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(Kivonat)
A mezõségi Ludastelepre 1904 és 1905
között 14 bukovinai család települt. To-
vábbi telepesek a Bánságból, Kunságból
stb. érkeztek. Be- és visszatelepülés a ké-
sõbbiekben is több rendben történt. Az
új, idegen környezet, a különbözõ vidé-
kekrõl, hagyományokkal érkezõk köré-
ben, különösen a vegyes házasságok kö-
vetkeztében az egyes szokások jelentõ-
sen módosultak, nyilván leghamarabb a
lakodalmi szokások esetében. Az elszi-
getelõdött és állandóan több irányban is
fragmentálódó kisközösségeknél a folk-
lorizáció is sajátos: SEBESTYÉN Ádám
1972-es gyûjtését 1996-ban forgató-
könyvként használták. A dolgozat, mint
jellegzetes példát, a lakodalmi szokás-
rend változását követi nyomon 1908–
1996 között.

BBeevveezzeettééss
Ludastelepre 1904 és 1905 között 14 bu-

kovinai család települt. E 14 család közül jelen-
leg 4 család él a telepen, illetve ezek leszárma-
zottai. 1927-ben és 1930-ban kitelepszik még 2
család, õk mai napig is a telepen élnek. Ezeknek
a telepes családoknak az életformájában, gazdál-
kodásmódjában és szokásvilágában bekövetke-
zett változásokat tanulmányoztam. A lakodalmi
szokásrend alakulását különösen érdekesnek
találtam, ezért tartottam fontosnak kiemelni. Az
idegen környezetben ugyanis a gazdasági téren
legelmaradottabb bukovinaiak integrálódásának
legfõbb eszköze a házasság volt (LOVAS, 1908).

Kiindulási alapként SEBESTYÉN Ádám-
nak A bukovinai székelyek élete és története

Madéfalvától napjainkig címmel 1972-ben meg-
jelent munkáját választottam. Az említett könyv-
ben leírt szokásrend sorrendjét követem, minden
szokáselemnél kitérve a változásra. A szokás-
rendszer átalakulásának 4 fontosabb szakasza
volt. Az elsõ ilyen szakasz 1905-tõl 1930-ig tar-
tott. Erre az idõszakra vonatkozó adatokkal az
1930-ban betelepült család visszaemlékezései
szolgálnak. A következõ szakasz 1930-tól 1940-
ig már az élõ emlékezet idõszaka. 1940 korszak-
határ, mert 10 család áttelepül. Bácskába és Déva
környékére. Ezek közül egy-egy család vissza-
települ. A harmadik idõszakasz 1940-tõl 1972-ig
tart, amikor megjelenik SEBESTYÉN Ádám
könyve. Az utolsó idõszak 1972-tõl napjainkig
húzódik.

AA sszzookkááss ttöörrttéénneettee
Bukovinában a lakodalmi szokás a leján-

kéréssel kezdõdik. Erre mindig felkészültek, a
megbeszélt idõpontban, naplemente után a võle-
gény keresztapjával és még 2–4 személy kísére-
tével (keresztanya, nagybácsi, sógor), 1–2 liter
pálinkával ellátogattak a lányos házhoz. A võle-
gény kint maradt, s ha a leány igent mondott a
kérõknek, kiment és behívta. Ezt követte a hozo-
mány megbeszélése, evés, ivás. A vendéglátók
rendszerint fánkkal és piskótával kínálták a ké-
rõket. A lejánkérés szombaton volt szokás, vasár-
nap a fiatalok elmentek a paphoz beiratkozni.
Ebben a szokáselemben változás történhetett már
az elsõ periódusban. Természetes módon meg-
változtak a szokás résztvevõi, hiszen a rokonság
elszakadt egymástól. Az 1930-ban kitelepedett
családok tapasztalják a változást, az egyik 1934-
ben férjhezment adatközlõt sem úgy kérték ki,
„ahogy nálunk volt szokás”. „Én szegény leány
vótam, akkor költöztünk, apósom nagygazda.
Aztán nem akarózott a mi esküvõnk.” Ha mind-
két fél bukovinai volt, akkor a võlegényt valaki
más képviselte, „az is bukovinai ember”. Az
1930–1940 közötti idõszakban leggyakrabban a
võlegény testvérére hárul ez a szerepkör, ugyanis
ha a menyasszony nem tetszett valamilyen okból,
legfõképpen ha református volt, nem vállalták a
leánykérést. 1940 után „olyan is vot, hogy a võ-
legeny az édesanyjával ment, mert itt a haború
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után ferfiak alig vótak. Ahogy a háború véget ért
jött a koncsentra.” Az 50-es évek közepétõl a
võlegény násznagya a kérõ,1972-ig egyedül a
násznagyra hárul ez a szerepkör, de a SEBES-
TYÉN könyvének megjelenése után újra jelen
van  a 2–4 résztvevõ. Ma a násznagy mellett kérõ
a sógor és a võlegény testvére is. A võlegény ma
sem megy be a többi résztvevõvel együtt, vagy
ha igen, akkor a hátuk mögött áll meg, amíg kü-
lön hellyel nem kínálják. A lejánkérést a három-
szori kihirdetés után az esküvõ követte. Az es-
küvõre való elõkészület volt a kontyoló, amelyre
nem hívtak senkit, bárki elmehetett, aki közel állt
a lányos házhoz. Fõleg asszonyok mentek aján-
dékokkal, és segítkeztek az ételek elkészítésé-
ben. Az áttelepedés után ez a szokáselem nagyon
jelentõssé válik, ugyanis az otthonmaradottakkal
állandó kapcsolatot tartó telepesek meghívják
levélben a vendégeket. Az asszonyok hamarabb
elindulnak, hogy részt vegyenek az elõkészüle-
tekben. A kontyolóra mai napig így mennek, az
asszonyok hamarabb indulnak el, ha más hely-
ségben van a lakodalom. Itt esznek, isznak, éne-
kelnek, együtt siratják a menyasszonyt.

Bukovinában a lakodalom napja szerda
volt, s azelõtt vasárnap a lakodalmas gazda egy
võféllyel, akinek a kezében egy ruvapálca volt,
meghívta a vendégeket. A legényeket és leányo-
kat a nyuszujok (nyoszolyalányok) hívták. Gye-
reket nem vittek lakodalomba. A rokonaiktól tá-
volra elszakadt családok az otthonmaradottakat
levélben hívják meg, a szomszédokat pedig egy
võfély, akit erre a võlegény felkér. A lakodalmas
gazda 1930-ban már nincs meg a telepen, ugyan-
is „módos ember kellett legyen az ilyen. A lako-
dalom költségeit õ állta. A település után itt nem
vot senkinek pénze, mert nagy vót az adósság, 50
évig kellett törleszteni havonta a telep árát.” Ezt
a tisztséget 1974-ben, az elsõ, SEBESTYÉN
Ádám könyve megjelenését követõ lakodalmon
felújítják. Egy nagy lakodalom keretében elvál-
lalja egy Magyarországról hívott vendég. Sze-
repe ekkor már szimbolikus, anyagilag nem járul
hozzá, csupán levezeti a lakodalmat. „Csak úgy
mondták, hogy lakodalmas gazda, neki nem ke-
rült semmibe.” Azóta a menyasszony keresztapja
kapja ezt a tisztséget, aki egyben násznagy is,

vagy a násznagy, aki lehet idegen is, ha a kereszt-
szülõk már nem élnek, illetve azok gyerekei nem
tudják vállalni a násznagyi szerepet. A nyuszujok
a ’40-es évekig a menyasszony kisebb leány-
rokonai voltak. Szerepük megmaradt 1972 után
is, ma az eljegyzésre hívogatnak és már jórészt a
menyasszony barátnõibõl kerülnek ki. 1974-ig
gyerek nem ment lakodalomba, ekkor van jelen
egy Magyarországról jött vendég gyereke, azóta
gyakrabban elõfordul. 

A siratóeste a kontyolóval egybeesik. Ez
az esküvõ elõestéje, amikor a menyasszonyi ház-
nál a rokonok együtt mulatnak. A megtelepedés
után nem válik el a kontyolótól. A siratóestét kö-
vetõ nap a lakodalom napja, amely a vendégek
fogadásával kezdõdik. Bukovinában a nagylako-
dalom esetén az esküvõ délután 1 és 3 óra között
zajlott, és a mulatság kétnapos volt. A kislako-
dalom a reggeli mise után kezdõdött és estig tar-
tott. Az áttelepülés után közvetlenül a nagylako-
dalom is a reggeli mise után kezdõdik, mert a
templom a városban van, és a szertartás rendje
meghatározott. A lakodalmas menet elindulása
elõtt történik a hazaji kikérése. Bukovinában a
menyasszonyt a lakodalmas gazda kérte ki egy-
két võféllyel. Ekkor kicserélték a menyasszonyt.
Elbújtatták két öregasszony közé, s a võlegény-
nek ki kellett választani az igazit. 1972-ig a szo-
kás megmarad, annyi változással, hogy a lako-
dalmas gazda szerepköre átalakul. 1972 után ez a
szokáselem beépül a ma már egyre nagyobb mu-
latsággá váló eljegyzésbe. Az esküvõre indulás
elõtt a lakodalmas gazda elbúcsúztatta külön há-
zánál a menyasszonyt és a võlegényt. Ezután a
lakodalmi menet külön-külön elindult a templom
felé, a templom elõtt megvárták egymást, s a võ-
legény és menyasszony kézenfogva mentek be.
1930 elõtt is, valószínûleg úgy, mint 1930 után,
együtt búcsúztattak menyasszonyt és võlegényt,
az utcán, a közvetlen elindulás elõtt.Az együtt
búcsúztatásnak egyik célja az volt, hogy elkerül-
jék a „harcokat”. „Mikor igen fájdalmas vót a bú-
csúztató, akkor harcok is vótak, ez olyankor mi-
kor valaki idegent vett el, nem bukovinait, vagy
reformátust.” Ludastelepen együtt mennek be a
hosszú úton a városi templomba. Bukovinában
nagyon fontos szerepe lehetett az esküvõ utáni,
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templom elõtti táncnak. A templomból kijövõ
lakodalmasok eljárták a teplom elõtt a három tán-
cot, a hazaji táncát, a villadrit vagy csosszantóst
és a magyarost vagyis a lassú csárdást. A ’40-es
évekig ezt a táncot hazatérve a lakodalmas ház
udvarán járják el, ugyanis az idegen környezet-
ben, a templomtérben nem lehetett. 1974-ben új-
ra bekerül a szokáselem, „az öregebb rendûek
tudták táncolni, de a fiatalok már nem.” A 70 év
körüliek máig emlékeznek a táncokra, de ma már
nem táncolja senki. A tánc után a vendégsereg
visszament a lakodalmas házhoz, útközben kur-
jongatva a kerítéseket dobálták, hogy jöjjenek ki
megnézni a párt. A nagy távolság miatt, amelyet
a templomtól hazáig megtettek, ez a része a szo-
kásnak elmarad. A lakodalmasok a telepre beérve
énekelve mentek a lakodalmas házig. 1972 után
a lakodalmak nagy részét a  városban tartják, így
teljesen elvesz ez a szokáselem. A lakodalmas
házhoz érve a fiatal párt a ház bejáratánál a szü-
lõk és a lakodalmas gazda fogadták kenyérrel és
mézes pálinkával. Az újdonsült férj az üres po-
harat átdobta a házon, hogy tûnjön el az életük-
bõl a boldogtalanság, ahogy eltûnt a pohár. A
telepedés után valószínû, hogy a szülõk együtt
mentek a lakodalmasokkal a templomba, 1930-
ban ugyanis az adatközlõk szerint így volt. „’34-
ben, mikor a néném lakodalma vót, mindenki be-
ment a templomba, csak az öregek maradtak itt-
hon. Akkor itt úgy vót a szokás, hogy mindenki
ment.” Valószínûleg ennek tudható be hogy el-
marad a fogadás és a bajelhárító szokáselem.
Tudnak róla, de 1930-tól máig nem volt része
többé a szokásrendnek. 

A lakodalmi szokásrendnek az evés-ivást
követõ mozzanata volt a kontyolóra menés. Ez
azt jelentette, hogy egy szekérre, amelyet felko-
szorúzott tehenek húztak, felrakták, a staférun-
got, vagyis a tulipános ládát és vetett ágyat. A
menet elején egy férfi haladt, es egy hosszu rúd-
dal igazgatta a menetet. Mögötte maskarás ál-
menyasszony és võlegény. A szekéren a fiatalok
vitték magukkal a kontyoló kosarat kaláccsal,
sült tyúkkal, pálinkával. Így mentek át a võle-
gényes házhoz, ahol lerakták a menyasszony ho-
zományát. 1930-tól a lakodalom menetét nem
szakítják meg, hanem az esküvõt követõ napon

szállítják el a hozományt. Ennek oka gyakran az
is volt, hogy a võlegényes ház messze volt, más
telepen. (Ludason 4 telep volt, lásd LOVAS,
1908.) 1940 után a szokás elveszíti látványossá-
gát, a menyasszony hozományát a võlegény só-
goraival viszi el. A kontyolósok visszatérése után
következett az ajándék bemondása a fiatal pár-
nak. Ezt a lakodalmas gazda végezte. Elsorolta,
hogy kitõl mit kap a fiatal pár. Végül az öröm-
anya fejére örömanyaruvát kötöttek s megtán-
coltatták. Ezután szétosztották a kontyoló kalá-
csot, sült tyúkot és pálinkát. Ez a szokáselem ér-
dekes változáson ment át 1972 után. 1972-ig csu-
pán az ajándékok változtak, a 40-es évek táján el-
marad az örömanyaruva. Ennek az elmaradását
valószínûleg az indokolja, hogy a háború utáni sze-
génységben a võlegénynek a menyasszonyi kendõ
is sokba került. A lakodalmasgazdát felváltja a
násznagy. A 80-as évek közepétõl a szokáselem
bekerül az eljegyzés szokásrendjébe. A lakodal-
mon ugyanis pénzt ajándékoznak, az eljegyzésen
viszont tárgyakat. Ezeket egy külön asztalra elhe-
lyezik, és a menyasszony keresztapja, a leendõ
násznagy bemondja az ajándékozók nevét.

Este 10 órakor a menyasszonyt átvitték a
szomszédba kontyolni. Levették a pártát, s a võle-
gény által vett ruvát kötötték a fejére. Ezután elbúj-
tatták két vénasszony közé s letakarták. A võlegény-
nek  kellett kiválasztania. A kontyolás az ‘50-es
évek elejéig része a szokásnak, azután a menyass-
zonyt az esküvõre indulás elõtt kontyolták be. Így ez
a mozzanat sem szakítja meg a mulatsagot. A lako-
da-lomzáró szokáselem az ajándékadás a gazdának.
A lakodalmas gazda szól, hogy a házigazdát szeren-
csétlenség érte, elfolyt az ital, és kéri a jelenlévõket,
hogy segítsenek. Ilyen módon pénzt kapnak az
örömszülõk. Ez megszûnik, miután a fiatal pár aján-
dékozására is pénzt adnak. „A kollektivizálás után
aztán már inkább adtak pénzt az emberek, mert már
nem vót senkinek élelmiszere, mit adhatott volna.”
A bukovinai lakodalomnak jellegzetessége volt a
vendégek visszavitele. Ha valamelyik vendég a la-
kodalom vége elõtt hazaindult, érte mentek. Ha már
le volt feküdve, úgy ahogy volt, talicskára tették, és
visszavitték a lakodalmas házba. Ez mai napig is
megmaradt, ha a lakodalmat otthon ülik meg, nem
bérelt helyiségben.



KKöövveettkkeezztteettéésseekk
Közel egy évszázadon át alakuló, szokás-

rendszeren belüli változásokat próbáltam megra-
gadni és értelmezni. Az eddigi eredmények
hiányosak, és sok esetben inkább csak feltéte-
lezésekre szorítkozhattam. Nem tisztázott még 
az lejegyzés szokásának a kialakulása. Manapság
80 fõs egy-egy eljegyzés. Valószínûnek tartom,
hogy a szokást a bukovinaiak honosították meg a
telepen. Feltételezésemet azzal indokolnám,
hogy a lakodalmi szokásrend bizonyos elemei
átkerültek ide, valamint a nem bukovinai adat-
közlõknek a bukovinaiak jellegzetes szokásaira
vonatkozó megállapításával, „nagyon mulati nép
volt, szerettek mulatni, ahol két tányért össze-
csaptak õk ott voltak.”

Ugyancsak kutatásra vár a jegygyûrû
megjelenése is. 

A bukovinai telepesek szokásvilágának
alakulásában jelentõs szerepe elsõsorban SE-
BESTYÉN Ádám könyvének volt. Ezt a könyvet
forgatókönyvként használják ma is, 1996-ban
tartott lakodalmon ebbõl tanulta meg a násznagy
a búcsúztató szövegeket, rigmusokat. Ugyanak-
kor a migrációnak is szerepe volt. Sokan át-
települtek Bukovinából Ludastelepre a meghir-
detett település után is, majd visszatelepültek Bu-
kovinába a háborúk után, majd ismát vissza.
Áttelepültek más vidékekre is és újra vissza Lu-
dastelepre. Az élõ emlékezetnek köszönhetõen
ez az átalakulási folyamat jól nyomon követhetõ.
A bukovinaiak szokásvilágára elsõként a vegyes
lakosságú telep volt hatással. A telepesek több
irányból jöttek, a Nyárád mentérõl, a Bánságból,
a Kunságból. A magyarországi telepesek az
„elsõrendû gazdálkodók”, az õk gazdálkodás-
módjukat tekintik mintának az elmaradott bu-
kovinaiak. Már a település elsõ évtizedében köt-
nek vegyes házasságokat. Emiatt gyakoriak a bu-
kovinaiak közti viszályok, amelyek nyomot 
hagynak a szokásvilágukban is (lásd búcsúztató).
A változásoknak okai voltak az új környezet adta
lehetõségek is, például a városban levõ templom.
Ennek tulajdoníthatóan kimarad a templom elõt-
ti tánc, a külön induló lakodalmas menet, és talán
az új pár fogadásának mozzanata is. Az 1930-as
években települt családok megjelenésével újra-

élednek bizonyos szokáselemek. A teljes „re-
generálódást” pedig a könyv megjelenése ered-
ményezi. 

Ezen okoknak tulajdoníthatóan bizonyos
részei a szokásnak elmaradnak, mások pedig
szükségszerûen megváltoznak, míg újra mások
beépülnek az eljegyzés szokásrendjébe. A haj-
dani egy mulatságból kettõ lesz, így néhány
szokáselem átvándorol.

AAddaattkköözzllõõkk

KERESZTES Balázsné KÁSLER Erzsébet, 79 éves
SZÉKELY Károlyné KÁSLER Ágota, 70 éves
KÁSLER Ferenc, 76 éves
KÁSLER Antal, 76 éves
KÁSLER István, 74 éves
KÁSLER Imre, 71 éves
DARADICS Márton, 76 éves
VAJDA Jánosné DARADICS Jolán, 65 éves
HÖLGYES Sándorné DARADICS Erzsébet, 64 éves
CSEGÖLDI Sándorné DARADICS Júlia, 53 éves
KÁSLER Antalné DARADICS Mária, 46 éves

IIrrooddaalloomm

1. LOVAS Sándor (1908): AA lleeggúújjaabbbb áállllaammii tteelleeppííttéésseekk
MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn.. Budapest

2. SEBESTYÉN Ádám (1972): AA bbuukkoovviinnaaii sszzéékkeellyyeekk éélleettee ééss
ttöörrttéénneettee MMaaddééffaallvvááttóóll nnaappjjaaiinnkkiigg.. Szekszárd

MMooddiiffiiccããrrii îînn oobbiicceeiiuurriillee 
lleeggaattee ddee nnuunnttãã îînnttrree ccoolloonniiººttiiii
bbuuccoovviinneennii ddee llaa LLuudduuºº
(Rezumat)

Luduºul are mai multe cãtune de câmpie,
în care între 1904 ºi 1905 au fost colonizaþi ºi 14
familii de secui din Bucovina. Alþi coloniºti au
sosit din Banat, din zona Kunság, din Câmpia
Maghiarã etc. Noi sosiri ºi plecãri se cunosc ºi în
cele ce au urmat. În mediul nou, strãin obiceiurile
aduse din zone ºi tradiþii diferite au interferat ºi
au suferit schimbãri importante, în bunã mãsurã
ºi din cauza cãsãtoriilor mixte dintre diferitele
grupuri de coloniºti, mai ales în situaþia specificã
a obiceiurilor legate de nuntã. La aceste mici co-
munitãþi, fragmentate continuu ºi multiplu se ac-
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centueazã ºi fenomenele de folclorism: în 1996
culegerea lui Ádám SEBESTYÉN din 1972 este
folositã drept scenariu. Lucrarea urmãreºte
exemplul caracteristic, al modificãrii obiceiurilor
de nuntã, între 1908–1996.

CChhaannggeess iinn tthhee 
WWeeddddiinngg--CCuussttoommss ooff tthhee 
SSeettttlleerrss ffrroomm BBuukkoovviinnaa 
iinn LLuuddaasstteelleepp 
((LLuudduuºº,, MMuurreeºº CCoouunnttyy))
(Abstract)

Between 1904–1905, 14 families from
Bukovina settled down at Ludastelep. Further
settlers came from Kunság, Bánság. Thanks to
the different cultures they brought and mainly to
mixed marriages, the customs and traditions
changed, evidently those linked to weddings
themselves, first of all. Their musical creation
and folklore is specific as well. The collections
of Ádám SEBESTYÉN from 1972 were still
used in 1996. The paper aims to present the
changes in the wedding order between 1908–
1996.
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266 1. ábra Marosludas és a tõle északra található tanyavilág
(A Székelyföld... 1:250 000, Ábel Térképészeti Kft. – Cartographia Kft., Budapest, 1997 nyomán)


