
N É P R A J Z 

Bóna Júlia 

Lakodalmi szokások harasztiban 

Pennavin Olga írásában 1) megjegyezte, 
hogy a szlavóniai őstelepes falvakban: 
„ . . . nyolcvan-kilencven év óta a fiatalok 
már maguk indulnak párkeresésre. Sokszor 
nem is indulnak, mert az iskolában megtalál
ták egymást és egymásnak nőttek. Ha az is
kolában nem, hát a táncban, a derenkázás-
ban, a munkában okvetlen ki-ki talált magá
nak megfele lőt . . ." 

A XIX. század közepéig azonban volt egy 
még elterjedtebb formája a párválasztásnak. 
Hogy megérthessük eredeti színezetét, ismer
nünk kell Haraszti földrajzi, etnikai és gaz
dasági jellegét abban a korban. A mult szá
zad feléig majdnem megközelíthetetlen vi
dék volt. Mocsarak, lápok, nádasok, erdők 
vették körül, míg 1897-ben a véglegesen be
fejezett Vuka-szabályozás meg nem változ
tatta a helyzetet. 2) Az élők szájhagyománya 
szerint a férfiemberek, főleg a fiatalabbak, 
akkor még kint legeltettek éjjel is a „szi-
rük"-környékén, mélyen a vizenyős, lápos, 
füves helyeken* De nemcsak legeltettek, a 
legtöbben halászgattak és vadászgattak is ab
ban az időben, s hetekig, hónapokig nem jár
tak haza. A gyerek 3) tehát távol volt a tele
püléstől 4) és mikor a szülők úgy vélték, hogy 
elérkezett fiuk megházasításának a legmegfe
lelőbb ideje, hazahívták és elvetették vele a 
kiszemelt lányt. 5) 

A kikérés rendszerint pénteken történt. 
Kérőbe este mentek: a fiú, az apa és az anya. 
A családfő „zsazsagot" (piszkafát) vitt magá
val és mikor beengedték őket, a szabad-tűz
hely (konyha) felé* vette útját, megpiszkálta 
a „szenet" (tűzet) és mondta: 

— Jóestét! Van-e keeteknek eladó 6) lá
nyuk? 

A háziak felelet helyett bevezették ven
dégeiket a szobába, hellyel kínálták őket. A 
fiatalok ezalatt kintmaradtak. Mikor a szülők 
közt megtörtént már az egyesség, behívták a 
fiatalokat is, és a lányt az asztal elé állítva, 
megkérdezték: 

— Eljössz-e ehhő a legényhő, édös lá
nyom? 

A beleegyezésnek „ápolás" (csók) volt a 
vége. Ebből kijutott a jövendőbeli apósnak és 
anyósnak is. A háziasszony eközben feltálal
ta a vacsorát . . . Vacsora után a fiatalok is
mét elhagyták a szobát, a szülők pedig meg

beszélték mikou tartják az „összekötőt" és a 
lakodalmat. 

Hogy a jobbágyfelszabadulás után milyen 
volt az összekötő, arról Penavinné, a már 
említett írásában beszámolt. Most vázolom, 
milyen volt előtte. Kéthónapos kutatómun
kám alatt írásos okmányanyagra is akadtam, 
amely világot vet az 1860-as évekig dívó 
összekötők formájára. 

Az összekötőt 7) a kikérés utáni napon, 
vagyis szombaton tartották. Vacsorát rendez
tek, amelyre meghívták a legközelebbi roko
nokat. De vacsora előtt elindultak a paphoz, 8) 
ahol végigcsinálták a tulajdonképpeni „szer
ződést". A papon kívül ott volt a község bí
rája és az esküdtek. A szertartás első része 
abból állt, hogy a legény egy „biskörtét" 
adott a lánynak, a legény pedig „jegykendőt" 
kapott a lánytóL 9) Ezután a két násznagy, a 
bíró, a pao, az esküdtek előtt megírták a 
„HÁZASSÁGI EGYEZSÉGET". 1 0) Ezekből 
könnyebb tájékozódás végett közlünk egyet: 

„Mi alól nevezendő Haraszti Refra Szent 
Eklézsiának és falunak Hites Elöljárói, adjuk 
tudtukra most és következendő időkre néz
ve, mindazoknak a kiknek illik, Hogy minek
után néhai Marcsit Miklós, helységünk be
csületes lakosa, ezelőtt mintegy 25 esztendők
kel, mind gazdaságának helyesebb folytatá
sára, mind az Urbáriáiis praestatiók köny-
nyebb hordozására, néhai Mosonyi Jánosnak 
mostoha fiát Pétert, úgymint mostani neve
zetében Marcsit Pétert, először ugyan fiául, 
azután pedig vőéül is a maga pátr iá l i s . . . 
(egy szó itt olvashatatlan, elmosódott, B. J.) 
az az minden ingó és ingatlan vagy fekvő jó
szágában és így egész örökségében perfekt 
adaptó szerént Feles Örökössé tette és magá
hoz fogadta volna, és minekutána, mint Mar
csit Judit, előbbi feleségének, mint Marcsit 
Ipának vagy fogadott Attyának halálok után 
is azon törvényes fogadott fiúi jussában min
den koráig csendesen és minden háborítás 
nélkül meg maradott volna. Annakutánna 
újabb házasságról kezdvén gondolkozni fönt 
nevezett adoptatus fiú, özvegy Marcsit Péter 
fogadott Annyának Marcsit Miklósnénak 
megegyezéséből annak törvényes úttya és 
módja szerént el jegyezte és el is veszi ma
gának örökös feleségül, özvegy Siklósi Mik-
lósnét, Bajusz Évát. 



Nézvén pedig mindketten a jövendő idők
re s történetekre, mindkét fél az egymáshoz 
való tiszta szeretettől indíttatván a mi Eklé-
zsiai Gyűlésünkben egymásnak olyettén köl
csönös Móringet ajánlottak egybekeléseknek 
alkalmatosságá\ al. Ügy mint említett Marcsit 
Péter fogadott Annyának Marcsit Miklósné-
nak meg egyezéséből, önként ajánlja, hogy
ha őneki előbb történne a halála, mint most 
eljegyzett Mátkájának, Bajusz Évának: te
hát az ő fiúi Rátiójába tudniillik a Háznak, 
földnek, jószágnak egy szóval minden ingó és 
ingatlan vagyonnak fele birtokában, minden 
megháborítás nélkül holtig lakhasson és 
megmaradhasson, még ha gyermeke nem 
lenne is. Ha pedig nem maradna, csak az in
góban lesz feles. 

Hasonlókép Bajusz Éva kedjes jegyesének 
Marcsit Péternek Contra-Móringot ajánlja: 
„Hogyha néki történne előbb halála Mag 
vagy Maradék nélkül, tehát minden Matú
rája, az az hozzá vitt és együtt szerzendő 
vagy keresendő Vagyona Marcsit Péter fér
jére maradjon. 

Melly Contraktuális Móring-kötések a Ne
vezett fiataloknak, .hogy a szerént mielőttünk 
mégerősíttetett és akármikor a szükség kí
vánná töllünk Evictio igértetett mind a két 
félnek tulajdon kezük vonásával és Helysé
günk szokott pecséttyével bizonyítjuk és erő-
sí tty ük Harasztiban Decembernek 28-ife nap
ján az 1812-ik Esztendőben (kiemelés tőlem. 
B. J.). Tóth Sándor mh. prédikátor, Tstóka 
Miklós öreg bíró, Magdika Ellyés, esküdt, 
Magdika Sándor esküdt, Kürtös István es
küdt, Ferenc Dávid esküdt, Hogy ezen Con
traktuális Móringolást mi is applandáljuk, 
adjuk ezen kezünk keresztvonását. Marcsit 
Péter x, Bajusz Éva x, özvegy Marcsit Mik-
lósné x. 

Hozzá értvén, hogy Marcsit Péternek 
előbbi feleségétől maradott neveletlen leány
zót Máriát és Sofiát a közösből fogják táp
lálni, nevelni értékekhez képest tisztessége
sen és annak idejében szerencséjük adódván 
ki is fogják házasítani." 1 1) 

(Ezután a Helység pecsétje következik. 
Mai egy,dinár nagyságú köralak, közepén 
l-es, ezt tulipánalakban babérkoszorú veszi 
körül, amely alól kereszteződik. Az l -es fe
lett S H P olvasható. A pecsét piros színű 
viaszk.) 

A továbbiakban is inkább azokra a jelen
ségekre kívánunk rámutatni, amelyek eltér
tek Harasztiban a lakodalom újabb formájá
tól, vagyiáattól , amit Pennavinné is vázolt. 

Nincsenek adataink arról, hogy a földesúr 
a szlavóniai ősmagyar falvakban gyakorolta 
volna a „jus primae noctis"-t. 1 2) Egy írás 
1822-ből azonban azt bizonyítja, hbgy léte

zett „szűzadó". Ebből arra lehet következtet
ni, hogy a földesúr adó fejében lemondott 
erről a jogáról. 

A lány szobabútora Harasztiban egészen 
a jobbágy felszabadulásig csak a kulup volt, 
a láda és a kócsag. A kelengyéje pedig a ma-
guksz&tte vászon-féle, az alsó-felső ponyva, 
néhány kebel és a lazsnok. 1 3) 

Mármost, mivel a lakodalmat rendszerint 
szerdán tartották, a férfirokonok hétfőn 
kezdtek dolgozni, faragták a kalupot, a lá
dát és kócsagot. Másnap kocsira rakták a bú
tort és kelengyét is, és így vigadták végig a 
falut. 

Az asszonyok kedden kezdtek sütni, főzni. -
A fehér „kenyeresét" a XIX. század harma
dik negyedéig kalács helyett szolgálták fel. 
Az étel mellé barna kenyeret ettek. Kalács
nak számított a fehér kenyéren kívül a két-
három kemence pogácsa és a néhány „sza-
hány" (tepsi) rétes. 

Az egyházi szertartásról 1 4) írt Pennavin
né. A mai formája megmaradt nagyjából 
olyannak, mint, volt évszázadokkal eíöbb. 
Csak annyit tennék hozzá, hogy a jobbágy
felszabadulásig kocsin vitték a menyasszonyt 
és vőlegényt az egyházi szertartásra. A ko
csin a menyasszonyt a komája és a nyoszo-
lyó közé ültették. (Itt kell megjegyeznünk, 
hogy régebben a nyoszolyó m e n y e c s k e 
volt.) 

A komabotot jegy szerrel díszítették, így a 
selyem jegytakarítóval, a farhámmal, a „bo-
kás csarappal", a jegycipővel és az így fél
díszített komabotot a kocsin a koma a meny
asszony arca elé tartotta, hogy ne lássák. 
Egyébként a lánykori koszorún kívül a 
menyasszony rozmaring-koszorúja pántliká
val volt díszítve és azt úgy helyezték el, hogy 
a pántlikák az arcára essenek és eltakarják. 
A menyasszony öltözete a kebel volt. 1 0 ) 

A másik komabotot hússal, 15—20 bics
kával, keszkenőkkel díszítették s azokat este 
elosztogatták a vendégek között, csúfot űzve 
belőlük. 

Hazafelé menet a fiús házhál a napa és 
ipa várta őket a konyhaajtóban. A legköze
lebbi rokon, akit erre megbíztak, egy ,.tü-
ret" vásznat tekert le a földre, a menyecske 
azon ment a könyhaajtóig. Utána felgöngyö
lítették újra és átadták a türet vásznat a 
menyasszonynak. 

Amíg szenesház volt konyha helyett a ka-
raszti lakásokban, a menyasszonyt az „akna" 
(szabad kémény) alá állították és föl kellett 
néznie, hogy olyan szép, feketeszemű poron
tya legyen, mint az akna füstös fala. Majd 
bevezették őket & szobába, de nem ültették 
őket asztalhoz, hanem a „szömétbe" az ajtó 
mögé, hogy „szégyöljék magukat". Itt is va~ 



csoráztak egy közös cseréptányérból. A ven
dégek ezalatt íz asztalt ülték körül és vacso
ráztak. 

A vacsora után a menyasszony végigapol
ta a vendégeket, majd a vőlegénnyel együtt 
a „tikör" alá ültek, hogy ne „szégyöjenek". 

Ezután „sütő"-t (sült tököt) tettek az asz
talra, leütötték a szárát, talpára állították és 
kifúrták a felső részén kilenc helyen, ezekbe 
9 gyertyát állítottak. A gyertyákat meggyúj
tották. A násznagyok daloltak ilyenkor, töb
bek közt ezt is: 

„ .., Addig a házadból ki nem mégy, 
Míg kilenc száll gyertya el nem ég, 
A tizedik is már félbe ég, 
A szerelöm mégse vót elég ..." 

Megjegyezzük, hogy régebben a megma
radt „meténget", amiből a koszorúk is ké
szültek, zsákba gyömöszölték és elvitték a 
fiús házhoz. Amikor a tánc elkezdődött, elő
hozták. A táncoló vendégek „karéjba" (kör
be) álltak,egy a kör közepébe került a be
kötött zsákkal együtt^ és dalolva „csárdást", 
„kólét", „derenkát" jártak. Ha a kör közepé
ben táncoló átadta valakinek a zsákot, akkor 
az került a helyébe. 

J E G Y Z E T E K : 
1) Harasztiban, Lászlón és Kórogyon — ke

vés eltéréssel — egyeznek a lakodalmi szokások. 
Az utóbbiakról „Kórogyi lakodalom" címen Pen-
navin Olga számolt be a „Híd" 1951 júliusi szár 
mában. Említett írásában Penntavinné a job
bágyfelszabadítás u t á n szokásos lakodalmi 
szertartásról írt Kéthónapos szlavóniai tartózko
dásom alatt újabb adatokat gyűjtöttem e téma
körhöz. Ebben az írásomban azokat használom 
fel. 

2) Nagyobb vízáradásról egy 1825-ből szár
mazó jegyzék számol be. Kreutzer mérnök 1884-
ből származó jegyzeteiből pedig megtudjuk, hogy 
a „ . . . Vuka maradványai bizonyítják, hogy va
lamikor hajózható folyó volt, mocsarakkal kö
rülvéve .. ." 

3) Csak fiút értenek e fogaton^ alatt még ma 
is, kislányt nem. 

4) A mai Harasztiról csak 1730 óta beszélhe
tünk, annak ellenére, hogy a „Prossessio Ha-
rasthy" helységnévvel már 1430-ban találko
zunk. Csakhogy az első település más területen 
feküdt és Kórogyvárhoz tartozott. Kórogyi Gás
pár halála után ez á szlavóniai nagybirtok a Pe-
rényi majd a Garay család tulajdonába megy át 

A török betöréskor, a Kórogyvár körül léte
sült ősmagyar telepesrfalvak, ahol a volt föl
desúr jobbágyai, udvarosai és fegyveresei lak
tak, eltűntek a föld színéről. Az életbenmaradt 
lakosság az óriáskiterjedéső Kórogyrét ingová-
nyaiban keresett menedéket. 

A „Régi Haraszti" — így nevezik a mai ha-. 
rasztiak azt a földrészt, amely a törökök tör
vényhatósági berendezkedése idején a harasz
tiak lakóhelyé volt. és ahol ma már csak* a régi 

A menyasszonytáncot a mult század har
madik negyedéig egyáltalán nem ismerték 
Harasztiban. Ehelyett pont éjfélkor lefektet
ték a menyasszonyt. Az egész „lakzis" nép 
elkísérte őket az „ólba" 1 6) a nászágy elfog
lalásához, és daloltak nekik. 

Reggel történt a „fölkontyolás". A koma 
jelképesen megfésülte a menyasszonyt, de a 
fölkontyolást voltakép a komasszony végez
te. Szertartás közben mondta: 

„Fölvetted a kontyot, 

Vedd föl a gondot" 

Ezután kivezették a menyecskét a „sze
nesházba" (régi konyha), ott söprűt adtak a 
kezébe, kannát, fát raktak elé és elmondták, 
hogy a söprés, a fahordás és vízhordás most 
már az ő gondja lesz, míg a „napa" főz. 

Mindazokat a lakodalmi szokásokat és je
lfenségeket, amelyek a jobbágyfelszabadulás 
után is életbenmaradtak, nem vázoltam most 
írásomban, mivel azokat az érdeklődő meg
találhatja Pennavinné említett írásában. Csak 
az eltérésekre mutattam rá, már amennyire 
azt az eddig feltárt írásbeli és szóbeli anyag 
alapján lehetett. 1 7) 

templom alapjainak maradványai vannak meg. 
A 161 éves török uralom idején itt csak 7 ház 
volt, legalábbis ennyit tartott számon az eszéki 
török pasaluk. 

Mária Terézia 1730-ban. elrendeli az elnépte
lenedett falvak lerombolását és nagyobb fal
vak szervezését, ezenkívül a „sztrázsa-házak" és 
erős őrség megszervezését. Ekkor épült fel a mai 
Haraszti, magábaolvasztva nemcsak a „Régi Ha
raszti", hanem Kaporna, Lanka. Mosson és Tol-
mán megmaradt lakosságát is. Ezért vannak ma 
Harasztiban magukat magyaroknak valló, de 
szlávnevű családok is. 

5) A jobbágyterhek könnyebb viselése végett, 
a szlavóniai ősmagyarság egészen a jobbágyfel-
szabadulásik „kommunokba" (,,zadrugák"-ba) tö-

• mörült. Rendszerint, nagyszülők, szülők, gyere
kek és azoknak gyerekei éltek egy fedél alatt, 
házközösségben. Így gyakran megesett, hogy a 
gazda (a legidősebb férfitag) csak azért, hogy 
még egy birtokrészt vagy munkaérőt kapjon, 
maga házasította ki fiát akivel akarta. — Még 
ma is beszélik, hogy harmincan is voltak ilyen 
„zadrugában". A házközösség vagyis a régi tí
pusú „zadruga" nyomai még ma is fellelhetők 
Harasztiban. 

6) Ez a ma is használatban lévő szó a régi 
házasságok adás-vevési jellegére mutat. 

7) Kórogyon „összekötő" helyett „odaadó"-t 
mondanak. Ujabban „gyirölőhek" mondják mind 
a három faluban. 

8) Kétségtelen, hogy az egyháznak az egész 
középkorban nagy szerepe volt, a világi dolgokat 
is irányította hol közvetlenül, hol közvetve. Jel
lemző, hogy a szlavóniai magyar őstelepülések-
ben egészen a jobbárgyrendszer cltűnrséig az 
„iskola-rektor" és a pap, a földesúr megbízottjai 
is. A falu*jegyzője és a világi.ügyek legfőbb 



megmondhatói a helységben. Ez tette lehetővé 
Harasztiban, hogy egészen a XIX. század köze
péig a „presbiterek" soraiból kerültek ki a hely
ség bírái és az esküdtek is. Az egyházi megbe
széléseket együtt tartották a. falu ügyeit vitató 
ülésekkel. Erről egyébként még ma is őrzött ok
mány és jegyzőkönyv tanúskodik. Hogy az egy
ház Harasztin mennyivel több világi funkciót 
töltött be, mint másutt, bizonyítja az az egy
szerű tény is, hogy Harasztiban 1945-ig nem volt 
polgári házasság. Az újszülötteket sem írták be 
a község anyakönyvébe. Az egyháznál vezetett 
születési és házassági anyakönyv jelentette a 
községit is. 

9) A „birskörtét" és jegykendőt a század vé
gén kiszorította Harasztiban is a gyűrűváltáő. 
Érdemes mellékesen megjegyezni, hogy a gyűrű
váltás szokása eredetileg a polgáriasodó régi Ró
mában keletkezett, ahol eleinte csak a menyasz-
szony kapott vasgyűrűt a fiútól, amely azt jel
képezte, hogy alárendeltje férjének. A vasgyűrűt 
később az aranygyűrű szorította ki. A k ö l c s ö 
n ö s gyűrűcsere is csak későbbi termék, amely 
most már mindkét fél lekötöttségének jelképe. 
A gyűrűváltás tehát a polgárság hagyatéka. 

10) A „Házassági egyezség" és a „Recognitio" 
is, amit idézek — szószerinti. Az eredeti példá
nyok közül az első kezemben van, míg a másik 
ottmaradt a haraszti református eklézsia ok
mánytárában. 

11) Nemcsak „móringot" adtak egymásnak a 
harasztiak az egyházi és helyi elöljárók előtt, de 
egyéb egyezség-kötésekre is előttük került sor. 
Áttekinthetőség kedvéért itt közlök egy példát: 

„Recognitio. Melynek erejével én Marcsit Pé
ter Harasti lakos adom tudtára mindenkinek a 
kiknek illik hogy itteni lakó Mosoni Illyés fiát 
Jánost fel fogadtam magam mellé örökül úgy 
mint az által, hogy ha mindenekben nekem, en
gedelmes lészen, tehát minden névvel nevezen
dő jószágomba örökössé teszem és minden va
gyonomnak felét őneki adom. 

Ha pedig nem tetszenet az én nállam való 
szolgálat hanem magát meg keményítvén engem 
el hagy, akkor semi örökséget nem kívánhat, én 
sem Ígérek neki. 

De ha én magam minden igaz ok nélkül kül-
dym el, akkor köteles leszek az ő neki járandó 
részt mindenből becsületesen ki adni. 

Mellynek hitelesebb voltáért adtam ezen 
helység Pecséttyével és nevel aláírásával erősí
tett levelem Harasztiban 22. 8. hó 1822. Marcsit 
Péter saját kezem x vonása. Mi előttünk Hely
ség Elöl Járói előtt, öreg bíró Illyés József. Es
küdtek Magdika Sándor, Kürtös Sándor, Bálás 
János, Magdika István, Marcsit Miklós, Magdika 
Miklós, Süllyös Jónás, Magdika Illyés. Ki adta 
Sallai Mihály, Helység Jegyzője mpr. Pecsét" 
(ugyanaz, amit a Házassági egyezség végén már 
vázoltam. B. J.) 

12 Érdekes megemlíteni, hogy a földesurak
nak a középkorban európaszerte elterjedt „jus 
primae noctis" (= az első éjszaka joga), amit 
Morgan és Engels is tárgyalnak, egy nemzet
ségkorabeli hagyományból ered. Mantegazza „A 
szerelem az emberiség fejlődésében" című mű
vében ezzel kapcsolatban a következőket mond
ja: ...„Hátsó Indiában és a Nagy Óceán több 
szigetén a törzsfőnök teljesíti az „első éjszaká
hoz való jogot". Más népeknél a hajadonok, sőt 
néha az alig pár hónapos lánygyermekek szűz-
telenítését külön e célra berendezett bálványok
kal végezték. Waitz ezzel kapcsolatban így ír: 
„ . . . Hasonló állapotok vannak még napjaink
ban is néhány afrikai néptörzsnél. Ilyen szokás, 
hogy a nászéj szakán a menyasszonyhoz bocsá
tották férfi vérrokonait kor szerint való sorrend
ben, utoljára került sor a vőlegényre..." 

13) lazsnok = takaró 
14) Érdekes megemlíteni, hogy a házasságot 

az egyház csak a X V Í században, a trienti zsi
naton nyilvánította egyik szentségnek, amit a 
reformvallások is átvettek. ' 

15) Az első szoknya viselő Harasztiban Estör 
Judi nénike volt. 

16) Öl = A „nagyház" mellé épített külön 
helység, ahol a fiatalok laktak éjnek idején. 
Ahány fiatal pár volt a házközösségben, annyi 
ólat építettek a nagyház mellé. 

17) A lakodalomra vonatkozó szóbeli adato
kat Kürtös Magdika Estör és Kuruc Julis néne 
szolgáltatták. De ellenőriztem Kórogyon és Ha
rasztin másoknál^ is. Az okmányokra, jegyző
könyvekre, vagyis minden írásbeli adatra a Ha
raszti Református eklézsia levéltárában, a Nép
bizottság padlásán és egyes harasztiaknál akad
tam. 


