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 Élő néphagyományok. 
 
 

Asztalos Enikő 
 

Erdélyi néprajz marosszéki gyűjtésekben 

VI. 

 
Erdélyi lakodalmak  

és lakodalmi szokások (II.) 
 

 
II. 

LAKODALMI RIGMUSOK (I.) 
 

 

 

A LAKODALMI SZERTARTÁS RIGMUSAI 

 

 

Koszorúslány-kikérő 

 

Tisztelettel tettük ide be a lábunk, 

Ennek a háznak jó napot kívánunk! 

Egy derék barátunk esküvőre készül,  

Koszorúslány kell a vőlegény részéről. 

E szép tisztességet lányuknak is szánták, 

Szíves kérésüket felhozni kívánják. 

Ne mondjanak nemet, mi érte jótállunk,  

Hogy a leányuknak nem lesz baja nálunk. 

Visszahozzuk vasárnap, rózsás egészségben, 

Hogy e szép mulatság rendbe menjen végbe. 

 

 

Lakodalmi hívogató (I.) 

 

Alázatossággal léptünk e hajlékba, 

Ég áldása szálljon a benne lakókra! 

Házigazda úrtól bocsánatot kérünk, 

Hogy e tisztes házban megjelenni mertünk. 

Jövetelünk célját elmondom röviden: 
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Egy szép esküvő van nálunk készülőben. 

Vőfélyei vagyunk e hű jegyespárnak, 

Akik az életben külön úton jártak. 

A boldog vőlegény s az ő menyasszonya 

A jövő szombaton esküvőjét tartja. 

Meghívják önöket, s tisztes családjukat. 

Ennek a szép napnak megüljük a torát, 

Készítenek ott majd bőséges vacsorát. 

Ne feledjenek majd ott megjelenni, 

S a vacsora után a táncban részt venni! 

Jó válaszukat várom! 

Isten áldja! 

 
 

Lakodalmi hívogató (II.) 

 

Adjon az Úristen szerencsés jó napot! 

Örömteljes szívvel jöttünk e hajlékba, 

Örömhírt mondani ebbe a családba. 

Megjött a szép tavasz, maga pompájával, 

Szép nyíló virágok édes illatával. 

Repdeső madarak fészket rakó vággyal, 

Örömöket látva e földi világban. 

Ifjú J. G. legény szívében is új érzet kelt. 

Házasélet-útra lép, melyet Isten rendelt. 

Szombaton lészen a mennyegző napja,  

Amelyre J. G. bátyám s az ő vőlegény fia, J. G. 

Általam szívből meghívatja az egész családjukat. 

Jó válaszukat várom. Isten áldja! 

 

 

Hívogató (III.) 

 

Adjon az Úr Isten szerencsés jó napot, 

                          uram kegyelmeteknek! 

Szívhajlandósággal jöttünk be e házba, 

J. B. bátyám legény fia, Jakab megbízásából, 

Meghívom önöket egy nászünnepségre, 

E ház népe legyen résztvevője. 

Őseinktől fogva tartjuk e szent kötelességet, 

Mert szereti a magyar a szép vendégséget. 

Szombaton lészen az új pár menyegzője, 

........... és ................. esküvője. 

Legyenek szívesek nekem kezet adni, 

Hogy meghívásomra meg fognak jelenni. 
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Vőlegény-búcsúztató (I.) 

 
Tisztelt vendégsereg, egy kis csendet kérek, 

Egy pár szót indítok, türelmüket kérem! 
Zeng búcsúzó szavam, hullanak könnyeim, 

Mert tőletek válok, kedves jó szüleim! 
Felséges Istenem, világ teremtője, 

Tekints le ezen jó és kedves szülőkre! 
Harmatként áldásod szállítsd le fejökre, 

Kik által világra engem helyeztettél, 
Most pedig számomra más utat jelöltél, 

A házaséletre engem segítettél. 
Buzgó szívvel azért hálát adok néked, 

Áldom örökké szent gondviselésed! 
Elsőbben tehozzád indítom szavamat, 

Kedves édesapám! 
Áldjon meg az Isten minden lépésedben,  

Adjon neked hosszú, boldog életet, 
Hogy többi gyermeked is 

Szárnyára ereszthesd! 
Azért rád kívánom az Úrnak áldását, 

Szórja rád, mint bő víz áradását! 
Kedves szülőanyám, most tehozzád térek, 

Míg új szállásomra tetőled elérek. 
Áldást Istentől tereád kérek, 

Akit én szívemből szüntelen dicsérek! 
Jóra tanítottál, a rossztól intettél, 

Most pedig szárnyamra engem eleresztél. 
Látod, kedves szülőm, elmegyek mellőled, 

Jó gondolatom lesz mindenkor felőled. 
A mennyei Atya legyen mindig veled, 

Valamíg életed halállal cseréled, 
Adja meg Jézusod te örökös béred! 

Kedves testvéreim, tőletek búcsúzom, 
Kikkel együtt telt el boldog gyermekkorom! 

Kívánom, hogy Isten áldása maradjon 
Mindig rajtatok, és soha el ne hagyjon! 

Kedves szüleinket mindig szeressétek, 
Kedvükre bármit is szívesen tegyetek! 

Bút, bajt jönni rájok ne hagyjatok, 
Amitek van, abból szívesen adjatok! 

Ez a kérés legyen búcsúm titőletek, 
Az Isten áldása maradjon veletek! 

Kedves alsó és felső szomszédok, 
Rokonim, barátim és sok jóakaróm, 

Hogy tőletek szótlanul én el ne menjek: 
Adjon Isten békét, boldogságot nektek! 

Induljunk, s utunkban szerencse kövessen! 
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Vőlegény-búcsúztató (II.) 

 

Most a hegedűnek némuljon zengése, 

A sarkantyúnak is szűnjön meg pengése, 

Mert a búcsúzásnak most lészen kezdése, 

Legyünk csendességben, míg lészen végzése. 

Dicsőség először a nagy magasságban, 

Annak, aki rendelt nekem egy hű társat, 

Kinek parancsai szerint híven járjak. 

Reszketnek ajkaim a belső félelemtől, 

Még jobban remeg a szívem a szeretettől. 

Bocsásd meg, jó apám, ha megbántottalak, 

S ha téged némelykor háborítottalak. 

Köszönöm apai hű szeretetedet, 

S amit nem érdemlek, gondviselésedet. 

Kedves édesapám, szépen tanítottál, 

Az életről nekem tanácsokat adtál. 

Most majd útra indítva szerető párommal, 

Gyermeki szívemet itt hagyom teneked, 

Kedves édesapám, az Isten legyen veled! 

Kedves édesanyám, mikor hozzád beszélek, 

A szívemben akkor fájdalmakat érzek. 

Tenéked köszönöm, hogy a földön élek, 

És, hogy felneveltél, hálát adok néked. 

Rám nagyon vigyáztál, mindentől megóvtál, 

Emlőddel tápláltál, szépen felruháztál. 

Isten fizesse meg sok fáradságodat, 

Énmellettem töltött ápolásaidat! 

Ezzel bevégzem tőled búcsúzásom, 

Kedves édesanyám, az Isten megáldjon! 

Kedves testvérem, tőled is búcsúzom,  

Az ég téged is megáldjon, szívemből kívánom! 

 

 

Indulás a vőlegénytől 

 

Tisztelt gyülekezet, Isten szent nevében 

Induljunk el innen, csendes békességben! 

Vőlegény urunknak keressük fel párját, 

Az ő drága kincsét, ékes menyasszonyát! 

Szerezzünk ma neki kedvet s boldogságot, 

Hozzunk a keblére néhány gyöngyvirágot! 

Induljunk el, Isten segedelmével! 
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A menyasszonyos háznál 

 

Szerencsés jónapot 

Szívemből kívánok! 

Bátor vagyok megtudakozni,  

Hol van ennek a háznak a 

Házigazda ura, vagy megbízott 

                                 szószólója, 

Kihez pár szót szóljak!? 

 

 

Menyasszony-kikérő 

 

Adjon az Úristen szerencsés jónapot! 

E jó kívánattal emelünk kalapot. 

Igen fontos ügy az, ami végett jöttünk, 

Tehát meghallgatást és figyelmet kérünk! 

Van ennek a háznak egy ékes virága, 

Szüleinek kincse, ékes koronája, 

Feslő rózsabimbó teljes szépségében, 

Mondjuk-e, hogy e szép virágszál ki légyen? 

Ez nagy jó uramnak gyönyörű szép lánya, 

Akinek még fején tündöklik a párta. 

Meglátván a vőlegény ezen virágszálat, 

A szíve iránta szerelemre gyulladt. 

Tiszta, szent és igaz e szerelem tüze, 

Melynek talán még a sírban sem lesz vége. 

Ez a mély szerelem szívét úgy égeti, 

Hogy talán szegény bele is fog halni, 

Hogyha szívén be nem heged az a nagy seb, 

Melyet a szerelem rajta ejtett. 

Azon fájó szívnek házasság a gyógya, 

Egyedül e háznál van az orvossága. 

Teljes tisztelettel ki kell jelentenünk,  

Hogy mi nem másért, mint lánykérőbe jöttünk. 

Ádám atyánknak is a Paradicsomban 

Bús volt az élete magányosságában. 

Azért teremtette az Úr mellé Évát, 

Úgy, mint hitestársát és vigasztalóját. 

Mi is megkérjük e szép leány kezét, 

Mely meggyógyítja e bús ifjúnak szívét. 

És, hogy felvéve a házasság szentségét,  

Felvidítsa annak búbánatos lelkét, 

Beleegyezését kéri a szülőknek. 

Egész tisztelettel várunk feleletet. 
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Menyasszony-búcsúztató (I.) 

 

Kedves vendégsereg, egy kis csendet kérek, 

Illő tisztelettel egy pár szót beszéljek! 

Néma a hegedű, hallgat a cimbalom,  

Hogy mi ennek az oka, azt mindjárt elmondom. 

Itt áll a menyasszony, könnyező szemekkel, 

Elbúcsúzni akar igaz szeretettel. 

Aggódik, és készül az élet nagy útjára, 

Ahol hitvese lesz első útitársa. 

De az édesapja, aki felnevelte, 

Kedves édesanyja, aki úgy szerette, 

Szerető testvéri, kik közt növekedett... 

Elbúcsúzás nélkül távozni nem lehet. 

Búcsúzni kéne, de némák az ajkai, 

Záporként hullanak szeméből könnyei, 

Búcsúzni akarna, de nincs tehetsége, 

És én mint hű pártfogó, leszek segítsége. 

Kedves szép menyasszony, ki itt állsz előttem, 

Helyetted a búcsút megkezdem ekképpen: 

Kedves édesanyám, lelkemmel búcsúzom: 

Nemcsak, hogy megszültél, de fel is neveltél, 

Kicsi korom óta csak jóra intettél. 

Féltettél a széltől, óvtál napsugártól, 

A bajbaeséstől, sok rossz társaságtól. 

Álmatlan éjeken őrködtél felettem, 

Anyai jóságod meg sem köszönhetem! 

Legyen hosszú, boldog a földi életed, 

Egész életedben friss, jó egészséged! 

Drága édesanyám, borulj a keblemre,  

Szeretlek a sírig egész életemben! 

Isten oltalmazzon, őrizzen tégedet, 

Jer, hogy csókoljam meg szomorú képedet! 

Kedves édesapám, én feléd fordulok, 

És fájó szívvel tőled elbúcsúzok! 

Köszönöm szívemből apai szereteted, 

Áldja meg az Isten egész életedet! 

Te szerezted nekem a testi táplálékot, 

Sok jó tanácsoddal lelki ajándékod! 

Amit velem tettél, meg nem köszönhetem, 

Kérlek, hibáimért bocsáss meg énnekem! 

Ígérem, hogy mindig jó gyermeked leszek, 

Miként meg van írva, én akképp cselekszem, 

Fordítsd most énfelém gondterhes arcodat, 

Öleld és csókold meg édes jó lányodat! 

Kedves testvéreim, halljátok szavaim, 

Ti voltatok nékem hű játszótársaim, 
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Veletek osztottam örömöt s bánatot, 

Vegyétek jó szívvel jókívánságomat! 

Amint én titeket, ti is úgy szeressetek, 

Sokáig éljetek, s boldogok legyetek!  

Kedves szüleinket szívből szeressétek, 

Mert szülőt megvetni égig érő vétek, 

Most jöjjetek ide, ég legyen veletek, 

Szívemből ölellek, s csókollak titeket! 

Hosszú út áll előttem, melyre most indulok, 

Testem-lelkem remeg, a szívem is dobog! 

Mert most indulok egy hosszú, hosszú útra, 

Mely vagy örömre vezet, vagy örökös búra. 

De ha hites társam lesz hű útitársam, 

A mai lépésem soha meg nem bánom! 

 

 

Menyasszony-búcsúztató (II.) 

 

Tisztelt nászvendégek, akik itten vannak, 

Kik e mai napon illően vigadnak, 

Mert két szerelmes szív itt most találkozott, 

Melynek örömére jelentek meg maguk. 

Számunkra ez a nap ünnepet jelentett, 

Hogy e két fiatal házasságra lépett. 

Mostan indulnak el hitünk templomába 

............................... vőlegény 

............................... menyasszonyával. 

Nyíljon meg szívükben szeretet ajtaja, 

Melynek a hit legyen örökös lakója. 

Így engedjük őket hitünk templomába 

Úr áldását venni. 

 

A nászsereg mielőtt elindulna innen, 

Én, mint vőfély, a menyasszony búcsúját 

Elmondom szép rendben. 

Mert a menyasszonynak érzékeny a szíve, 

Azért mondom én el, amit súg elméje. 

Fájó érzedelem fogja el keblemet, 

Édes jó szüleim, távozom tőletek. 

Miképp köszönhetem meg a hűségetek, 

Azt a sok jót, amit értem tettetek? 

Tudom, sokszor napot s éjt eggyé tettetek, 

Hogy azzal is létünk könnyebbíthessétek, 

Édes családunkért sokat küzdöttetek. 

Megköszönöm nektek minden hűségetek, 

Isten veletek! 

Édes testvéreim, válok el tőletek, 
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Drága szülőházból, ahol együtt neveltek, 

Hol együtt kapcsoltuk imára kezünket,  

Úgy áldottuk Istent, s kedves szüleinket. 

Mostan az én utam elválaszt tőletek, 

Szívemben hordom majd mindig emléketek, 

Arra kérlek most, hogy ti se felejtsetek, 

Jó testvéreim, Isten veletek! 

Leánybarátaim, tőletek búcsúzom, 

Mert véget ért most az ifjú leányságom, 

Együtt telt vígságunk édes szép öröme, 

Melyet megőrizek mindig emlékemben. 

Leánybarátaim, felhívom figyelmetek, 

Hogy a legényekkel szépen beszéljetek! 

Ha nem tetszenek is, kedvesek legyetek, 

Már ez évben akkor asszonyok lehettek! 

Isten veletek! 

Idősebb legények, hozzátok így szólok, 

Búcsúszavaimat ekképpen hallatom: 

Vegyetek sürgősen erőt magatokon, 

Hogy szívetekben nagy gond ne lakozzon. 

A lányokkal úgy beszéljetek, 

Hogy mielőbb házasemberek legyetek! 

Mert egy jó asszony a ház gyöngyvirága, 

Boldog az, akinek van a lakásában! 

Jó rokonok, szomszédok, falusfelek, barátok, 

Mindnyájatoktól búcsúzom: 

Isten veletek! 

 

 

Menyasszony-búcsúztató (III.) 

 

Legyen a vígságnak egy békés szünete, 

És a sarkantyúknak szűnjön meg pengése. 

Most én hangoztatom a szomorú nótát, 

Kedves menyasszonyunk ékes végbúcsúját. 

Legyünk csendességben, míg végére jutok, 

Kedves menyasszonyunk e szavakkal 

                                     búcsúzik maguktól: 

Most el kell mennem a szülői háztól, 

Mint ahogy a madár repül el az anyjától. 

Kedves emlékekkel és szomorú szívvel 

Most tőletek válok el én is, édes szüleim. 

Kedves édesanyám, most tőled búcsúzom, 

Az Isten áldását kérem a lelkedre, 

Neked is részt adjon az örök életre. 

Kesergő szívem, ím, tégedet keres. 

Kedves édesanyám, felnevelő dajkám, 
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Az élet tengerén most indul el bárkám. 

Kedves édesanyám, jól tudom, mit tettél, 

Jóra tanítottál, a rossztól féltettél, 

S most itt engem szárnyamra engedtél. 

Kedves édesanyám, mielőtt indulok, 

Könnyező szemekkel kebledre borulok. 

Bocsánatot kérek, kedves édesanyám, 

Ha megbántottalak életem folyamán. 

Kérlek az Istenre, bocsásd meg vétkemet, 

Hogy el ne veszítsem én szegény lelkemet. 

Ezért az Isten áldjon meg tégedet, 

Fényes mennyországba juttassa lelkedet. 

Kedves édesapám, most tőled búcsúzom, 

Köszönöm mindazt, amit értem tettél, 

A jó Isten áldjon meg mindezért. 

Kesergő szívemmel téged emlegetlek, 

Könnyes szemeim tégedet keresnek. 

Kedves édesapám, mielőtt indulok, 

Bánatos szívvel tereád borulok. 

Bocsásd meg, ha valaha rosszat tettem neked, 

Mert a jó Isten megáldja ezt neked. 

Kedves testvérem, most tőled búcsúzom, 

Neked is tiszta szívemből kívánom, 

Hogy az Isten áldása terajtad maradjon. 

Jó leánytársaim, kik közt voltam eddig, 

Kik búcsúztok tőlem könnyes szemmel most itt, 

Szép koszorútokból ím én most kiválok. 

Nektek is szívemből ugyanezt kívánom, 

Adjon az Úristen nektek is jó szívet, 

Mely megőrzi mindig hű szerelmeteket. 

Álljatok előmbe itteni legények,  

Kik engem oly sokszor megnéztetek. 

Sajnáltok, tudom, hogy nem lehettem tietek. 

Kedves jó alsó és felső szomszédim, 

Hogy tőletek szótlanul el ne menjek, 

Adjon az Isten boldogságot nektek! 

Na most zenészek, rajta, húzzátok 

A szép indulót lelkesen! 

És most kezdjünk ismét mulatni, 

Aki unja magát, menjen el aludni. 

 

 

Menyasszony-búcsúztatás (részletek) 

 

Tele legyen mindig pincétek-kamrátok, 

Bánat és fájdalom ne érjen hozzátok. 

Szaporodjon szépen juhatok, marhátok. 
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Kedves lánybarátaim, szép virágok, lánykák, 

Köszönök én nektek mindenféle jókat, 

Találjátok meg ti is a párotokat. 

Álljatok előmbe, ti híres legények, 

Kik a személyemet gyakran szemléltétek, 

Ajándékul nekem hajfonót hoztatok, 

Most már sajnálhattok, nem leszek tiétek. 
 

 

Esküvő után 

 

Legyen az Istennek dicsőség az égben! 

Szerencsésen vittük nagy dolgunkat végbe! 

Váljék az új párnak mai esküvője 

Lelkünknek javára és üdvösségére. 

Az Isten áldása szálljon a fejükre, 

Legyenek vidámak, boldogok örökre! 
 

 

A vőlegényes háznál 

 

Szerencsés jó estét, házigazda uram! 

Végére érkeztünk a virágos útnak. 

Alázattal kérem a jelenlevőket, 

Hallgassák meg rövid beszédemet! 

Nagy fáradozásunk nem esett hiába, 

Mert drága kincset hoztunk a házukba! 

Itt a szép menyasszony, velünk megérkezett,  

Tessék, após uram, fogjon vele kezet! 
 

 

A menyasszony beköszöntője 

 

Beléptem e házba örömteli szívvel,  

Vőfélyek és násznép kíséretével, 

Fényes nap ragyogott felettünk az égen, 

És én e nap Istent arra kérem, 

Legyek jó gyermekük örök életemben! 

 

 

RIGMUSOK AZ ÜNNEPI LAKOMÁN 

 

Asztalhoz ültetéskor 

 

Dicsérettel legyen 

Tele ez a hajlék, 

Csendességben legyünk, 

Hogy beszédem halljék! 

Szomorúság, bánat 

Mellőlünk távozzék, 
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Aki nem tud semmit,  

Az tőlem tanuljék! 

Uraim, az asztal 

Meg van már terítve. 

Kés, villa és kanál 

Elő van készítve. 

Most jönnek az étkek 

Azonmód sorjába, 

Mert a sok legény itt 

Nem állhat hiába. 

Tessenek, uraim, 

helyretelepedni, 

A muzsikusoknak is  

Meg kell melegedni! 

 

 

Asztalhoz ültetéskor, az ételek kínálása 

 

Urak, asszonyságok foglaljanak helyet, 

Terítve az asztal és ki-ki leülhet. 

Ott künn a konyhában zaklat a szakácsné,  

Hogyha sokat várunk, mind elpuhul a lé. 

A legényeknek viszket már a talpa, 

Hogy az ételt-italt gyorsan behordhassa, 

Aztán meg a sok lányt majd megforgathassa. 

Itt állnak körülem a szép szolgálatra. 

Méltóztassanak csak ide telepedni, 

Ételből-italból — ami lesz — részt venni. 

S én, hogy jó levessel vessék meg az ágyat, 

Kívánok szívemből igen jó étvágyat! 

 

 

Asztalhoz híváskor 

(a gazda beszéde a lakoma előtt) 

 

Tisztelt jó uraim, édes asszonyaim, 

Kik tekintik a sok fáradozásaim, 

Nem vetettétek meg a meghívásunkat, 

Nézzék el, kérem, nagy fogyatékosságomat, 

Tudják mindannyian, hogy én keveset tanultam, 

De azért én önökért nem nyugtalankodtam, 

Hanem ami e házból kitelik, 

Szívesen felhordjuk, ha kedvüket lelik. 

A mi tisztelt gazdánknak az a kívánsága, 

Hogy vendégei vígak legyenek, és biztatja, 

Általam izente, készen a vacsora, 

Csapra van ütve a pálinka és boroshordója! 

 

(Folytatjuk) 

 

 

 

  


