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 Élő néphagyományok. 
 
 

Asztalos Enikő 
 

Erdélyi néprajz marosszéki gyűjtésekben 

VII. 

 
Erdélyi lakodalmak  

és lakodalmi szokások (III.) 
 

 
II. 

LAKODALMI RIGMUSOK (II.) 
 

 

AZ ÉTELEK ÉS ITALOK FELTÁLALÁSÁRA 

 

 

Pálinkára 

 

A pálinka mérges ital, 

Aki issza, hamar meghal, 

Télen fázik, nyáron gunnyaszt, 

Okos ember nem issza azt! 

De azért itt van a kezemben 

Két nagy cilindere, 

Igyanak, mert nincs az 

Méreggel tele! 

Éljen! 

 

 

* 
 

Szép vendégkoszorú, kellemes társaság! 

Megterhelve jövök, legyen víg mulatság! 

Mielőtt felhoznám sorba az étkeket,  

Kérem, az alapját készítsék el kendtek! 

Fenyőmagot szedtem a Kárpátok alján, 

Kertünk alatt van még jámbor árvácskám, 

És csattintó mag is bőven szokott lenni, 

Aminek a levét nagyon jó meginni. 
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Ez aztán megfeni az emberek torkát, 

Jól besavanyítja a beteges gyomrát. 

Úgy tud szökni tőle, mint a zablepénytől, 

Megjön az étvágya, nem fél az ételtől! 

Itt vagyon, uraim, tessék fogyasztani! 

De azért nagyon jó óvatosnak lenni, 

S kesztyűs kézzel bánni evvel a kenettel, 

Mert ebből nem sok kell, s felfordul az ember! 

 

 

* 
 

Tisztelt vendégeim, későre érkeztem, 

Mert a pálinkás hordó nagy volt, 

                            s avval küszködtem. 

Megcsavartam a nyakát, és kibuggyant vére, 

Épp elég sok ömlött a kezem fejére. 

Noé nagyapánknak ettől jött meg kedve, 

Örömében táncolt, ugrált, mint egy medve. 

Kérem, használjanak bátran belőle, 

És váljon mindenkinek az egészségére! 

 

 

Levesre (I.) 

 

Érdemes vendégek, nem üresen jöttem, 

Étellel terhelve van mind a két kezem! 

De mielőtt hozzányúlnak a kanállal, 

Buzgó szívvel hálát adjanak az Úrnak! 

Hátam mögött még húsz legény vagyon, 

Azok kezét a tál süti igen nagyon. 

 

Ne tántorogjék hát előttem most senki, 

Mert a nyakát leforrázom neki! 

Itt tehát a leves, melyet adott jó hús, 

Ezután a szívünk ne legyen többé bús! 

Nosza, muzsikusok, szóljon hát a virtus, 

Azzal dicsértessék az Úrjézus Krisztus! 
 

* 

 

Íme itt a leves, az étkek alapja, 

Násznagy uram a jó példát megmutatja! 

Ebből a jó levesből vessék meg az ágyat, 

Mindenkinek kívánok jó farkasétvágyat! 
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Levesre (II.) 

 

Az első leves mindig a húsleves: 
 

A leveses tállal a rendet megkezdtem, 

De mielőtt ehhez a kanállal nyúlnánk, 

Mondjunk buzgó szívvel könyörgést az Úrnak. 

Itt a jó étel, amit adott, a hús, 

Most senkinek szíve ne legyen többé bús. 

Te meg, prímás, húzzad, hogy szóljon a víg tus, 

Ezzel dicsértessék az Úrjézus Krisztus! 
 

 

Levesre (III.) 

 

Itt van az első tál étel, behoztam, 

És hogy el ne ejtsem, sokat imádkoztam. 

A szakáccsal jól megfűszerszámoztattam, 

Borssal meg gyömbérrel meg is sózattattam. 

Örvendek, ha tálat viszek ki üresen, 

Lássanak hát hozzá, uraim, jó frissen, 

Jó étvágyat hozzá kívánok szívesen! 
 

 

Malacpecsenyére 

 

Itt a jó pecsenye, ízes salátával, 

Fejének veleje ráhintett sócskával, 

Különös eledel, legjobb finomságú, 

Mert lehet rá inni a jó borocskából. 

 
Malacsültre  

 

Hallgasson meg engem minden becsületes! 

Ez a gyenge malac, még csak három hetes! 

Meggyilkolták szegényt, ó, ez rettenetes! 

De a húsa jó ám, igen természetes! 

Ó, te kicsi malac! Gyere búcsúzóra! 

Jaj, de hamar eljött neked a végóra! 

Tessék, násznagy uram, metélje apróra! 

Azután egy darab nekem is jó volna! 
 

 

Sültre 

 

Mindenki köszörülje ki a kését, 

Mert pecsenyét hoztam, mégpedig sokfélét! 

Igazán mondom, aki eszik ebből, 

Mint egy hentesmester, úgy meghízik ettől! 
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Őseink is azért lettek olyan vének, 

Mert mindig a jó pecsenyével éltek, 

A pecsenyét mindenkor szerették, 

És utána a torkukat borral öblögették. 

 

 

* 
 

Ne higgyék, hogy e hús tán öreg volna, 

Bár igaz, hogy megvolt, 

Mikor játszottunk a porban, 

Mint fürge gyerekek, megkergettük sorban, 

S most pedig megesszük, tisztességes korban. 

Egyék hát, uraim, jó étvággyal! 

Ehhez még a zenész is tartozik nótával! 

 

 

Borjúsültre 

 

Tisztelt vendégeim, amit most behoztam, 

Finom borjúhús az, tormával áldottan. 

Csak 25 évet élt az anyjával. 

Gyengesége miatt sohasem ett szénát, 

Ennek gyűjtötték meg a sok finom korpát. 

Jól el van készítve, pirosra kisütve, 

Minden vendég kaphat bőven itt belőle! 

Jó étvágyat! 

 

 

Majorsághúsra 

 

Pecsenyét is hoztam, mégpedig kétfélét: 

Behoztam a kakast, és vele a jércét. 

Hogy jutottam hozzá? Szépen elmesélem! 

Szaladgált a kakas a jérce nyomába, 

Én meg fogtam magam, s a kakas nyomába! 

Elfogásuk után szaladok konyhába, 

Hogy készítsék el a jelen vacsorára! 

Nyúljanak utána! Ízes a falatja! 

Tessék, násznagy uram, bátran kóstolhatja! 
 

 

Libapecsenyére 

 

Mindig szeretett a liba vízen úszni, 

Azért fog jól most a borocskára csúszni, 

Ecetes ugorka vagy zöldsalátával 

Tessék, költsék ezt is, Isten áldásával! 



122  

Későbbi kínálás 

 

De ne féljen senki, hogy csömört fog enni,  

Vagy hogy tán a gyomrát túl fogja terhelni, 

Kukoricamártás mogyoróbélesből, 

Forgács és dióhéj, jó zsidócseresznye, 

Csörgőfánkok lesznek egymásra helyezve. 

Szentháromság Isten, jer hozzánk segélybe, 

Hogy a mulatságunk rendben menjen végbe! 

 

 

Paprikásra  

 

Mivelhogy nincsen több ilyen híres étek, 

Erre a magyarnak vizet inni vétek! 

S éppen ezért, kedves vendégek: 

Széles jó étvággyal vegyétek! 

 

 

A kására 

 

Itt van a kása, 

Az Isten áldása. 

Akinek nem tetszik, 

Nézzen a padlásra. 

 

 

Borra  

 

Szerencsés jó estét, becses kompánia! 

Szavamra hallgasson most mindenki fia! 

Itt van a gazdának utolsó pint bora! 

Látom a sarokban jó Árpád komámat, 

Amint a szemében aggodalom támad. 

Ne félj, Árpád komám! Nem áll a mondásom! 

Van elég jó borunk, érdemes barátom! 

Kezdjenek, uraim, vígan koccintani, 

Mi el nem fáradunk a bort hordani! 

 

 

* 
 

A bor a szőlőnek csak a tiszta leve, 

Édes volt az íze, zöld volt a levele. 

S hányszor sütött reá a forró napsugár, 

Amíg megtelt vele hordó, pince, pohár! 

Ha mértékkel iszunk, válhatik javunkra, 
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De ha rendetlenül, kárunkat okozza. 

Ha ma megvigasztal, holnap megszomorít, 

Egyet lábra teszen, és mást megnyomorít. 

Koccintsunk, uraim, vegyék, és igyanak! 

Mert holnap ki tudja, hogy hol kínálgatnak! 

Az új párnak örök, áldott örömére! 

Ez minden őszinte szívnek köszöntése. 

 

 

* 
 

Hogy mily csuda féreg az a filoxéra, 

Ismeri és tudja minden ember fia. 

Láttam a sarokban a Jóska komámat, 

Hogy a szemében nagy aggodalom támad. 

Attól fél talán, hogy a borral valami baj esett, 

S ő ez alkalommal nem ihat eleget. 

Igaz, hogy a gazdának kevés a bora, 

De azért ne féljen senki emberfia, 

Mert ha éppen malmot nem hajtunk el vele, 

Elég arra, hogy mi fáradjunk bele, 

Amíg felhozzuk azt a sok bort, 

                               mit megihat e sereg. 

Nézzék, Jóska komám hogy örül majd ennek! 

 

 

Süteményre  

 

Finom, fehér lisztből készült a sütemény,  

Nincs benne sem ánizs, sem mustár, sem kömény! 

Porhanyó, jóízű, egy cseppet sem kemény! 

Aki ilyennel él, nem bántja a köszvény! 

Olyan édes ez, kérem, valamint a jó méz, 

Mindjárt megkívánja az ember, ha ránéz. 

Bátran lehet enni, gyomornak nem nehéz! 

Mindenik darabot fogjon meg kilenc kéz! 

 

 

* 
 

Finom eledel, jóféle sütemény, 

Mazsolaszőlő van benne és nem kömény, 

Édes és porhanyós, mint vaj, ha az ember ránéz. 

Tudom, hogy szeretik lányok, asszonynépek, 

De nagyon kedvelik az öreg legények, 

Bátran lehet enni, gyomornak nem nehéz, 

Fogjon meg hát minden darabot kilenc kéz. 
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Pénzszedéskor 

 

Engedelmet kérek, hogy egy pár sort szóljak.  

Ha azzal valakit meg nem sértenék, 

Az idő rövid, sok időt ne töltsünk a menyasszonyi tánccal, 

Mert ha valami hiba kerül a menyasszony testébe, 

Szomorúan fekszik az ura melléje. 

De hogy vígan, örömmel feküdjék melléje, 

Amit nekik szántak, a tányérba tegyék be! 

 

 

Menyasszonytáncra 

 

Engedelmet kérek, hogy egy pár szót szóljak! 

Mert az idő rövid, hát ne nagyon töltsük! 

Menyasszonytáncra lesz most lehetőség nálunk, 

Itt is van a tányér, hogy most nekilássunk. 

Eladó a menyasszony! 

 

 

Töltött káposztára  

 

Uraim, hölgyeim, mind lábatlankodom, 

De hiába, hogyha itt vagyon a bajom! 

Ismét csak zavarnak, nem is hagynak nyugton, 

Míg az egész bandát ide föl nem hozom. 

Képzeljék, mit hoztam, jó töltött káposztát, 

A magyar embernek legjobbik falatját! 

Ki tudja, hány disznó füle-farka benne, 

S többi húsos része meg vízzel keverve. 

Tejföllel terítve, el vagyon ám látva, 

Tudom, hogy senkinek nem lesz kifogása! 

De, ha mégis lenne, jöhet a befogás, 

Szájbefogás után illik a nyafogás! 

Így lenne még egy-két rendkívüli fogás, 

Ami majd hozná a negyedik fogást. 
 

De ennyi is elég, ha többre nem várunk, 

Széles jó étvággyal fogyasszák el nálunk! 

 
 

* 
 

Tisztelet adassék, annak, amit most hoztam, 

Amiért a konyhán sokat várakoztam, 

Most jön a magyar ételek vezére, 

Nemes hazánk, dicső fajunk büszkesége. 

De minek dicsérjem, dicséri ez magát, 
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Belevágtam két disznó elejét, hátulját, 

Íme, azt mondhatjuk, hogy az Isten adta, 

Ami e tálban van, ez töltött káposzta. 

 
 

* 
 

Paradicsomkertből íme most érkeztem. 

Szép fejes káposztát bőven termesztettem. 

Nem dicsérem én, dicsérje ő magát, 

Mert belevágtam hat oldal szalonnát. 

Tizenkét disznónak elejét, hátulját. 

A vőlegény keresse a fülét, a menyasszony a farkát. 

 

 

Asztalbontó  

 

Becsületes, ékes, vidám gyülekezet! 

Férfiak, és női tisztelt felekezet! 

Ha valakit itt meg nem sértek, 

Engedelmükkel még pár szót beszélek! 

Íme, letűnének asztaloknak éke, 

A piros pohárnak odalett a szépe! 

Most már látom, ki-ki a tánc után vágyik, 

Kerekedjünk fel tehát, mind egy szálig! 

 

 

 

III. 

KOCSIS DEÁK JÁNOS XX. SZÁZAD ELEJI 

KÉZIRATOS HUSZÁRKÖNYVÉNEK 

 LAKODALMI RIGMUSAI 
 

 

 

Vőlegény-búcsúztatás 

 

Tisztelt jóuraim, kedves asszonyaim, 

Hallgassák meg kérem esdeklő szavaim. 

A vőlegény helyett emelem szavamat, 

Tessék meghallgatni búcsúzó hangomat. 

Dicső legyen a kegyelmes Atyának, 

Hogy e jelen napra felvirradának, 

És az álmok csendjét nem zavarta semmi, 

Lehessen az áldott menyegzőre menni. 

Zeng a búcsú szava, hullanak könnyeim, 

Mert tőletek válok, édes jó szüleim. 
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De nincs mit tenni, hiába sirángok, 

Az Istentől nektek minden jót kívánok. 

Add ide kezedet, édes, kedves apám, 

Ne állj messze tőlem, édes nemző dajkám, 

Jer közelebb, kérlek, hogy azt köszönjem meg, 

Hogy mennyit féltettél, az Isten áldjon meg, 

Amíg e koromig engem felneveltél, 

Elösmerem, apám, de sokat szenvedtél! 

És most karod alól szárnyamra engedtél, 

Boldog mennyegzőmre ím már elindítál, 

Amíg ezt elérted, sokat fáradoztál. 

Sok verítékcseppet el is hullattál. 

Ezekért, jó apám, életedet áldom, 

Valamíg élni fogsz ezen a világon, 

Áldjon meg tégedet az ég teremtője, 

És a csillagoknak a bölcs rendezője 

Legyen életednek örökös védője, 

A napnak és holdnak igaz vezetője. 

Isten fizesse meg sok fáradságodat, 

És egyáltalában minden jóságodat: 

Felnevelésemet, ápolgatásomat. 

Az Isten áldjon meg ezekért tégedet, 

És szent országába vigye el lelkedet. 

Édes szülőanyám, már hozzád fordulok, 

Szerelmes jó dajkám, tetőled búcsúzok. 

Ó, jaj, hogy is kezdjem, beszélni sem bírok, 

Hogy tőled megválok, annyira zokogok. 

Köszönöm, jóanyám, hogy engem dajkáltál, 

Hideg széltől, tűztől mindig oltalmaztál. 

Ó, én édesanyám, ne epeszd magadat, 

Bocsáss el engemet, kedves szép fiadat! 

Ha megbántottalak, Krisztus szerelmére 

Kérlek, bocsáss meg, az ő szent nevére. 

De az ő szívéből értünk kifolyt vére, 

Őszentsége legyen váltságomnak bére. 

Isten fizesse meg nagy szeretetedet, 

Mit mellettem tettél, gondviselésedet. 

Vigyen fel tégedet ezekért a mennybe, 

Vigadjál szüntelen örök dicsőségben. 

Édes testvéreim, el ne felejtsetek,  

Amily tiszta szívből eddig szerettetek, 

Szeressetek mindig jóban és örömben, 

El ne hagyjuk egymást, soha az életben! 

Ápoljátok az én drága szülőimet, 

Kérlek, helyettem is szolgáljátok őket. 

Úgy áldjon meg az Isten, a teremtő Atya, 

Hulljon reátok mind az egek harmata.  
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Kedves alsó-felső jószívű szomszédim, 

Közel-távol levő én atyafiaim! 

Mind megbocsássanak, ha voltak hibáim 

Ellenükre, és hibás szavaim. 

Tisztelt gyülekezet, Isten szent nevébe, 

Induljunk el innen csendes békességben. 

Vőlegény urunknak keressük fel párját, 

Az ő drága üdvét, ékes menyasszonyát. 

Szerezzünk ma neki öröm-boldogságot, 

Hozzunk ma keblére egy szép gyöngyvirágot. 

Először az Isten hajlékába visszük, 

Ahol a szent áldás után boldogítjuk. 

Köttessük meg őket hittel, szeretettel. 

Tisztelt gyülekezet, Isten szent nevébe, 

Induljunk el tehát csendbe, békességbe. 

Dicséret-dicsőség adassék Istennek, 

Ki gondját viseli ezen pár embernek. 

Végre dicséretet mondok felségének. 

Ezzel vége leszen az én beszédemnek. (Vége) 

 

Kocsis, Brassó 1904. 

 

 

Menyasszony-búcsúztató 

 

Nemes szép társaság, kik ide gyűltetek, 

Engem méltatlanul meg nem vetettetek, 

Hanem lakodalmi tisztességet tettetek, 

Az Úr azért legyen a ti Istenetek. 

Megszokott hajlékom mindjárt ide hagylak, 

A jó Isten tudja, hogy még mikor látlak. 

Kész vagyok elmenni, de sokat siratlak, 

Ó, hogy hagyjalak itt, keservesen szánlak. 

Már jó egészségben elhagylak titeket, 

Az Úr áldása tartson benneteket, 

Vigasztalja szépen bágyadt szíveteket. 

Már megyek, kísérem az én kedvesemet, 

Szép szerelmes mátkám, rád vetem szememet. 

Nincs itt maradásom, el kell mennem veled. 

Testemet testeddel egy házba bezárják, 

Lelkemet lelkeddel egekbe fogadják. 

 

írta huszár Kocsis János 

1904 Deczember 4 én Brassóba 
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Az ételek feltálalása 

 

Megtekintettem a konyhán mindeneket, 

Sorba vizsgáltam meg a drága ételeket, 

Kötelességem, mert én vagyok mestere, 

A mi öregapánk rendelt engem erre. 

Kívánom, e napot számos esztendőbe 

Tölthessék fejenként szép, aranyos időkbe. 

Kiváltképpen pedig lelki örömökkel,  

S ide beszólított házi szép népekkel. 

Kánaán menyegzőjéből küldöttem tinéktek, 

Isten akaratából, érdemes vendégek. 

Akarjátok tudni jövetelem célját? 

Jelentem tinéktek Isten akaratját. 

Krisztus urunk, mikor lakodalomban volt, 

Szép tanítványival víg mulatságban volt. 

De ez a mulatság, hogy neki megtetszett, 

Azért rendelt nekünk hitünk mellé ilyent. 

Szüzek, szép virágok, mellettem álljatok, 

Lássák meg uraimék, derék legény vagyok, 

Mert nekem két orcám, mint kikerics, úgy ragyog. 

Üsmernek engemet, urak és hadnagyok, 

Mert tudják, hogy Attila híres fia vagyok, 

Azért, hát szép szüzek, énrajtam kapjatok, 

Mert én a lányok közt forgolódni tudok. 

Szeretem a bort is, no, lelkem, adjatok,  

Mert ha nem adtok, mesterséget tudok. 

Ördögöm van, egyet magamhoz csábítok, 

És piros ajkára édes csókot adok. 

Szépen úgy megragad nálam, mint madár a lépen. 

Már drága angyalom, innom is adtatok, 

Tudjátok, fáradtam sokat utánatok, 

De majd szerzek nektek ezért egy olyan hű párt, 

Lámpással sem bírtok találni olyat mást. 

Uraim, az asztal meg vagyon terítve, 

Kés, tányér villával, kaláccsal készítve. 

Jönnek az étkek is, most mindjárt sorjában, 

Az a sok legény most nem áll itt hiába. 

Nehogy az asztalon a leves meghűljön, 

S fölmelegítése dologba kerüljön, 

Tessék mindnyájuknak helyre telepedni. 

Méltó, hogy az öröm itt most úrrá legyen, 

Ételből-italból testük részt vehessen. 

De ne féljen senki, hogy csömört fog enni, 

Mert biz itt a gyomrát meg nem terhelheti. 

Vőfélyek érkeznek, híres Perzsiából, 

Követül küldetnek utánam Szittyából. 
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Utánam érkeznek megterhelt tevéim, 

Majd elékerülnek a pompás étkeim. 

Az első tál étel lesz bagolynyerítés, 

Utána érkezik a kemencenyögés, 

Csirkeordítás meg borjúköhögés, 

Végre érkezik egy üres kocsizörgés, 

Egy öreg sündisznó leszen kipácolva, 

Egy beteges bolha lesz a nyársra húzva, 

Sült pecsenye helyett egy nagy fejsze foka, 

Meg egy százesztendős keréknek az agya. 

 

 

Első beszéd vacsora alatt a házasságról 

 

Ifjak és öregek, ide hallgassatok. 

Szörnyű fontos dolog, amit én most mondok. 

A szent házasságról szól most e nagy beszéd, 

Jól megjegyezzétek elejét meg végét. 

Az Isten Ádámot mikor teremtette, 

Mindjárt Éváját is melléje helyezte. 

Nem jó, ha az ember mindig egyedül van, 

Azért kell hát élni nekünk házasságban. 

Csak ha teljes egyetértés nincsen, 

Azt a házasságot megverte az Isten. 

Ha a férj goromba, kártyás vagy iszákos, 

Szegény feleségét megverte a balsors. 

De ha a nő zsémbes, egész nap kerepel, 

Szegény férj nyugalmát az ördög vitte el. 

Ha a nő nem hajlik szépen okos szóra, 

A házasélete nem vezethet jóra. 

A férj legyen szorgalmas és dolgos, 

Az asszony szerény, gyors és takarékos. 

Ne vesszenek össze minden csekélységen, 

Éljenek boldogul, csendben s békességben. 

Csak ezt elmondani volt most a szándékom, 

Azért hát beszédem íme most bezárom. 
 

 

Második beszéd 

 

Mélyen tisztelt násznép, tisztelt vendégsereg, 

Látjátok, nem vagyok én már mai gyerek. 

Édesanyám így szólt múltkor az apámhoz: 

Hozhatna a gyermek menyecskét a házhoz. 

Ott voltam közelben, én is meghallottam. 

Ezért háztűznézni mindjárt elindultam. 
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Fogtam egy tarisnyát, a hátamra tettem, 

De elébb magamat otthon teleettem. 
 

 

Pálinkára 

 

Isten szent nevében már ide begyűltünk, 

Szeretett gazdánknak házába beléptünk. 

Hivatalos vendégnek szép rendben begyűltünk, 

Egymást megértve ide telepedtünk. 

Azt kiáltja szájam: legyenek csendesen, 

Hogy elvégezhessem dolgomat rendesen. 

Annak szolgálok e házba szívesen, aki 

Szépen rendben mulat, és becsületesen. 

Mint ahogy e háznál ígéretet tettem. 

Ételből-italból szívből ígért nekünk, 

Amit most már mi a kezünkbe is vettünk. 

Kezemben az üveg, jó pálinka benne, 

Várja a menyasszony, hozzá kerülhetne. 

Még a vőlegény is, gondolom, elvenné, 

Más is hozzányúlna, ha eléje tennék. 

De azért csak bátran, ki-ki hozzányúlhat, 

Ne töltse az időt itt szomorúsággal. 

A mi vendéglátó gazdánk azt kívánja. 

 
 

A töltött káposztára 

 

A Paradicsomkertből éppen most érkeztem, 

Mivelhogy én ottan sokat kertészkedtem, 

Szép fejes káposztát bőven termesztettem. 

Nagy Magyarországnak jó részét bejártam, 

Ily káposztafélét keveset találtam. 

De annyit mondhatok, ahol csak eljártam, 

Mindenütt dicsérték, fülemmel hallottam. 

Szárma és káposzta az étkek vezére, 

Nem is magyar hazánknak országos címere, 

Még a királynak is gondja vagyon erre, 

Áldott a föld, ahol terem a gyökere: 

Mégis nem dicsérem, dicsérje meg magát. 

Mert belevágtam négy tábla szalonnát, 

Tizenkét disznónak elejét-hátulját, 

Keresse meg benne ki fülét, ki farkát. 

Mivel pedig most a káposzta itt vagyon,  

Mindenki az evéshez rögtön hozzáfogjon, 

S azután elémbe panaszokat nyújtson. 
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A huszárversek eredeti kézírása 

a szerző aláírásával 
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* 
 

A paradicsomkertből éppen most érkeztem,  

Mely gyönyörű kertnek gyümölcséből ettem, 

Aminthogy én ottan sokat kertészkedtem, 

Szép fejes káposztát bőven termesztettem. 

Nagy Magyarországnak jó részét bejártam, 

Ily káposztafélét keveset találtam. 

De annyit mondhatok ahol csak eljártam, 

Mindenütt dicsérték, fülemmel hallottam. 

Szárma és káposzta az étkek vezére, 

Nem is magyar hazánknak országos címere. 

Még a királynak is gondja vagyon erre, 

Áldott a föld, ahol terem a gyökere. 

Mégis nem dicsérem, dicsérje meg magát, 

Mert belevágtam négyféle szalonnát, 

Tizenkét disznónak elejét-hátulját, 

Keresse meg benne ki fülét, ki farkát. 

Mivel pedig most a káposzta itt vagyon, 

Mindenki az evéshez jó buzgón fogjon, 

Hogy restsége miatt éhen ne maradjon, 

Azután előmbe panaszokat nyújtson.  

 

(vége.) 

 

Kocsis János 1902 béli kinek csak 8 honap 

a komisz élet. Brassó. 

 

 

 
 

 

TÁJSZAVAK JEGYZÉKE 

 

asztalülés = asztalhoz ülés 

bujka = rövid, sötétkék posztókabát, gépi tűzéssel és gombokkal díszítve (nők 

és férfiak egyaránt viselik Kalotaszegen) 

bulándré = a dulándlé menyecskefátyol neve Mákófalván, Kalotaszegen 

csujogatás = kurjongatás, verses felkiáltások lakodalmakon 

csigatészta = a húslevesbe készített, szövőbordán végigsodort laska 

duléndlé = kontyra tűzött háromszögű, hímzett tüllfátyol Kalotaszegen 

fersing = felsőszoknya Kalotaszegen 

gajdos = hangosan mulatozó, italozó 

gusztált neki = ízlett neki 

hárász = festett gyapjúszál 

hosszúkarú ing = hosszú ujjú ing 

hütös urammal = hites urammal, férjemmel 

kikérő = menyasszonykérés 
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kontyolóruha = új ruha a menyasszony kontyolásakor, többnyire az anyós 

ajándéka 

kötéses ruha = két szalagra hímzett betét az ünneplő kötényen Kalotaszegen 

ládafia = fiók a menyasszony kelengyésládájában 

nyüszűlány = nyoszolyólány, koszorúslány 

pajta híja = az istálló padlása 

pánkó = fánk 

perec (lakodalmi) = lakodalmakra sütött kör alakú kalács, tetején kalács-

tészta-díszítményekkel 

száras cipő = fűzős, magasszárú cipő 

„szólás” = az ajándékozás neve a kalotaszegi esküvőkön. Pl. „Én szólok a vő-

legénynek ... lejt” 

szőrruha = szőrdelin anyagból varrt kötény Kalotaszegen 

tészta = a sütemény neve Erdélyben 

vállpántlika = 10-13 cm hosszú szalagok a lájbi karjára varrva Kalotaszegen 

vendégség = lakodalmi mulatság 

 

 

ADATKÖZLŐK JEGYZÉKE 

 

1. Csergezán József, Szentgerice (1979) 

2. Csergezán Erzsébet, Szentgerice, 68 éves (1979) 

3. Fekete Mária, 45 éves, Mezősámsond (1985) 

4. Varró József, 40 éves, Kutyfalva (1988) 

5. Balla Mihály, 74 éves, Nyárádköszvényes (1985) 

6. Jakab M. Zsigmond, 68 éves, Szolokma (1979) 

7. Bálint Sándor, 87 éves, Szolokma (1979) 

8. Fülöp András, Maroskeresztúr, aki apjától írta le 1889-es füzetből 

9. Nagy Lajos, 64 éves, Mezőbánd (1979) 

10. Albert Erzsébet, 42 éves, Székelyudvarhely (1988) 

11. Gagyi Rozália, 52 éves, Marospéterlaka (1988) 
12. Monda Sándor, 24 éves, Vajdaszentivány (1988) 
13. Benedek Erzsébet, 66 éves, Gyergyóalfalu (1985) 
14. Farkas Margit, 40 éves, Székelyvaja (1985) 
15. Tövissi Gusztáv, 70 éves, Bezőbodon (1985) 
16. Gálffi Piroska, 40 éves, Mezőbergenye (1981) 
17. Csáki Gergely, 30 éves, és Emma, 28 éves, Csíkdánfalva (1981) 
18. Virág Ilona, 56 éves, Nagyteremi (1985) 
19. Demeter Eszter, 54 éves, Rava (1989) 
20. Rácz Julianna, 87 éves, Csíkszentdomokos (1985) 
21. Fekete Zsuzsánna, 42 éves, Marossárpatak (1979) 
22. Bartha Margit, 35 éves, Nyárádszentlászló (1979) 
23. Burján Regina, 74 éves, Székelysárd (1985) 
24. Czegő Ilona, 42 éves, Nyárádgálfalva (1983) 
25. Tóth Rozália, 55 éves, Iszló (1985) 
26. Mátyás Mihály, 45 éves, Nyárádgálfalva (1985) 
27. Portik Mihály, 40 éves, Csatószeg (1985) 
28. Péntek Juliánna, 74 éves, Marosjára (1985) 
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29. Trombitás József, 36 éves, Marosugra (1988) 
30. M. Nagy Ágnes, 61 éves, Mezőmadaras (1987) 
31. Szávuly Erzsébet, 58 éves, Szentháromság (1987) 
32. Kovásznai Júlia, 75 éves, Teke (1987) 
33. Lázár Klára, 55 éves, Marosjára (1987) 
34. Szép Gergely, 79 éves, Székelykakasd (1981) 
35. Szépné Muzsnai Erzsébet, 69 éves, Székelykakasd (1981) 
36. Gidófalvi István, 26 éves, Székelykakasd (1983) 
37. Kiss Júlia, 74 éves, Székelykakasd (1983) 
38. Csatlós Irén, 39 éves, Holtmaros (1983) 
39. Sipos Magdolna, 46 éves, Nagyernye (1985) 
40. László Rozália, 71 éves, Geges (1985) 
41. Filep Ilona, 39 éves, Székes (1980) 
42. Albert Róza, 40 éves, Erdőcsinád (1980) 
43. Csatlós Irén, 39 éves, Holtmaros  
44. V. I. nagyapjától gyűjtötte, 99 éves, Marosvásárhely (1985) 
45. F. E. részt vett egy lakodalmon, Kissolymos (1981) 
46. K. E. részt vett egy lakodalmon, Ölyves (1981) 
47. T. Z. részt vett egy lakodalmon, Marosugra (1981) 
48. K. L. S. részt vett rokon lakodalmán, Nyárádremete (1981) 
49. N. N. részt vett rokon lakodalmán, Marosugra (1981) 
50. T. E. részt vett rokon lakodalmán, Berekeresztúr (1981) 
51. Cs. I. nagyanyjától gyűjtötte, Szentgerice (1981) 
52. P. Zs. rokon lakodalmán látta, Nyomát (1979) 
53. Cs. I. lakodalmon vett részt, Szentgerice (1987) 
54. F. L. részt vett lakodalmon, Gyergyóújfalu (1979) 
55. Cs. A. szüleitől gyűjtötte, Hídvég (Sepsiszentgyörgy mellett) (1985) 
56. V. I. szüleitől gyűjtötte, Maroskeresztúr (1985) 
57. Kovács Pali Ferenc, 20 éves, Mákófalva (1959) 
58. Téglásné Kocsis Deák Erzsébet, 28 éves, Mákófalva (1959) 
59. Kelemen Katalin, 63 éves, Mákófalva (2013) 

 

 

A GYŰJTÉSBEN RÉSZT VETT  

VII-VIII. OSZTÁLYOS TANULÓK 

a Marosvásárhelyi 1-es számú Általános Iskola 

néprajzkörösei (1979–1988 között) 

 

Csergezán Ilona, Jakab Éva, Szabó Anna, Szilveszter Katalin, Fekete Zsuzsa, 

Albert Ilona, Gálffi Melinda, Kész Judit, Filep Zoltán, Szávuly Endre, Czegő 

Enikő, Virág Sándor, Morár Tünde, Bartha Melinda, Burján Magda, Faragó Il-

dikó, Mátyás Melinda, Portik Attila, Bodoni Zsuzsa, Szalai Olga, Kölönte Enikő, 

Csatlós Noémi, Sipos Zsolt, Orbán Attila, Ölvedi László, Péter Enikő, Török Ka-

talin, Trombitás Zita, Varró István, Antal János, Balla Tünde, Gagyi Tünde, 

Imre Sándor, Kerestély Tünde, Tövissi Levente, Izsák Gyula, Cseh Margit, Far-

kas Csaba, Kiss Huba, Butyurka Júlia, Végh Csaba, Nagy Mihály, Hegyi Haj-

nal, Gombos Rita, Jánosi Mihály, Kiss László Sándor, Csiki Attila, Csergezán 

Irén, Fülöp András, Faragó László, Orbán József Attila, Majoránt László 
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HELYNÉVMUTATÓ 

 

1. Csíkszentdomokos (Sândominic), Csíkszék (Hargita megye) 

2. Gyergyóújfalu (Suseni), Gyergyó (Hargita megye) 

3. Holtmaros (Lunca Mureşului, Felső-Maros mente) (Maros megye) 

4. Inaktelke (Inucu), Kalotaszeg, Nádas mente (Kolozs megye) 

5. Iszló (Isla), Felső-Maros mente (Maros megye) 

6. Kalotaszentkirály (Sîncraiu), Kalotaszeg (Kolozs megye) 

7. Keresztényfalva (Cristian) (Brassó megye) 

8. Küküllőszéplak (Suplac), Küküllő mente (Maros megye) 

9. Magyarbikal (Bicălatu), Kalotaszeg ( Kolozs megye) 

10. Mákófalva (Macău), Kalotaszeg, Nádas mente (Kolozs megye) 

11. Marosjára (Iara de Mureş), Vízköz, a Küküllő és Maros köze (Maros me-

gye)  

12. Marospéterlaka (Petrilaca de Mureş) (Maros megye) 

13. Marossárpatak (Glodeni), Felső-Maros mente (Maros megye) 

14. Marosugra (Ogra), Marosszék (Maros megye) 

15. Méra (Mera), Kalotaszeg, Nádas mente (Kolozs megye) 

16. Mezőmadaras (Mădăras), Székely-Mezőség (Maros megye) 

17. Rava (Roua), Kis-Küküllő mente (Maros megye) 

18. Nyárádgálfalva (Găleşti), Alsó-Nyárád mente (Maros megye) 

19. Székelykakasd (Vălureni), Alsó-Nyárád mente (Maros megye) 

20. Székelyudvarhely (Odorheiu-Secuiesc), Udvarhelyszék (Hargita megye) 

21. Szentgerice (Gălăţeni), Nyárád mente (Maros megye) 

22. Teke (Teaca), Mezőség (Beszterce-Naszód megye) 

23. Vista ( Viştea), Kalotaszeg, Nádas mente (Kolozs megye) 
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