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MAROSSZÉKI LAKODALMI SZERTARTÁSOK.

Miután a‘ legény a’ leánynyal, ’s szülőkkel is talán, 
a' dolgot eligazította , felvévén két három jó embereit, azok
kal a’ leán y ’ házához m egy, és a’ szülőktől, vagy gyámok
tól a’ leányt forma szerint megkéreti. A ’ megkérő formula 
a’ falukon e z : „N s . Marosszékben Kakasdon resideáló (ezen 
falusi tudósok sok kincsért nem mondanának ide magyar szót) 
Bartos Sándor ifjú legény ő kegyelm e, isten után kinézte 
magának jövendőbeli házastársul , és örök feleségül, kegyel

mednek, Tövisi Lőrincz uramnak, hajadon lán yát, Annát. Enr 
nél fogva kéreti kegyelmedet általunk, hogy a’ mit isten e l
végzett, abban megegyezni ne terheltessék.“  F e le let : „H a is 
tennek is úgy tetszik , legyen meg stb.“  Ekkor meghatároz
zák az eljegyzés’ vagy mátkaság’ napját: m elly eljővén, a’ 
két ház’ jó embereinek nagyobb vagy kisebb számában a ’ két 
fél jegyet vált. A ’ legény szokott illyenkor a’ köznép - és 
al-renden két három tallért ’s néha aranyat vagy gyűrűt is 
adni, a’ lány gyűrűt néha, többnyire kezkenőt.

Ezután a’ pap háromszor kihirdetvén, a’ harmadik ki
hirdetés’ vasárnapján, délután, vagy hétfőn reggel, a’ vőle
gény választotta két vőfej (vagy vőfény) egyik házas, másik 
légény, pántlikás, pálczával vagy néha lóháton, ’s pisztoly
lyal , bokrétás kalappal megindulnak, ’s a’ két fél kinevezte 
vendégeket meghívják hétfőn estvére siratóba , kedden estvére 
pedig nászba. Násznak hívják a ’ mulatságot, ’ s vendégséget 
vagy lakomát. Választanak a’ két gazdák egy násznagyot, 
ki a’ nászt vagy lakomát elintézi, ’s igazgatja. A ’ férjheze
dendő leány választ magának egy nyoszoljaleányt (vagy nő
szőlányt) ki neki fűsű t , vagy az alrenden pántlikát vásárfiáz. 
Hívogató formulája e z : ,,N s. Marosszékben Kakasdon resi
deáló Tövisi Lőrincz uram tiszteli kegyelmetöket, ’s jó szív
vel látja holnap vagy ma estve (hétfőn) kedves hajadon lányá
nak Annának siratójába'. Hasonlólag itten Kakasdon resi
deáló Bartos Sándor ifjú legény ő kegyelme is jó szívvel lát
ja  holnap után vagy holnap délután az isten’ szent szójának 
meghallgatására, egykét tál ételnek, ’s egykét pohár italnak 
elkötésére, és egykét pár táncznak eljárására."  Hétfőn est
ve aztán összeülnek a’ vendégek a’ férjhezedendő lány’ házá
nál , ’s a’ leány’ szülői vagy mind a’ két feléi őket meg
nászolják , vagy lakomázzák ’s néha a ’ siratóban táncz is szo
kott esni. —  Kedden délután az egész lakodalmazóság elmegy
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a’ lány’ házához, 's ezt kikérvén, a’ vőlegény’ házához ki
séri , ’s onnan a' templomba. A z istentisztelet’ végződte 
ntán az egész lakomasereg előállván a ’ hit’ hallására, köztük 
megy elő a ’ két házasulandó. Megesvén a ’ „hit, elkisérik a’ 
vőlegény’ házához az egypárt, ’ s ezután van a’ nász, t. i. 
elébb táncz, aztán vacsora. Vacsora alatt a’ vőfejeknek köte
lességük minden étel’ feladásakor verset mondani : m elly vég
re használják e’ czimü munkát : „Vőfények’ kötelessége. 
Irattatott Mátyus Péter által (1 8 2 9 ).u Itt az első vőfej a ’ há
zasságot versekben ajánlja, a’ kis vő fej ellene mond stb. A ’ 
nászba minden gazda kalácsot, vagy más süteményt viszen, 
a’ mit Háromszéken radinának hívnak. (/Illy radinát, vagy is 
valami ételt szoktak a’ betegeknek is vinni vagy küldni). 
Ezekből legelébb a’ nőszőleányét adja fel a’ vő fej , ’ s verset 
mond. Ezután j őnek a’ többi radinák. Végre az egyik vőfej 
elbucsuztatván a’ menyasszonyt szülőitől , az elhálás követ
kezik. Ez alatt a’ véndégek haza oszlanak: hanem reggelre 
összegyűlvén, reggeliznek , megesik a’ mennyasszonytáncz, és 
ezután templomba kisérik az uj házasokat. A ’ menyasszony
táncz ebből áll : A ’ vőfej egy tányérban az asztalra pénzt 
teszen l e , ’ s felvévén a’ menyasszonyt ’s megtánczoltatván 
átadja egyik vendégnek. Midőn ezzel elvégződött a ’ táncz a’ 
menyasszony sántának, betegnek tetteti magát. A ’ vőfény 
e lő á ll, ’s a' tánczoltatót, mint kártévőt, kárpótlásra kény
szeríti. A ’ kártételek’ előszám lálásakor, a’ térde’ , bokája’ 
kificzamítása , fara’ letörése, stb ki nem maradnak, a’ vőfény 
gyöngédebb vagy vastagabb Ízlése vetvén korlátot. Ekkor a’ 
kártévő tánczos a’ tányérba tenni szokás pénzzel váltakozik 
meg. Ez rendre jár minden vendégen.

B olyai F arkas ,
m. t. társasági l. tag.
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DR. FRIVALDSZKY IMRE' TERMÉSZETTUDOMÁNYI EXPEDITIÓJA 
A’ BALKÁNY' VIDÉKÉRE.

Európának csaknem minden részei, még a’ magos éj
szak’ sanyarú vidékeit sem vevén ki , e’ napig megjárattak, 
’ s nagyobb kisebb mértékben kitanultattak vizsga természetim-


