
Jósvafői Helytörténeti Füzetek 9.

Emlékek Jósvafő múltjáról (X.) -  Házasságkötés, lakodalmi 
szokások (beszélgetés Farkas Andrásáé -  Bözsi Nénivel)

Jósvafön “ a népesség fogyásának megfelelően -  egyre ritkábbak az esküvök, 
lakodalmak. A házasságkötés és a lakodalmi szokások is igen csak megkoptak, 
átalakultak. Ennek tudatában egy II, Világháború előtti esemény emlékeit 
elevenítettük fel Bözsi Nénivel, 1998.december 5-én Jósvafön.

SZ.P+; Milyenek voltak a régi lakodalmak, lakodalmi szokások? Milyen volt a 
Bözsi Néni esküvője? Bözsi Néniéknek hányban volt az esküvője?

B.N.: 42. március 11-én.

SZ.P.; Itt Jósvafön, vagy Aggteleken?

B.N.: Nem, itt volt Jósvafön. Hát nekem nem volt nagy esküvőm. Mert az az 
igazság, őszintén megmondom: már nagy hassal vótam. Hát nem vót csak egy 
olyan családi összejövetel, családi vacsora.

SZ.P.: És akkor hogy volt, a Polgármesteri Hivatalban volt egy polgári és a 
templomban egy egyházi esküvő?

B.N,; Igen, igen, úgy, hogy a polgári esküvő akkor itt volt Jósvafön, ugyanúgy 
mint most is, Akkor köijegyzoség volt. Igen itt volt, de csak szerény 
körülmények között. Egyházi esküvőm meg nem is volt. Nem volt, mert olyan 
szegénység is vót* meg minden, egyszóval nem vót. Meg azt, hogy őszintén 
megmondom: a gyerek már útban volt; Lajcsikám.

SZ.P.: Az összes testvére azért itt volt?

B.N.: Hát az összes testvérem nem vót, csak valahányan vótak, meg a két tanú,, 

SZ.P.: A Szülők itt voltak?

BJNL: Hát persze, ők itt vótak, meg ha jól tudom, a testvérekből is vótak itt, de 
mindenki nem vót itt.

SZ.P.: Akkor már itt laktak, a régi házban?

B*N,: Nem, dehogy itt laktunk.Itt a kert megett volt a szalmás ház. Oda vitt 
engem az uram. Tudod, ott ahol most Gál Jani lakik, ott volt elől egy szalmás 
ház. Az a Laci Bátyjáé lett az a hely, osztán Ő építkezett oda, úgyhogy nekünk
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onnan el kellett gyönnünk, már amikor az anyósom meghalt.Mert én az 
anyósommal laktam, meg az urammal. A kocsma háta megett vót egy szalmás 
ház, osztán abba.

SZ*P.: Hozomány azért volt, stafírung, lepedők, ágynemű, meg ilyenek?

B*N*: Hát persze^ hogy vót. Azt hozták nekem otthonról. Még most is megvan a 
menyasszony láda fenn a pádon, a régi ház pádon. Abba vót bele pakolva, de hát 
az is olyan szegényes vót! Mert én már a harmadik lyány vótam, akit féijhez 
adtak. Abban az időben Péterkém, nem volt különösen egy olyan szegény 
családnak, mint amilyenben én éltem. Apám kisbíró, bakter, postás, halottkém, 
levente oktató, meg minden vót. Meg mezei munkás is, úgyhogy t nem azt 
mondom, hogy nem vót dunna, meg párna, egy pár lepedő, meg egy pár 
törölköző, törlő, ami feltétlen kellett. Emlékszem rá, hogy még ponyvám is vót, 
meg zsákom is, mert hát akkor ilyen vót a stafírung. Zsák, meg ponyva. A 
ponyva talán még most is megvan a pádon* ha igaz. No, azt majd odaadom 
neked a Múzeumba.

SZJ*.; Ilyen, hogy lány kérés, akkor Bözsi Néni esetében nem volt?

B.N.: Hát nekem nem vót. De aki úgy ment férjhez, akik mondjuk egy cseppet 
jobb gazdák vótak, bizony vót, meg tűzháznéző is, meg minden.

SZ,P. Ezekre a szokásokra emlékszik, mert hallottam sok mindent; hogy a 
menyasszonyt a hídon pisiltették, meg egyéb lakodalmat megelőző szokások. 
Ezekről mondana néhányat?

B.N.: Hát én ezekre úgy nem emlékszek. Azt tudom, hogy először a 
legényeknek a szülei először elmentek a lyányt megkérni. Megkérni a lyányt, 
hogy adják-e, nem adják-e? Úgye azt eldöntötték, de akkor általában már úgy 
mentek, biztosra. Akkor vót a tűzháznéző. A lyányos háztól mentek el , 
emlékszek rá, ide a szomszédba, Pogány János bácsi, Trizsből házasodott, Hon 
Nenémet, a nagynénémet vette feleségül. Aztán emlékszem rá, amikor gyöttek 
ide tűzháznézőbe, Ilon Nene azt mondta nekik, hogy legelőször hátra menjetek, 
hogy milyen nagy ganaj csomó van hátul, az ól háta megett. Mert ha nagy ganaj 
csomó van, akkor jó gazdák, mert akkor van sok marha, meg akkor birtok van, 
akkor egy szóval az a nagyneném, úgy mondták akkor, még akkor egy fél 
házhely birtokja volt* hat hold. Mert egy egész házhely birtok 12 hold vót. De 
hát ők ketten vótak lyányok, igy hát egy fél házhely jutott. De evvel engedte el a 
kérőket, hogy nézzék meg hátul a ganajcsomót, A tűzháznéző után gyött a 
jegyváltás. Ugye akkor már mind a két helyen biztosak vótak, a vőlegénynél is a 
menyasszonynál is, hogy no most már egybe kelnek, úgye. Akkor gyött a 
jegyváltás, Hát régen a jobb gazdák úgy mondtuk, nagyobb jegyet vettek.
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Például az vót egy karikagyűrű. Vót egy kísérő gyűrű, akkor fekete szövetrulia 
anyagot, akkor anyagot, mert még akkor vót varrónő, azt vettek, meg akkor 
megvették a menyasszonyi ruha anyagot, abból varrták meg a menyasszonyi 
ruhát, egy kosztümöt, vettek egy olyan szürke kosztümöt, akkor vettek egy fehér 
fejkendőt, selymet, mibe legelőször elment a templomba úrvacsorát venni. Mert 
ha szombaton vót az esküvő, akkor másnap, vasárnap elment a fiatal házaspár 
pár a templomba. Most nem mennek, eszükbe sincs! No akkor elment a 
menyasszonyi ruhájába, mert akkor nem olyan sleppes vót, mint most, igaz-e, 
rendes, normális menyasszonyi ruha, meg a fehér selyem fejkendőbe. Azt a 
kendőt direkt azért vették, Akkor vettek egy fekete fejkendőt, egy fekete 
szövetruha anyagot. Sok helyen még arany láncot is, ott ahol jobb gazda vót, de 
az már igazán nagy dolog vót. Ezt akkor úgy mondtuk, hogy megyünk a jegyet 
venni. Ezt a fiúnak kellett venni, a menyasszonynak. A menyasszony meg vette 
a vőlegényi inget, akkor teljes egészében már az olyan jó gazdák teljes 
egészében, tetőtől talpig öltöztette a menyasszony a vőlegényt. Ugyan úgy, 
ahogy a vőlegény öltöztette a menyasszonyt. Meg még fekete kalapot is vettek. 
Meg a vőlegénynek karika gyűrűt. No meg cipő, meg zokni.

SZ.P<; És e mellett volt még nászajándék?

B.N.: Á! Ezt csak a fiatalok vették egymásnak! A nászajándék az majd az 
esküvőkor vót. Hát például nekem a szomszéd asszony két csuprot vett. Hát 
akkor még nem vót, hogy mosógépet, meg mit tudom én még mit vettek. 
Akkoriban nem is vót divat, vettek hat tányért, Hát például Piroskánknak 
Fuczkóné vót a keresztanyja, az már nagy ajándék vót, amit ő vitt, egy fejre való 
kendő vót, egy jó nagy kenyér, az esküvőre, ami akkor nagyon sokat számított, 
akkor még 5 liter bort, meg egy mákdarálót. Ennyi vót az ő ajándéka. Ez nagy 
ajándék vót akkoriba* Tudod, az a nagy paraszt kenyér, ami kemencében sült. 
Irén Néni jó nagyot sütött akkor, direkt arra, Vót olyankor, hogy nem szombaton 
vót a lakzi, vót ügy, hogy szerdán vót a lakzi. Akkor hívogattak vasárnap, vagy 
szombaton este.. Ha meg szombaton vót* akkor szerdán este hívogattak, 
csütörtök este pedig vót a csiga-csinálás. Mert régen nem vették a csigát, úgy 
mint most, Az egy olyan kisebb fajta lagzi vót. Mert akkor főztek, evés-ivás vót. 
De sokszor éjfélig, meg attól függően, hogy mekkora vót a lagzi, meg mennyi 
vót a csiga csináló, úgyhogy egész az éjszakába nyúlott a csiga-csinálás.
Akkor meg pénteken már készülődtek, úgye, vót olyan jó gazdák, akik nagy 
disznót vágtak, meg szóval akkor is vót hallod minden: Tyúk leves, tötött 
káposzta az mindenképpen vót, pecsenye is vót, szóval olyan menü vót, mint 
most általában. Szombaton vót a lagzi, még akkor szombat reggel a vőfély 
minden házba -  most már nem -  még bement.

SZ.P.: Voltak nevezetes vőfélyek, akiknek nagyon ment ez?
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B*N,: A családban. Sokszor a családból, aki olyan rokon vót. Akkor elment még 
szombat délelőtt, oszt még mindenkit külön hívogatott, hogy hogy is mondta, 
várjál csak, emlékszek egy versre:

„ Gyenge cibe, vak liba,
Győjjenek a lagziba.
Kanalat, villát hozzanak,
Hogy éhen ne maradjanak. ”

Ez vót az a szombat reggeli hívogatás. Hát akkor aztán ment is a nép, meg aki 
hivatalos vót, hol kisebb lagzí, hol nagyobb vót. Csináltak sátrat is, ahol kisebb 
vót a ház,

SZ*P.: Bözsi Néni emlékszik olyan nagy lakodalomra, amiről azután évekig 
beszéltek a faluban?

B,N,: Az én időmben még nem vótak olyan nagy lagzik.

SZ.P.: A kleinéknél, ahol Bözsi Néni szolgált, ott akkoriban nem házasodott 
senki?

B.N.: Ott nem volt házasság. Már amikor én ide kerültem, a fiatal asszony már 
ott vót, már vót két gyerek is, meg akkor már ott a lyány férjhez ment. 
Klárikénak hitták, Ő Szendrőbe ment férjhez, valami fogorvoshoz, akkor még 
Lajos vót, meg Karcsi, Karcsi akkor otthonra házasodott, már az ő családja vót 
ott, az anyjával együtt, meg a két gyerek, meg a felesége, a felesége sajókazai 
vót, nagyon aranyos , szép csöpp fiatal asszonyka vót, úgy emlékszem, úgy 
őrültünk, amikor gyött az apja, Kazáról, mindig kocsival gyött, mindig egy 
pengő vót a borravaló, tudod az nagy pénz vót, megörültünk neki, hát akkor 
nyóc pengőt kaptam, mint cseléd.

SZ.P.; Bözsi Néni kapott valamit a Kleinéktöl, amikor összeházasodott?

B,N,: Á! Nem! Nem kaptam én őtőlük semmit a világon! Hát hogy mondjam 
meg Neked? A szomszéd asszonytól kaptam két csészét, többet egyebet 
semmit. Meg amit aztán Trizsböl hoztak nekem, abban a ládában, ami még a 
pádon van most is,

SZ.P.: Köszönöm szépen a beszélgetést!
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