis tartós gazdasági 
átrendeződés történik: egy család – a közösség – elveszt egy tagot – munkaerőt –, egy másik 
pedig kap egyet.28 Az esküvő ennek a határhelyzeti szakasznak a lezárása, mely elválasztó és 
befogadó rítusok sokaságából áll.29 Dolgozatomban nem kívánok kitérni a jegyesség időszakára 
és a hozomány kérdésére, ugyanis olyan gazdag forrásanyag van róluk, hogy újabb tanulmány 
megírására lenne elegendő. 

A mongoloknál az életek két fajta egybekötése volt ismert: a lányszöktetés – vagy rablás – 
és a „hagyományos” esküvő,30 amikor is a menyasszony (ber) és a vőlegény (xürgen) családja 
közösen ünnepelték meg az eseményt. Kutatásom szempontjából az utóbbi fontos, hiszen 
ehhez köthető az általam vizsgálandó lakodalom, a xurim.

A xurim időpontját általában két asztrológus láma jelölte ki, ezt a kalmükökkel kapcsolatban 
jegyzte le Pallas, és a halhák között figyelte meg Szentkatolnai.31 A kijelölt nap az elválasztó 
rítusokkal kezdődik, ezek a menyasszony családjának a jurtájában zajlanak, hiszen a menyasszony 
válik el vér szerinti hozzátartozóitól és fogadják be jövőbeli rokonai. Érdemes megemlíteni, 
hogy a vőlegény és kísérete megérkezéséig semmi nem történik a szálláson, legalább is nincs 
róla adat az általam idézett utazóknál. 

A vőlegény a rokonai kíséretében érkezik a jurtához. A darigangák szigorú szabályokhoz 
kötik a vendégség összetételét: a vőlegényen kívül két barátja lehet jelen, mindkettőnek a 
vőlegényével azonos nevű állatjegyben kellett születnie.32 Az állatöv jelentőségét mutatja, hogy 
a násznép tagjai sem állhatnak a menyasszony és a vőlegény jegyétől eltérő évben születettekből 

23  Fodor 2003, 74.
24  Birtalan – Rákos 2002, 14.
25 Bár a Róna-Tas András által vizsgált darigangák nem Szühbátar megyében éltek, elképzelhetőnek tartom, 

hogy elenyésző mennyiségű család már régóta élt Dzavhan megyében. Sajnos a mongolista erre nem tér ki 
könyvében.

26  Van Gennep 2007, 143.
27  Van Gennep, 2007, 127.
28  Van Gennep 2007, 140.
29  Van Gennep 2007, 128.
30  Fontosnak tartom megjegyezni, hogy egyes népcsoportoknál a „lányszöktetés” hozzátartozik a lakodalmi 

szertartásokhoz.
31  Birtalan – Rákos 2002, 53; Szentkatolnai 2009, 161.

32  A mongol hagyományos időszámítási rendszer holdhónapokban számoló tizenkét éves ciklus. Egy-egy. év egy-
egy állatnak feleltethető meg.
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– írja Róna-Tas András.33 A mongolista néprajztudós megfigyelése szerint a 20. században a 
dzahcsinok között volt elterjedt szokás, hogy a kérők érkezését két hírnök előzte meg.34 A 
vendégeket rendszerint leültették a jurta oltár jobb oldalán, és életkor szerinti hierarchiának 
megfelelően kínálták meg őket a lakodalmi étellel. Peter Simon Pallas megemlíti, hogy 
a kalmüköknél a vőlegény családja hozta az erre a célra szánt főtt birka– vagy marhahúst, 
tejpálinkát és teát.35 Feltételezem, hogy ez a kínálás a vendégszeretet és az összetartozás jelképe 
volt. Róna-Tas szerint a dzsahcsin menyasszonyt átöltöztették étkezés alatt,36 Szentkatolnai 
viszont azt tapasztalta, hogy a 19. századi kalmük lány csendben, senkit nem érintve ült a neki 
kijelölt helyen.37 Ezután következett ténylegesen az elválasztó rítus: Szentkatolnai leírja, hogy 
a halháknál egy ember, aki „szétválasztotta” a lány haját, áldást mondatott vele az Istennek, a 
tűznek, a vőlegény szüleinek és testvéreinek, mialatt kiterjesztett szoknyákon38 térdepelt.3940 A 
kalmüköknél körömvágási rítust figyelt meg Pallas,41 míg Szentkatolnai Bálint Gábor száz évvel 
később lejegyzi, hogy az étkezés alatt a vőlegénynek énekelnie és táncolnia kellett, különben a 
menyasszony női rokonai fadarabbal vagy ostorral verhették. Csak egy ember málházhatta fel a 
hozományt, és ő szeghette meg a menyasszonyra addig nehezedő érintési tabut: egy olyan férfi, 
aki ugyanabban az állatjegyben született mint a lány.42 

Elrabolják a menyasszonyt. Az ara lány– és a gyermekrokonai akadályozzák e folyamatot 
(Birtalan, 2011).43 Róna-Tas szerint a darigangáknál játékos szóváltás kerekedik, miután a 
takaróval letakart, barátnőivel összekötözött menyasszonyt a vőlegény és a kérők ki akarják 
szabadítani. A kérők a magukkal hozott nyilakkal fenyegetőznek.44 Ezek a veszekedések az 
Arnold van Gennep szerinti rendszerben a szolidaritást kifejező gesztusok. Elkülöníthetünk 
nemi – darigangák – és vérségen alapuló – kalmükök – szolidaritást. 

Arnold van Gennep elválasztási rítusnak tartja a ruha cseréjét és a haj kibontását, ugyanis 
ezek olyan szertartások, melyekkel a menyasszony megváltoztat valamit magán, szakít a 
gyermekkorral.45 A darigangák esetében ketté választják a hajat, és felteszik rá a gabcsár 
(gabčār) nevű hajéket. (Róna-Tas, 1961.)46 A dzahcsin menyasszonyt még a saját családjának 
a szállásán öltöztetik át barátnői. (Róna-Tas, 1961.)47 Birtalan Ágnes és Rákos Attila leírják, 
hogy: „A kalmük lakodalomnak fontos részét alkotják a viselettel kapcsolatos szokások.”48 és 
„A lakodalomra a menyasszony leányviseletben (biiz [sic]) érkezik.”49 Arra utalnak, hogy a 

33  Róna-Tas 1961, 237.
34  Róna-Tas 1961, 109.
35  Birtalan 2011, 140.
36  Róna-Tas 1961, 109.
37  Birtalan 2011, 140.
38  Szentkatolnai „on spreadout skirts”
39  Szentkatolnai 2009, 161.
40  Feltételezem, hogy itt a menyasszony meghajoltatásáról (ber mörgəlx) van szó, mely más népcsoportoknál a 

vőlegény apjának a szállásán történik.
41  Birtalan – Rákos 2002, 55.
42  Birtalan 2011, 140.
43  Birtalan 2011, 140.
44  Róna-Tas 1961, 238.
45  Van Gennep 2007, 136-137.
46  Róna-Tas 1961, 240.
47  Róna-Tas 1961, 109.
48  Birtalan – Rákos 2002, 43.
49  Birtalan – Rákos 2002, 43.
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lány az esküvő közben átöltözik menyasszonyi viseletbe. Szentkatolnai is megemlékezik a haj 
felékesítéséről mind a kalmüköknél,50 mind a 19. századi halháknál.51

A szertartássorozat két fontos helyszíne a menyasszony és a vőlegény szüleinek szállása.
A lány szülei – a dzahcsinoknál csak az apa (Róna-Tas, 1961.)52 – otthon maradnak. Ez 

logikus lépés, hiszen a fentebb említett elválasztó rítusok során a menyasszony hivatalosan 
elválik régi családjától, a családi tűzhelytől, melyet a szülei jelképeznek. Szükséges megemlíteni, 
hogy amikor egy dzahcsin ifjú a lakodalom reggelén vendégségbe megy apósához, az anyja 
mindenképpen otthon marad (Róna-Tas, 1961.).53 Figyelmet érdemel, hogy mindig a férfiak 
játszanak aktív szerepet a családok közti kommunikációban: az apa vagy az ifjú egy idősebb 
férfitagja megy kérőbe, a fiú a nagy nap reggelén is leginkább férfi hozzátartozókkal vagy 
barátokkal jelenik meg. A nők viszonylagos passzivitását a régi idők óta meghonosodott 
nemekhez köthető társadalmi szerepekben látom: a nők feladata inkább a házkörüli munkák 
és a család eltartása volt. Ők is jelentékenyen részt vesznek az eseményekben, de háttérben 
maradnak, a szervezést segítik. 

A menyasszony megérkezését kísérő rítusok nagyon komplexek, és egy-egy hagyomány 
egyszerre több kategóriába is besorolható. Többségük áthaladási rítus. Nézetem szerint maga 
a két szállás között megtett út is az, hiszen nemcsak fizikai helyváltoztatással, hanem lelki 
felkészüléssel is jár. 

Van Gennep áthaladási rítusnak véli a vőlegény családjára vonatkozó tabukat a menyasszony 
számára.54 Szentkatolnai a 19. században tapasztalta, hogy a kalmük menyasszony a szertartás 
sorozat végétől kezdve egész életében nem szólíthatja nevükön nem vérszerinti rokonait. A férj 
szüleit „anyának” és „apának” vagy „édesanyának” és „édesapának” kell hívnia, sőt a testvéreket 
és feleségeiket is „anyának” és „apának” kell szólítania.55 Bár úgy tűnhet, ez a családi kötelékek 
erősítését szolgálja, a kutató hozzáteszi, hogy menyasszony nem is nagyon mutathatja magát 
előttük.56 Birtalan Ágnes és Rákos Attila hozzáteszi: kendő nélkül és mezítláb sem kerülhet 
a szemük elé.57 Ezek a tabuk életre szólnak, ezért azt a következtetést vonom le, hogy vagy 
rendkívül hosszú áthaladási, vagy örökös elválasztási rítusról van szó. 

Áthaladási rítus lehet menyasszonyi függöny levétele is. Védelmi funkciót is betölt,58 – 
feltehetően ez elhangzott érintési tabu is részben ide sorolható. A dzahcsinoknál Róna-Tas 
András mutatja be a folyamatot: 

Két bot közé kifeszített vászonfüggönyt (kösügöt) tartanak egyesek a menyasszony arca 
elé, amikor elhagyja a szülői sátrak környékét. […] Mikor a menyasszonyt az újonnan 
épített sátorba vezetik, és leültetik az ajtó mellé a jobb, nyugati oldalon, a függöny még 
mindig elfedi az arcát. […] Tréfás találóskérdések következnek arról, hogy mi lehet a 
függöny mögött. A vőlegény egy hosszú piszkafával igyekszik felemelni a függönyt, a 
menyasszony kísérete ezt egy darabig megakadályozza, végül azután sikerül fellebbenteni 
a lepelt. Ekkor a menyasszony átül a sátor baloldalára, ez lesz ezentúl a helye.59

50  Birtalan 2011, 141.
51  Szentkatolnai 2009, 165.
52  Róna-Tas 1961, 109.
53  Róna-Tas 1961, 109.
54  Van Gennep 2007, 136.
55  Birtalan 2011, 142.
56  Birtalan 2011, 142.
57  Birtalan – Rákos 2002, 142.
58  Birtalan – Rákos 2002, 53.
59  Róna-Tas 1961, 109.
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Összetettebb szertartásról számol be a darigangák körében – itt takaróról esik szó, mely 
különbözhet a klasszikus értelemben vett kösügtől, azonban ugyanazt a funkciót tölti be:

[A két kérő, közöttük a vőlegény mellett] az ajtó felé egy takaró alatt valami furcsa 
gomolyag mozog. […] Közben kiderül, hogy mi van a takaró alatt. A menyasszony ül 
ott, körülötte barátnői, akikkel jó erősen össze van kötözve, mindnyájukat letakarják 
egy nagy takaróval. A menyasszony rokonai most kivezetik az összekötözött lányokat 
a sátor elé. A kérők megragadják a sátortetőre elhelyezett nyilat és követelni kezdik a 
menyasszonyt. A leányok nem engedik. A kérők a nyíllal fenyegetőznek, majd lerántják 
a takarót. 60

A vőlegény szállásának környékén újra lefedik a lányt. A rítus az újonnan felépített sátor 
előtt zajlik. 

A megérkező menyasszonyt a vőlegény egyik olyan rokona, aki ugyanolyan állatnevű 
évben született, mint a menyasszony, leemeli a nyeregből. A menyasszonyt és a nyergét 
ráállítják a nemezre. A vőlegény anyja most leveszi a menyasszonyról a takarót, amellyel 
eddig le volt takarva, majd megkínálja a leendő menyét egy csésze tejjel. Ezután 
bemennek az új sátorba.61

Ennél a népcsoportnál utoljára a menyasszony meghajoltatása (ber mörgǖlex) – erről is 
hamarosan szó esik – alkalmával takarják el a menyasszony arcát. Az egész szertartást így kell 
végigvinnie (Róna-Tas, 1961.)62

Szentkatolnai Bálint Gábor is megfigyelt hasonló szokást a függönnyel kapcsolatban a 
halhák között a 19. században: jövendőbelije szállása felé menet a menyasszony elé függönyt 
feszítenek. Ezt küszöb feletti átlépésnél is viseli, csak és éjszaka, a meghajoltatás előtt fedik fel 
a lány arcát, mialatt nemez szőnyegen térdel az ajtó mellett.63 

Peter Simon Pallasnál is előfordul az eltakart menyasszony: „Az esküvő napján, melyet a 
szerzetesek jelöltek ki, a menyasszony rokonai kíséretében lovon, lefátyolozva érkezett a 
lakodalomba.”64

Áthaladási rítusnak vélem a dariganga ajtóbecsukást. Amikor a menyasszony az apóst 
meg akarja látogatni, zárva találja az ajtót. Ekkor két ember között – feltételezem, hogy a 
két kíséretből egy-egy ember –, az ajtón innen és túl tréfás párbeszéd zajlik le a munka– és 
háztartási eszközökkel kapcsolatban (Róna-Tas, 1961.)65

Továbbra is jelen van a jelképes harc a két család között, például az előbb kifejtett ajtóbezárás. 
A dzahcsin és a dariganga vetélkedés egyik formája a függöny fellebbentése körül folyó 
küzdelem, melyre Róna-Tas fentebb hozott példát. Ezen kívül a darigangák között elterjedt 
a menet közbeni üldözéses verseny. Ahogy a 20. századi mongolista bemutatja, a vőlegény 
szüleinek sátrában tartózkodók figyelik a távolt, látják-e már a karavánt. Amikor feltűnnek, két 
ember juhfejet és egy kancsó teát magához véve eléjük vágtat, ledobják a juhfejet, és kiöntik 
a kancsó tartalmát, majd visszairamodnak. A lány kísérői közt egy jó lovas üldözőbe veszi 
őket. Muszáj utolérnie őket, különben a menyasszony házassága szerencsétlen lesz (Róna-Tas, 
1961.)66

60  Róna-Tas 1961, 237-238.
61  Róna-Tas 1961, 238.
62  Róna-Tas 1961, 239.
63  Birtalan 2011, 141.
64  Birtalan – Rákos 2002, 53.
65  Róna-Tas 1961, 239.
66  Róna-Tas 1961, 238.
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A 19. századi halhák esetében a küzdelem még a lány sátra előtt megtörténik. A lányt 
barátnői közrefogják, mintha nem adnák, letakarják a fejét egy piros ruhaanyaggal.67 A lány 
sír. Két erős férfi a legény kíséretéből kiragadja, az egyik maga elé ülteti a nyeregben, és 
elvágtat vele. (Szentkatolnai, 1873.)68 Véleményem szerint ez is megfeleltethető a nemek közti 
szolidarításnak.

Hasonló jelenséget figyelt meg Szentkatolnai a 19. századi kalmükök között: a „versenyt 
a jurta füsteregető nyílásáig”69 (xaračidu). A nyertes lova egy darab pirostarka kendőre kötött 
ezüstöt kap.70

A továbbiakban a befogadó rítusokat ismertetem. .
Pallasnál felfedezhetünk befogadó rítusnak minősülő eseményt: a komák köszöntését. Az 

ifjú hozzátartozói áldással (xudnrin yöräl) fogadják a menyasszony kíséretét.71

Posztliminális rítus – „határ utáni”, régiből az új világba befogadó rítus72 – a halha 
menyasszony átlépése a jurta küszöbe felett. A lány addig nem mehet a sátorba, amíg a kísérete 
meg nem érkezik, el nem helyezi az ágyát és vánkosát, és nem gyújt tüzet. A menyasszony arca 
még mindig el van függönyözve (Szentkatolnai, 1873.)73

Ez a szokás más népeknél is megtalálható. Fentebb olvasható, hogy a dariganga menyasszony 
nyeregből való leemelése és nemezre állítása után anyósa teával kínálja meg. A rítus így 
folytatódik: 

Mielőtt a menyasszony belépne, két ember – az egyik a menyasszony, a másik a vőlegény 
rokona, és velük egynevű évben született – kovával tüzet csihol. Aki először gyújt tüzet, 
az kapja meg a sátorban előre elkészített főtt juhmellrészt. (Róna-Tas, 1961.)74

Szentkatolnai Bálint Gábor is megfigyelte ezt a 200 évvel ezelőtt élt kalmükök körében. 
Este a menyasszonyt áthívják az após sátrába, és bent leültetik egy fehér nemezszőnyegre.75 Itt 
kiemelném a nemezszőnyeg jelentőségét. A 19. századi halháknál is előfordul hasonló szövetre 
való térdeltetés, erről pár oldallal ezelőtt szóltam.76 Peter Simon Pallas az esküvői szertartások 
egy másik fázisában – amikor egy buddhista szerzetes esketi a párt – utal nemezre: „Szerzetes 
[…] a jurtában” […] egy nemezszőnyegre térdeltette a párt.”77

Róna-Tas nem ír nemezszőnyegről a dzahcsin szokások között, azonban amikor bevezetik a 
menyasszonyt az új sátorba, leültetik jobbra az ajtó mellé. Feltételezem, hogy a játékos próba a 
piszkavassal – fentebb taglaltam –, a függöny fellebbentése itt befogadó rítus, ugyanis a leány 
ezután átül a sátor baloldalára.78 Ez a jele annak, hogy ő már az új háztartáshoz tartozik.

A befogadó rítusok speciális fajtája a menyasszony meghajoltatása, vagyis ber mörgǖlex. A 
szokás a mongolok ősi tűzkultuszával van kapcsolatban. Közelebbi megértéséhez idézem Barta 
Zsolt szakdolgozatának sorait:

67  Szentkatolnai. „red thing”
68  Szentkatolnai 2009, 165.
69  Birtalan. „competing up to the smoke hole of the yurt”
70  Birtalan 2011, 141.
71  Birtalan – Rákos 2002, 54.
72  Van Gennep 2007, 55.
73  Szentkatolnai 2009, 166.
74  Róna-Tas 1961, 238.
75  Birtalan 2011, 141.
76  Ekkor a vőlegény és kísérete a menyasszony szülői szállásán időzik.
77  Birtalan – Rákos, 2002, 54.
78  Róna-Tas 1961, 109.
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A tűz-mint már említettük-a jurta lakóinak őre illetve gazdája, egyfajta háziszellem. 
Erre az elképzelésre megy vissza az a szokás, hogy ha valaki a család tagjává akart válni, 
először is hódolnia kellett a tűznek, mintegy hozzájárulást és védelmet kérve tőle.79

Sőt Szentkatolnai Bálint Gábor leírta, hogy a kalmüköknél este egy birkát áldoznak fel az 
após jurtájában a tűz tiszteletére.80 A menyasszonynak tiszteletét kell kifejeznie a tűzhely előtt. 
Azonban nem csak előtte tiszteleg, hanem meghajol az új családja és az oltár előtt is. Barta 
Zsolt még egy érdekes adatot közöl: „A tűz előtti meghajlás szokását régen a menyasszony 
egyedül végezte el az esküvő napján” Szentkatolnai szerint ez nem így ment a kalmüköknél:

[Miután felfedték a lány arcát,] egy tálkát adnak [neki, tele] apró darabokra vágott 
zsírral. Ezt követően a férfi, aki megérinthette őt és a javait, meghajoltatja az alábbiak 
szerint. Ez az ember megfogja a lány fejét:
– Hajolj meg Buddhának. – Meghajoltatja a lányt, és az egy zsírdarabkát dob a tűzbe.
Ezután:
– Élj boldogan a férjeddel! – Újra meghajoltatja a lányt és [ő] egy zsírdarabkát dob a 
tűzbe. 
Ezután:
– Tiszteld a férjed szüleit, idősebb és fiatalabb testvéreit és rokonait! – Újra 
meghajoltatja.81

Birtalan és Rákos újabb adatokkal egészíti ki Szentkatolnai gyűjtését: eszerint a 
menyasszonynak kell biztosítania a szőnyeget, egy kannányi teát, egy tálnyi süteményt és fehér 
xadagot (kalm. ölgc), ezt mind az oltárra rakják. A ceremónia alatt birkahúst szolgálnak fel a 
jelenlevőknek. A lánynak tisztelegnie kellett a tűzhely, a Nap, az ősök, a bokacsont, a védőszellem 
és az emberek előtt. Bemutatták a kutyának is. Egy erre kiválasztott személy a vőlegény oldaláról 
egyesével megkérdezi, meghajolt-e mindenki előtt, mire az idősebb sógornők meghajoltatják 
a menyasszonyt, és igent mondanak. Ezután megáldják a leányt. Végül az apának hajol meg, 
aki szintén megáldja és nevet ad neki. Utolsó lépésként bemutatják az ötféle jószágnak (tawan 
xušūd mal).82

A ceremónia háromszáz évvel ezelőtt is ismert volt. 18. században kalmük lakta vidéken járt 
Peter Simon Pallas így ír az eseményről:

Ezt követően mindkettejüket földig hajoltatják, s miközben meghajolnak a Nap felé, a 
következő formulát kell mondaniuk: „Meghajlok a Napnak. Meghajlok a csigacsontnak. 
Meghajlok a sárga vajnak.”83

Az urjanhajok így tisztelegtek a tűzhely előtt:

79  Barta 2015. 02. 26.
80  Birtalan 2011, 141.
81  „[…] she is given a bowl with fat cut into small pieces. Thereafter the man who was supposed to touch her 

and her goods makes her bow as follows. That man takes the maid’s head:
– Bow to the Buddha. – He makes the maid bow and she throws a piece of fat into the fire.
Thereafter:
– Live well with your husband! – He makes the maid bow again and throws a piece of fat
into the fire. Thereafter:
– Respect your husband’s parents, elder and younger brothers and relatives! – He makes her bow again.” 

Angolra fordította: Birtalan Ágnes. Kivettem a korrekciókat, hogy hűbb legyen Szentkatolnai szövegéhez.
82  Birtalan 2011, 143.
83  Birtalan – Rákos 2002, 54.
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Mikor a menyasszony megérkezik, apósa sátrába megy. A tűzhely elé lép, sót és 
vajat hint a tűzbe, majd hátra megy a burhánokhoz, a családi oltárra elhelyezett 
buddhaszobrokhoz, ott is meghajol, és egy hadagot tesz le. Majd egy-egy hadagot ad át a 
vőlegény apjának, anyjának, a vőlegény összes jelenlevő rokonainak, gondosan betartva 
a kor és nem szerinti kötelező sorrendet. A tűzhely előtti tisztelgés még ezzel sem ért 
véget. A menyasszony legközelebbi rokonainak is el kell végezniük a vőlegény szülei és 
oltára előtti meghajlást. (Róna-Tas, 1961.) 84

A dariganga tiszteletadás szorosan egybefügg a kösüg használatával. Miután lezajlott az 
ajtóbecsukás rítusa:

Végül bevezetik a menyasszonyt az após sátrába. Egy ember a lefedett menyasszonyt a 
tűzhöz, onnan leendő apósa, anyósa elé vezeti. Mindegyiket mély meghajlással üdvözli. 
[…] A meghajlás után a tűzhely elé áll. A tűzhely mellé juhhús van felrakva, azon sárga 
vaj áll. A menyasszony leveszi a vajat, s a tűzre szórja. Most jön egy, a menyasszonnyal 
egynevű évben született asszony, és ismét leveszi a menyasszonyról a leplet. Ezután a 
menyasszony sorban kék kendőket ad át az apósnak, anyósnak és a többi rokonnak. 
Szertartás közben nem szabad kiejtenie azoknak a nevét, akik előtt meghajlik. Fontos 
még, hogy a meghajlás ideje alatt a menyasszony feje kendővel legyen bekötve (Róna-
Tas, 1961.)85

A 19. századi halhák között a lány haját szétválasztó ember hajoltatja meg Buddha, a szülők 
és az idősebb sógorok előtt (Szentkatolnai, 1873.)86

A 20. századi dzahcsinokról nem jegyezték le ezt a szokást. 
Arnold van Gennep könyvében a közös étkezést posztliminális rítusnak véli.87 Nézetem 

szerint a mongol teaszertartás is idesorolható. M. Iderhangaj (M. Iderxangai) adatközlő 
beszámolója alapján a tea mindig is különleges jelentőséggel bírt a távol-keleti kultúrákban. 
Ha valakit régen nem kínáltak meg teával, súlyosan megsértették a vendéget. Tapasztaltam, 
hogy a mongol sós-tejes tea a mongol étrend alapját képezi. Minden háztartásban találkoztam 
vele, és mindenhol ez volt az első, amellyel megkínáltak.

Birtalan Ágnes és Rákos Attila így fogalmazza meg Peter Simon Pallas benyomását: „A 
menyasszony akkortól számít a férje nemzetségéhez, amikor először áldoz a tűznek és megfőzi 
az első teát, melyet először apósának és anyósának kínál fel”. Ez az úgy nevezett fehér ital 
(kalm. caγan undn).88

Szentkatolnai is beszámol kalmük teaivásról.89 A dzahcsinoknál nagy hangsúlyt kap a kínálási 
sorrend: 

Teát főznek, az új asszony felszolgálja, először a legidősebb férfi rokonnak, azután sorba 
a többi rokonnak. A kort annyira tisztelik a lakodalmi szertartásokban, hogy például, ha 
az após bátyja él, akkor ő kap először, és nem az após (Róna-Tas, 1961.)90

A darigangáknál az üldözés közben jelenik meg a tea, amikor kiöntik a karaván elé (Róna-
Tas, 1961.)91 A Szentkatolnai által vizsgált halhákról nem maradt fenn ilyen adat.

84  Róna-Tas 1961, 110.
85  Róna-Tas 1961, 239.
86  Szentkatolnai 2009, 165.
87  Van Gennep 2007, 138.
88  Birtalan – Rákos 2002, 55.
89  Birtalan 2011, 141.
90  Róna-Tas 1961, 110.
91  Róna-Tas 1961, 238.
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Kiemelném a vallás szerepét a lakodalmi szertartásokban, ugyanis igen változatos színt 
mutat. 

Pallas kalmük közlése nagy jelentőséget tulajdonít a lámának: „[A szerzetes] megkérdezte 
őket, hogy nem kényszer hatására lépnek-e házasságra, majd az összetartozás jeleként kezükbe 
adott egy húsos lapockacsontot (melyet, mind a vőlegény, mind a menyasszony meg kell 
fogjon)”, és ő az, aki vezeti a tiszteletadást.

Szentkatolnai 100 évvel későbbi jelentésében is megtalálhatóak a szerzetesek: tisztító 
rituálékat tartanak, és áldásért imádkoznak.92

Az asztrológus lámáknak a halha szertatásokban is nagy szerepük volt a 19. században. 
Mindkét család asztrológus lámája jelen volt a menyasszony apjának sátrában. Imákat mondtak 
a gazdagságért és erényességért, majd fohászukra lépett be a menyasszony a jurtába. A fohász 
így hangzott: „Legyen erényes és hosszú életű, és legyen annyi utódja, hogy maga se tudja őket” 
(Szentkatolnai, 1873.).93

A dzahcsin lakodalomban ellenben meg sem említik a szerzeteseket, csupán áldásmondó van 
jelen (Róna-Tas, 1961.).94

Vallási vonatkozást látok a tizenkettes állatöv szerepében a vendégsereg összetételében. 
Megtalálhatjuk a buddhizmust a tiszteletadáskor is, hiszen a menyasszony először mindig a 
családi oltár, a buddhista szobrok felé hajol meg elsőként. A ló színét is, melyen a menyasszony 
lovagol jövendőbelije szállása felé, az asztrológus lámák határozzák meg; ezt megfigyelték mind 
a dariganga (Róna-Tas, 1961.),95 mind kalmük (Szentkatolnai, 1871-74.)96 területeken.

Változás a lakodalmi hagyományokban a 21. században

Végignéztük, milyen rítusok vannak jelen a tizennyolcadik, tizenkilencedik és huszadik 
századi mongol lakodalmi hagyományokban, illetve besoroltuk őket az Arnold van Gennep 
által felállított rendszerben. Készítettem egy összefoglaló táblázatot a hagyományok időrendi 
változásainak áttekintésére.

Kalmükök/
Ojrátok

18-19. sz.

Dzahcsi-
nok

20. sz.

Urjanhajok1

20.sz.
Darigangák

20. sz.
Halhák
19. sz.

Halhák
20. sz.

Iderxangai
láma

Büregxangai 
járás

Időzés a 
menyasszony 
szálláshelyén

I. I. I. I. I. I. N.a.

A men-
yasszony 

„elrablása” és 
kísérő rítusok
(pl.: függöny 
kösüg felhely-

ezése)

I.
E.

(nincs 
rablás)

E.
(nincs 
rablás)

I. I. I. N.a.

92  Birtalan 2011, 141.
93  „May she be virtuous and longevous and may she have so many descendants as not able to know them”
94  Róna-Tas 1961, 109.
95  Róna-Tas 1961, 238.
96  Birtalan 2011, 140.
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A men-
yasszony 

megérkezését 
kísérő rítusok

(pl.: füg-
göny kösüg 

levétele)

I. I. I. I. I. N.

V.
(régiek hely-
ett új szokás 
jelenik meg)

Buddhista 
szertartás 

(áldás yörȫl
mondása)

I. I. I. I. I.

V.
(csak a 
vallásos 

családoknak 
fontos)

V.
(szerepe nő)

Teakészítés I. I. I.

E.
(menyasszony 
megérkezését 
kísérő rítu-

sok)

N.a. I. I.

Menyasszony 
meghajol-

tatása
Ber mörgǖlx

I. N.a. I. I. I. I. N.

Haj befoná-
sa és /vagy 

öltözet cseréje
I. I. I. I. I. N. N.

Jelmagyarázat:

I – Igen

V – Változás

N.a. – Nincs adat

N – Nem

E – Eltérés

A táblázatból kivehető, hogy a 20. századig a rítusok között csekély eltérések voltak. A 
huszonegyedik században a helyzet megváltozik. 2014. október 10-én dél és este 9–10 óra 
között volt szerencsém a halhák által lakott Burighangáj (Büregxangai) járásban, Bulgan (Bulgan) 
megyében tartózkodni, ahol három esküvő zajlott párhuzamosan. Az első esküvőn Orgil (Orgil, 
vőlegény xürgen) és Rencenhand (Rencenxand, menyasszony ber), a másodikon Boldbátar 
(Boldbātar, vőlegény xürgen) és Münhcicig (Mönxceceg, menyasszony ber) volt az ifjú pár, a 
harmadik G. Boldbátar (G. Boldbātar, vőlegény xürgen) és O. Narancacral (O. Narancacral, 
menyasszony ber)97 lakodalma volt. Az első pár nyugati stílusú egyemeletes családi házban, a 

97  A továbbiakban a mongol tulajdonneveket ejtés szerint fogom leírni, s első előfordulás alkalmával utánuk 
írom a tudományos átírást is.
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második jurtában, a harmadik egyszerű mongol vidéki házban ünnepelte az eseményt. Felszínes 
ismeretség vagy teljesen idegen lévén nem akartam megzavarni a résztvevők boldogságát, így 
elsősorban megfigyelőként vettem részt. A bennem felmerült kérdésekre az események után 
M. Nándinbátar (M. Nandinbātar), a járás lámája és Orgil másod unokatestvére adott választ. 
Dokumentációm itthoni feldolgozásában közreműködött M. Iderhangáj, aki nevén kívül más 
adatot nem kívánt elárulni magáról.

A korábbi forrásokban - ahogy az előző fejezetben említettem - egyes népcsoportok csillagjós 
lámákat kértek fel a házasulandó nap meghatározására. Ezzel szemben az én tapasztalataim 
eltérőek. Nándinbátar közlése alapján 2014. október 10-e „szerencsés nap” (sain ödör) volt a 
buddhista holdnaptár szerint. Iderhangáj kiegészítette: ilyen nap kétszer-háromszor is van az 
évben, buddhista esemény, Dasnyam (Dašnyam) és Baldzsinnyam (Balǰinnyam) ünnepe. Ekkor 
egyes tevékenységek, munkafolyamatok végzése sikeres kimenetelű, áldott. Ilyen eseménynek 
számít a lakodalom (xurim) és a jószág billogozása (tamgalax) is – ez utóbbit is sikerült 
dokumentálnom, de a tanulmány témája miatt erre nem térek ki részletesebben. A házasodni 
vágyó párok maguk választják ki a naptárból a napot a megesküvésre. Iderhangáj szerint vidékén 
a halhák között azonban még mindig él az a hagyomány, amikor az asztrológus lámák jelölik 
ki az adott pár állatjegye alapján a megfelelő napot és órát. Ha az óra kiválasztása nem történik 
meg, akkor az úgynevezett ló órában esküsznek a fiatalok. Ez az időpont 11 óra 40 perc és 13 
óra 40 perc közé tehető. Annak, hogy ez az óra szerencsés, több oka is van. Először is a ló – 
Iderhangáj szerint – a mongolok legkedvesebb háziállata, a lelket szimbolizálja. Másodsorban 
gyors állat, és amilyen gyorsan vágtat, a mongolok is szeretnék, hogy olyan gördülékenyen 
menjen és sikeres legyen a munka, amelyet délben végeznek. Ez az elképzelés Burighangájban 
is meglehet, ugyanis nem sokkal dél után csatlakoztam az első esküvő násznépéhez, amikor a 
hivatali esketés98 a végéhez közeledett. Iderhangáj hozzátette, elő szokott fordulni, hogy ha a 
kiválasztott nap ősz vége és tavasz eleje közé esik, akkor csak az összeköltözés történik meg, 
és csak nyáron ünneplik meg az eseményt. Ezt azzal magyarázta, hogy addig túl hideg van a 
vigadáshoz.

Mivel csupán a délutáni eseményekre volt rálátásom, nem tudom, hogy délelőtt történtek-e 
szertartások a menyasszony szülői szállásán, illetve, hogy onnan és nem máshonnan indultak 
a hivatalba az emberek. Iderhangáj azonban állította, hogy náluk, vidéken még élnek rítusok, 
melyeket a menyasszonyi sátorban kell elvégezni.

Iderhangáj a következőket mondta: Háromféleképpen házasodtak a mongolok. Ha az 
egybekelésnek anyagi vagy társadalmi akadálya volt, a legény egyszerűen megszöktette a lányt. 
Ez ma már igen ritka. Ha megvoltak az anyagi feltételek, akkor megtarthatták a lakodalmat, 
ám a láma itt is egy határt húzott: vannak szerelmi és előre eldöntött házasságok, utóbbiak a 
magas társadalmi pozíciót betöltő családoknál figyelhető meg.

A lakodalom Iderhangájék felé így zajlik: a vőlegény és kísérete megjelenik a menyasszonyi 
jurtában. A legény mindig heted vagy kilenced magával érkezik, fontos, hogy a szám páratlan 
legyen. A kíséretben mindig ott van az apa, egy barát és egy női rokon, ez általában a legény 
sógornője vagy egyik nagybátyjának a felesége. Számít, hogy az asszony ne legyen elvált és 
üdvös, ha sok gyermeke van, különösen, ha ezek között akad fiú is. A család kíváncsi, vajon 
milyen élete lesz a lányának a legény szállásán. Ezzel mutatják – Iderhangáj szerint –, hogy 
náluk a sógornőknek jó sorsuk van, szép ruházatuk, mosolygós arcuk, sok gyermekük.

A menyasszonyt a rokonai elrejtik, és a vőlegény barátjának kell megtalálnia. Ez azzal 
magyarázható, hogy a menyasszony hozzátartozói – Iderhangáj közlése alapján – szeretik a 
lányt, s bár tudják, hogy új életet kell kezdenie, nem akarnak megválni tőle egykönnyen. Ezt 

98  Erről bővebben később szeretnék szólni.
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fejezi ki jelképesen a bújócska. Miután megtalálták, a lány elbúcsúzik a szüleitől és csatlakozik a 
menethez. A mongol apákról úgy hírlik – Iderhangáj szerint –, hogy jobban szeretik a lányaikat, 
mint a fiaikat. Ezzel magyarázható, hogy az apák nem mindig néznek a lány szemébe, kerülik 
a búcsúzkodást. Nem bírják elviselni a kedves gyermek elvesztését, gyakran alkoholba fojtják 
bánatukat. Így kiegészülve immár nyolcan vagy tízen vannak, ezért volt lényeges, hogy a 
vendégek páratlan számúak legyenek. 

Bár a menyasszonnyal tart az anya, amely miatt a teljes menet újra páratlan számra végződik, 
feltételezem, hogy a páros szám hagyománya a vőlegény és kísérete által képviselt közösségre 
vonatkozik: velük egészül ki az új tag, így lesz teljes a család.

A vőlegény otthonában a menyasszony anyja, miután a lány elfoglalta a helyét, az ölébe helyez 
egy súlyos tárgyat. Ezzel jelképesen lefogja, neki már ez az otthona, ne akarjon visszajönni a 
szüleihez, éljen itt élete végéig. Napjainkban a súlyos tárgyat aranyékszerek váltották fel, így 
– nézetem szerint – a jelentéstartalom kiegészül gyakorlati haszonnal: a lány megkapja szülei 
utolsó ajándékát: személyes vagyonát. Az Iderhangáj járásában élő halháknál előfordul a tűz 
előtti tisztelgés is. Adatközlőm elmondta, hogy sót és vajat hintenek a tűzbe. Ha a vajtól a tűz 
fellángol, akkor ez jó jel a pár számára, és ha a belévetett sódarabkától felsistereg, hangot ad, 
akkor azt mondják, hogy „boldog a tűz”. Feltételezem, hogy az ünnep alkalmával meggyújtott 
házi tűzről van szó. Ezt teaszertartás követi, mely nagyon fontos része az ünnepélynek. A 
menyasszony első ételkészítése alkalmával lép először kapcsolatba a házi tűzzel, és ezzel a 
tevékenységgel deklarálja, mostantól ő ennek a háznak az úrnője. Iderhangáj elmondta, hogy 
az első csésze tea mindig a házi oltáron álló Sákjamuni buddhát jelképező szobornak jár. A 
második csészét a jurta előtt libációként áldozza az ég, egy hegy vagy egy közeli szent hely 
tiszteletére. Ha Ulánbátorban tartják a ceremóniát, a menyasszony kimegy az erkélyre, és az 
ég felé áldoz. A harmadik csésze a vőlegényt illeti, a negyedik – ha jelen van – a szerzetest, az 
ötödiktől kezdve az ülési rendet betartva kínálják a násznépet. Hasonló folyamat figyelhető 
meg az ételosztásnál.

Adatközlőm megosztotta velem napjaink halha ülésrendjét, észrevehető, hogy nem sokban 
tér el a korábbi forrásokétól: a fő helyen ül a boldog pár, kinek-kinek a családja a maga oldalán. 
Az ifjak mellett apjuk, anyjuk, a kíséretben velük tartó férjezett asszony, utána pedig a legidősebb 
rokon családja – apa, anya, gyerekek –, őt követik a fiatalabb családfők és hozzátartozóik. Bár 
ez a hagyományos ülésrend, napjainkban nem mindenki tartja be.

 Ezután kezdetét veszi a lakoma, és a lakodalom egyéb kötetlenebb eseményei. Az imént 
elhangzottak voltak a lakodalom kötelező pontjai, a hagyományos ceremónia. Ilyenkor szokás 
a hagyományos halha népviselet, a dél (dēl) viselése. Napjainkban a párok ezek elvégzése után 
úgy nevezett nyugati stílusú esküvőt tartanak, fehér menyasszonyi ruhával, fekete öltönnyel. 
Ez különösen a városban elterjedt.

Burighangájban az ünnepély kiegészül „polgári esküvővel”. Ez is változás az előző századokhoz 
képest. A násznép a polgármesteri hivatalban gyűlik össze. Az általam dokumentált pár a 
tárgyalóasztal fő helyén foglalt helyet, velük szemben a polgármester és a járás országgyűlési 
képviselője (irgedīn tolōlīn xuralīn darga), közöttük a hagyományos ülésrendet betartó násznép, 
illetve aki az asztalhoz fért. A többiek álltak, vagy ha találtak helyet, távolabb hallgatták a 
két hivatali személy beszédét. Közben – feltehetően a vőlegény lányrokonai – körbekínálták 
a résztvevőket egy csésze kumisszal (airag). Az emberek diszkréten tubákos szelencét (xȫrög) 
cseréltek. A polgármester és a képviselő előtt két nagy tál megrakva szárított túróval (ārūl) 
mindenféle formában. Egy harmadik tál is körbement. A hivatali szoba lufikkal volt feldíszítve. 
A beszéd végén az egyik hivatali személy áldozati kendőt (xadag), egy tál szárított túrót és egy 
bekeretezett képet adott át a vőlegénynek. 
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A modern rítusoknak ezt a fajtáját talán áthaladási rítusok közé lehetne sorolni, azonban 
fontosnak tartom kiemelni, hogy itt nem a két család mint két közösség számít, hanem az 
állam és az ifjú pár. Ennek a szertartásnak elsődlegesen legitimáló szerepe van.

Iderhangáj elmondása szerint nem kötelező a hivatal meglátogatása, de különösen 
Ulánbátorban sokan lépnek így frigyre a hagyományok követése mellett.

A szükséges okiratok aláírása után a násznép kivonul a polgármesteri hivatal elé 
fényképezkedésre (jurag awax). Rendkívül hosszú időbe telt a folyamat, mindenki szeretett volna 
közös képet az ifjakkal, és külön egy-egy rokonnal. Véleményem szerint ez az esemény felvételt 
érdemel a modern esküvői hagyományok közé, hiszen nem csak itt, hanem Ulánbátorban is 
láttam számos ujdonsült házaspárt, amint a parlament előtt örökíti meg a boldog napotAz 
előző századok kutatói nem említenek hasonló – dokumentációs – célból létrejött szertartást. 
Valószínű, hogy kevesebb, mint száz évvel ezelőttig nem is nagyon volt igény ilyen fajta rítus 
megszületésére. Nézetem szerint ez a szokás befogadó rítusnak felelne meg, hiszen a két család 
keveredik, elvegyül egymással, itt már nem csak magáról a menyasszonyról van szó, hanem arról, 
hogyan fogadja el az egyik család a másikat. Nem csak egy ember felé kell nyitni a vőlegény 
hozzátartozóinak. Ebből kifolyólag feltételezem, hogy a vőlegény családja és a menyasszony 
közötti kötelék lazult, hiszen nem kell a lánynak teljesen elszakadnia, vele tartanak a többiek 
is. A szeparáltság nem olyan hangsúlyos már, mivel a különböző kommunikációs eszközök és 
Mongólia infrastruktúrája lehetővé teszi a kényelmes kapcsolattartást nagy távolságok esetén is.

A következő esemény sem található meg korábbi forrásokban: a kolostor meglátogatása. 
Iderhangáj elmondása szerint ennek az eseménynek nincs meghatározott ideje. A tömeg a 
lakodalom után néhány nappal is ráér tiszteletet tenni, és általában csak a vallásos emberek 
jönnek el. Mindent úgy csináltak, ahogy köznapi kolostorlátogatáson: óramutató járásának 
megfelelően körbementek az épületben, meghajoltak a szentképek és szentszobrok előtt, 
megforgatták az imamalmokat. Egyesek megszentelték a kalapjukat is. Kifelé menet – 
valószínűleg ismét a vőlegény ági nőrokonok – összehajtott papírocskában borókát adtak

A 21. századi halháknál is megtalálható a teaszertartás. Az Iderhangáj által közöltek 
megfelelnek az én tapasztalataimnak, leszámítva, hogy nem láttam Buddhának vagy az égnek 
áldozást.

A szertartás után mindenki helyet foglalt a nappaliban vagy a jurtában. Az ételhez senki 
nem nyúlt, csupán a gyerekek vehettek az asztalról, amikor kedvük tartotta. Ha volt helyük, 
elhúzódtak a másik szobába játszani, vagy csendesen az ajtó közelébe gyűltek – ez a jurtabeli 
lakodalmon volt így. Az ülésrend annyiban eltért az Iderhangáj környékebeli szokásoktól, hogy 
a rokonok nem szülő-gyermek egységben ültek az asztalnál, sőt lehetőleg a férfiak és nők is 
külön csoportba tömörültek. A menyasszonyok az oltárhoz képest nem ugyanott ültek. Az első 
menyasszony jobb oldalon, az utolsó kettő pedig balra helyezkedett el. Én vendégként mindig 
a jobboldalon foglaltam helyet, legtöbbször igen közel az tiszteleti helyhez. Csupán a jurtában 
fordult elő, hogy a tűzhely mellé kaptam széket, de ez magyarázható a sátorban lévő sokasággal. 
Egyszerűen nem volt több hely mozogni.

A buddhista szertartás, melyet én tapasztaltam, jóval bonyolultabb az előző századokhoz 
képest. Elképzelésem alapján az utazók különböző okoknál fogva egyszerűen csak nem írták 
le a folyamatot. Ugyanis ebben a modern ceremóniában olyan ősi szinkretista elemeket 
véltem felfedezni, mint a rizzsel való termékenységvarázslás. Hasonló figyelhető meg a jószág 
herélésénél (agtlax).99 Úgy vélem, ilyesmi csak úgy maradhat fent napjainkig, ha a szokást 
megszakítás nélkül művelték. 

99  Birtalan 2008.
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A szerzetes szútraolvasása – nem árulta el, hogy melyiket recitálta – közben meggyújt egy 
füstölőt. Iderhangáj közlése alapján a füstölőben lévő kivonatban rejlik Sákjamuni Buddha 
ereje, ezért tisztítóerővel bír. A menyasszony és a vőlegény előre jön a füstölővel, először a 
lány, majd a legény háromszor megkörözteti maga körül a nap járása szerint, majd a lány 
fogja, és ugyanezt megteszi a küszöb fölött, a tűzhely, a piszkavas és a tűzhely fedele körül. 
Adatközlőm magyarázattal is szolgált: először is az új jurta fontos helyeinek megszentelése új 
kezdetet jelent. A menyasszonyt azért szükséges megtisztítani, mert az idevezető út közben 
rossz szellemek tapadhattak rá – külön a vőlegényre nem tért ki, ezért úgy értelmeztem, hogy 
rá is ugyanezek vonatkoznak. A küszöbön át jön be minden látható és láthatatlan jelenség, a jó 
is, rossz is. Utóbbi miatt kell megszentelni. A tűz, ahogy már az előző fejezetben olvashattuk, 
az otthon egyik védőszelleme. A piszkavassal, ahogy a tűzbe nyúlunk, beszennyezhetjük a 
szellemet, hiszen a kinti világból érkezett. A tűzhely fedele pedig közvetlen érintkezésben van 
a nyílással, amelyen szintén behatolhat a rossz, és ott főzik a kiemelt jelentőségű teát. Érdekes 
tapasztalat, hogy a teaszertartás még a tisztítás előtt megtörténik. Mialatt a buddhista szerzetes 
tovább olvassa a szútrákat, egy rizzsel (cagān budā) telt zacskót ad a vőlegény kezébe. Az feláll, 
végigmegy a sorokon, és mindenkinek a kezébe szór egy marék rizst. Ezt a szútra olvasás 
bizonyos pontján köröztetni kell az órajárásnak megfelelően, majd a vőlegény visszaszóratja a 
zsákba (ún. dallaga szertartás). Utolsó aktusként a láma fog egy áldozati kendőt, beletesz egy 
szent tárgyat, és odaadja a vőlegénynek. Iderhangáj elmondta, hogy a vőlegény apja vagy az 
ő ágáról származó legidősebb jelenlevő férfi kötheti csak fel a xadagot a jurta tetőkarikájára. 
Ennek a fázisnak is a tisztítás a lényege.

A buddhista szertartás végeztével megkezdődik a lakoma. Először ételt kínálnak az ülési 
rendet tiszteletben tartva, utána pedig mindenki szabadon vehet az asztalról. A hangulat oldott, 
mindenki nevet, jól érzi magát. A második lakodalmon ilyenkor előkerült egy tülök, amelybe 
vodka volt töltve. Akinek odaadták, beszédet kellett mondania a párnak vagy énekelnie, és jót 
húzni az italból. A harmadik lakodalmon ekkor került sor a nászajándékok átadására. 

Összegzés

Elmondható, hogy a mongol lakodalmi hagyományok van Gennep struktúrájába beépíthetők, 
és több ponton is hasonlóságot mutatnak. Ez leginkább a két család közötti versengés 
kategóriájára jellemző.

A szokások az eltelt háromszáz év alatt viszonylag egységesek maradtak. Még a 21. 
században is fellelhetők olyan területek, ahol csak csekély mértékben változott egy-egy rítus. A 
többiekhez képest Burighangáj szinte kivételt képez. Az itt fellelhető szertartásokhoz hasonlót 
csak Ulánbátorban figyeltem meg. Ennélfogva javasolt a vidéki és városi hagyományok 
összehasonlítása is, ugyanis fény derülhet az ezek mögött meghúzódó társadalmi folyamatokra.

Tanulmányomban utaltam egy-egy rítus érzelmi hátterére. Ilyen szempontból is érdemes 
lenne megvizsgálni a lakodalom részeinek módosulását a történelemben, hiszen ha az emberek 
elhagynak egy rítust, annak érzelmi okai is lehetnek, melyekből társadalmi következtetések is 
levonhatók.
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(Footnotes)
1  Róna-Tas a dzahcsin szokások után kitér az urjanhaj tűz előtti tisztelgésre. Megfogalmazását úgy 

értelmeztem, hogy az urjanhaj hagyományok – a tiszteletadáson kívül – nagymértékben megegyeznek a 
dzahcsin rítusokkal, ezért a táblázatot is ennek megfelelően töltöttem ki.
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