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I. BEVEZETŐ 
 

Témaválasztás, definíciók 
 

Disszertációm tárgya a 19. századi vőfélykönyvek és vőfélyversek összehasonlító 
szövegfilológiai, szöveg- és műfajtörténeti vizsgálata. A témaválasztás elsődleges indoka az 
volt, hogy ez a folklór jellegű szöveganyag a tudományos kutatás sajátos, kettős természetű 
területe. Egyrészt széles körben közismert és a Kárpát-medence szinte teljes egészéről 
bőségesen dokumentált tény az, hogy a paraszti kultúrában a házasságkötés-lakodalom 
szokáskörénél jelen vannak a vőfély nevű tisztségviselők, akik verses rigmusokkal irányítják 
a szokás menetét, és szórakoztatják a szokás résztvevőit. A lakodalom menetéhez 
funkcionálisan szorosan kötődő, túlnyomórészt verses, ponyvanyomtatványokon és 
kéziratokban terjedő, szavalatszerűen előadott szertartásos vőfélyvers, mint a lakodalom egyik 
legjellemzőbb ismérve, közkeletű és elmaradhatatlan kelléke ismert a 18. század végétől 
napjainkig. Ennek a jelenségnek az elmúlt száznyolcvan–kétszáz évben rendkívüli 
mennyiségű leírása keletkezett, az elemista diákok néhány oldalas gyűjtéseitől kezdve a 
folklorisztika legrangosabb lakodalom-dolgozataival bezárólag. A nyomtatásban megjelent 
vőfélyversgyűjtemények mennyiségi nagyságrendje több ezer címre tehető, amelyhez 
hozzájárul legalább ugyanennyi, a közgyűjtemények adattáraiban és kézirattáraiban őrzött, 
publikálatlan gyűjtés és kéziratos forrásanyag. A vőfélyek és a vőfélyversek a népi- majd 
tömegkultúrában a 19–20. századok folyamán mindvégig jelen voltak, és változatlanul jelen 
vannak mind a mai napig. Az esküvői, lakodalmi szokások divatjának változása ezen a téren 
is okozott ugyan eltéréseket, mégis a kutatásom tárgyát képező szöveganyag a magyar 
populáris kultúra egyik legstabilabb és leghosszabb életű eleme. A 21. században pedig 
mintha reneszánszát élné, leginkább a folklorizmus és a tudatos hagyományőrzés körébe 
tartozó, mesterségesen továbbéltetett survival- avagy újjáélesztett revival típusú jelenségként.1  

Mindezekkel szemben ugyanakkor a tudományos megközelítések számára a 
vőfélykönyv és a vőfélyvers meglehetősen kevés relevanciával bírt az elmúlt évtizedekben. 
Másrészt tehát elmondhatjuk, hogy a téma mindeddig kívül esett a folklorisztikai és a 
költészettörténeti-művelődéstörténeti kutatások fő irányain. Bár a lakodalmi költészetnek ez a 
szegmense közismert, és számos vonatkozásban (főleg a szokás forgatókönyvével, a 
lakodalom menetével kapcsolatban) meg is jelenik a különböző munkákban, a jelenség 
minden aspektusát átfogó monografikus igénnyel, a történetiség szempontjainak 
érvényesítésével és összehasonlító szövegfilológiai módszerrel még nem került feldolgozásra. 
Dolgozatomban arra teszek kísérletet, hogy enyhítsem a témával kapcsolatos ellentmondásos 
kettősség tüneteit, és megpróbáljam bemutatni e közismert folklór jellegű szöveganyag 
eredetét, műfajtörténetét, variálódásának jellegzetességeit és az írásbeliség-szóbeliség 
dichotómiájában elfoglalt fontos közvetítő szerepét.  

A témaválasztás másodlagos oka, hogy a vőfélyversek gyűjtése és különböző igényű, 
különböző színvonalú publikálása jellemzően a 20. század második felében vett erőteljes 
lendületet, és túlnyomó részben a 20. századi szöveghagyományra korlátozódott. A korábbi 
korszakok hasonló versanyaga – bár az archívumokban tárolt gyűjtésekben, kéziratos 
forrásokban bőséggel megtalálható – csak nagyon kis részben került szakszerű feldolgozásra 
és publikálásra. A dolgozat mellékleteként elkészített szöveggyűjtemény és az ahhoz fűzött 
jegyzetapparátus ezt a hiányt igyekszik pótolni.  

Munkám közvetlen előzményét jelentette az a kutatás, amely az ELTE Folklore 
Tanszékén zajlott 2006–2009 között, Szövegfolklorisztika, filológia, történeti poétika – 

                                                 
1 RMKT XVIII/8. 2006. 20, BODNÁR L. 2009. 
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folklórműfajok 19. századi magyar szövegkorpusza és értelmezése címmel.2 Ennek keretében 
végeztem el a disszertációm forrásanyagát képező 19. századi kéziratos vőfélykönyvek 
feldolgozását, szöveggondozását, kommentálását. Témaválasztásomnak ez a része tehát egy 
forrásfeltáró alapkutatás, melynek révén a vőfélyversekkel foglalkozó publikációk 20. századi 
túlsúlyát némileg kiegyensúlyozni szándékozom, több mint ötszáz, primer kéziratos forrásból 
származó 19. századi szöveg közreadásával. 

 
A vőfély, a vőfélyvers és a vőfélykönyv fogalmak olyan közismert kifejezések, amelyek 

a hétköznapi nyelvhasználatban ritkán szorulnak magyarázatra. A terminológiai 
következetesség és a pontos fogalomhasználat érdekében azonban szükséges ezek definiálása, 
illetve a folklorisztikában használatos különböző meghatározások rövid összefoglalása. 

A vőfély személyének és tevékenységének legtömörebb definíciója a Magyar Néprajz 
VII. kötetének lakodalmi összegzésében olvasható. „A vőfély személyében a főúri 
lakodalmak ceremóniamestere és a városi házasságkötésvezető személye egyesült. Eredeti 
feladata így a házasságkötés szabályos végrehajtásának garantálása és az ünnepélyesség 
emelése, valamint a szórakoztatás volt. Német földön hasonló tisztség viselője a középkor 
végétől ismeretes, a szomszédos országokban is megtaláljuk a megfelelőjét. A vőfélység 
félhivatásos tevékenységgé vált az ország nagy részén, ami rátermettséget kívánt: jó fellépést, 
határozottságot, tekintélyes magatartásra való képességet, rugalmasságot, előadói készséget, 
jó emlékezőtehetséget, humorérzéket, lélekjelenlétet és becsületességet is. A vőfélyeket 
munkájuk végzésében a 18. század óta mind több változatban kiadott vőfélykönyvek 
segítették, amelyek megadták a szokáskör vezérfonalát, forgatókönyvét, s ellátták a 
vőfélyeket mondanivalóval. E verseket azután a vőfélyek gyakran módosították a helyi vagy 
alkalmi követelményeknek megfelelően.”3  

Az elmúlt évtizedek hazai folklorisztikai kutatásaiban többféle definíció is született a 
vőfélyvers és a vőfélykönyv fogalmának meghatározására. A témával Ujváry Zoltán 
foglalkozott először elméleti igénnyel, egy 1960-ban megjelent dolgozatában.4 Rövid írásának 
kezdeti jelentőségére utal, hogy a későbbi meghatározások is rendre rá hivatkoztak a 
rendszeres kutatások megindulásáig.5 Tanulmányának szövege később változatlan formában 
újra megjelent.6 Ujváry definíciószerű meghatározást nem ad, a vőfélyverseket és a 
vőfélykönyveket a népi kéziratos könyvek egyik nagyszámú, ám folklorisztikai szempontból 
korántsem annyira jelentős válfajaként tárgyalja. A népi kéziratos könyveket megkülönbözteti 
a korábbi (16–18. századi) és irodalomtörténeti szempontból is jelentős kéziratos 
énekeskönyvek kategóriájától. Ilyen értelemben a népi írásbeliség felől közelíti meg a témát, 
amikor ezt írja: „A kéziratos könyvek jelentős részét a vőfélyversekkel, lakodalmi 
köszöntőkkel teleírt könyvecskék alkotják. Bár művelődéstörténeti szempontból sok 
tanulsággal szolgálnak, jelentőségük sokkal kisebb, mint a többi – verses, nótás – kéziratos 
könyvnek.” A népi kéziratos könyveken belül a vőfélykönyveket külön kezeli, mert azok 
anyagát nem tekinti a folklórhoz tartozónak. A vőfélyverseket funkciójuk szerint 
megvizsgálja, és ez alapján kettéválasztja a lakodalmi szöveganyagot. Egyik csoportnak a 
népdalszövegeket tekinti, mely közösségi, a lakodalmon belül kevésbé alkalomhoz kötött, és 
inkább szóbeli. Másik a vőfélyrigmusok, vőfélyversek csoportja, mely egyéni tudás 
produktuma, egyéni az előadásmódja, sokkal merevebbek és kötöttebbek az előadás 

                                                 
2 A kutatás az OTKA NI 61252 számú pályázat támogatásával valósult meg, Voigt Vilmos vezetésével, eleinte 
hat, később öt doktorandusz hallgató részvételével. A kutatás részeredményeit két tanszéki konferencia 
előadásaiban és egy gyűjteményes kötetben adtuk közre. (GULYÁS J. 2008.)  
3 GYÖRGYI E. 1990. 47. 
4 UJVÁRY Z. 1960. 111–146. 
5 KÜLLŐS I. 1982. 597; VOIGT V. 1994a, 1994b 
6 UJVÁRY Z. 1980. 461–468. 
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körülményei, és inkább írásbeliségben hagyományozódik. A kettő között szerinte alapvető 
funkcióbeli eltérés van. „Míg a lakodalmi szokások szinte vidékenként más és más képet 
mutatnak, a vőfélyversek az egymástól legtávolabb eső vidékeken is feltűnően egyeznek.” 
Valószínű, hogy a vőfélyversek csak később kerültek – mégpedig egy közös forrásból – az 
egymástól alig-alig elütő ponyvatermékekből a már vidékenként kialakult hagyományos 
lakodalmi szertartások közé. […] Természetesen filológiai feldolgozásra vár, hogy az olyan 
könnyen befogadott ponyvafüzetek versei népi eredeten alapulnak-e vagy teljes egészében 
felülről kapott szállományok.”7 A vőfélyvers egyéni műfaj, a hagyomány szabályozó ereje 
kevésbé hat rá. A vőfélykönyv ezért funkcióját tekintve alapvetően különbözik az egyéb 
nótás- és daloskönyvektől. Itt a cél a megtanulás, a szövegek kötött rendjének rögzítése. A 
lakodalmon kívül egészében nincs iránta közösségi érdeklődés. „A vőfélyversek a nép 
hagyományában nem alkotnak önálló műfajt, nem tartoznak a népköltészethez, s így a 
paraszti közösség kultúrájában sincs jelentősebb szerepük.”8 Tanulmányában a vőfélyverseket 
abból a szempontból veszi közelebbről szemügyre, hogy a folklorizálódás útján ezek a 
szövegek elindulnak-e, és melyekből lesznek részben vagy egészében lakodalmi népdalok. 
Lényegében csak annyira tekinti a vizsgálat lehetséges tárgyának ezt a szöveghagyományt, 
„amennyire a vőfélyverseknek, vőfélykönyveknek a dalok kialakulásában szerepük van.”9  

Ennek a megközelítésnek a közvetlen előzménye az 1940-es években a a Teleki Pál-
féle Táj- és Népkutató Központ módszertani kiadványsorozatában bukkan fel először. Végh 
József a lakodalom költészetével kapcsolatban írja le ugyanezeket a gondolatokat a 
következőképpen: „A vőfélyrigmusokban szereplő idegen nevek és szavak tanult emberek 
(kántorok, papok) hatását mutatják. Különben az is kétséges, hogy ezek a rigmusok eredeti 
népköltészeti alkotások-e. Valószínű, hogy versfaragó, kevés költői tehetséggel megáldott 
kántorok, tanítók, papok írták ezeket a rigmusokat, akik a debreceni Kollégiumban dívó 
költészetet s a Kollégiumban élő tréfákat, élces mondásokat terjesztették így a nép között. 
Ezek a kenetes, nehézkes, bombasztos, máskor pajzán, sőt néha egészen durva és vaskos 
komikumú rigmusok költői szempontból jóval alatta maradnak a nép ajkán élő egyéb költői 
termékeknek: meséknek, balladáknak, daloknak stb. Mivel a rigmusok nem szállnak szájról-
szájra, apáról-fiúra, hanem úgynevezett vőfélykönyvekben vannak leírva, nem csiszolja, nem 
alakítja őket az egészséges költői ízlésű és érzésű népi közösség.”10 

Ujváry Zoltánnak ez a megközelítése a műfaj meghatározása szempontjából az első 
állomásnak tekinthető. Az elmúlt tíz évben megjelent közköltészeti publikációk számos 
megállapítását meghaladták, sőt a vőfélyrigmusok közköltészeti előképeinek mai ismeretében 
már egész kérdésfelvetése (hogy népköltészet-e a vőfélyvers) irreleváns. Ugyanakkor tény, 
hogy a népi kéziratos könyvekkel kapcsolatos felfogása hosszú időn át meghatározta a 
témával kapcsolatos tudományos gondolkodást. 

Katona Imre definíciója szerint a vőfélyvers „a népi vers alkalmi válfaja, a lakodalom 
szertartásmestere által elszavalt, az ünnepségsorozat fontosabb mozzanataihoz kapcsolódó, 
kötött formájú alkalmi szöveg.”11 A vőfélyeket a 16–18. századi énekes szolgák, szolgadiákok 
újkori megfelelőinek tartja, és utal a nemesi lakodalmak szertartásos menetének költészetére, 
annak a vőfélyversekre gyakorolt hatására. A vőfélyversek fő jellemvonásaként kiemeli, hogy 
az alkotó és az előadó gyakran nem ugyanaz a személy. A szövegek létrejöttében, 
hagyományozódásában nagy szerepet tulajdonít az írásbeliségnek: a vőfély „rendszerint nem 
alkotója, hanem csak előadója a vőfélyverseknek; a helyzethez illő módosításokat azonban ő 
végzi el. A vőfélyversek szerzői korábban az iskolamesterek, diákok, utóbb falusi néptanítók, 

                                                 
7 UJVÁRY Z. 1980. 462. 
8 UJVÁRY Z. 1980. 464. 
9 UJVÁRY Z. 1960. 111–146; 1980. 461–468. 
10 VÉGH J. 1942. 206–207. 
11 KATONA I. 1982. 598. 
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kántorok és népi verselők, vőfélykedő parasztok voltak.” A nyomtatott vagy kéziratos 
gyűjtemények fontossága mellett ugyanakkor említést tesz arról, hogy – szerinte elsősorban a 
székelyeknél – ezek a lakodalmi szövegek a szóbeliségben is hagyományozódtak, és ezek az 
alkotások szebbek, csiszoltabbak írásban rögzített társaiknál. A vőfélyversek forrásairól 
szólva a nemesi lakodalmak költészete mellett további három réteget nevez meg: az iskolás-
diákos kéziratos énekköltészetet, a hitújítás oktató költészetét és az utóbb bekerült népi 
elemeket (mint a tréfás toborzó és a pártabúcsúztató.) Megjegyzi, hogy nem eléggé kutatott 
terület a vőfélyversek táji változatainak kérdése. A vőfélyversek esztétikai vonatkozásairól 
röviden szól: a tudálékos és terjengős szövegek verselése gyenge, rímelése erőltetett, hiányzik 
a versszak; ezek alapján – formailag – a verses szerelmi levelekhez hasonlítja a szövegeket. 
Végül a lakodalom menete szerinti tematikus-funkcionális csoportosítást ad: vendéghívás, a 
menyasszony búcsúztatása, beköszöntés, oktatás, a fogások tréfás bejelentése, a 
menyasszonytánc indítása, berekesztés.12 

Voigt Vilmos meghatározása kétfelől közelíti meg a vőfélyverseket: egyrészt a 
„félnépi költészet jellegzetes termékeinek” tartja azokat, utalva 18. század végi 
megjelenésükre és 19. századi ponyvai terjedésükre. Másrészt a „lakodalmi költészet műfaja; 
az ünnepséget vezető vőfély (vagy násznagy) által előadott vers.” Kiemeli az írásbeliséggel 
való szoros kapcsolatát: „amióta létezése adatokkal bizonyítható, írásos (kézírásos, majd 
nyomtatott) forrásokból terjed, de a szövegeket a konkrét körülményekhez alkalmazzák.” 
Tematikai szempontból a szövegek a lakodalom eseményeihez kapcsolódnak; formai 
szempontból pedig költői értékkel ritkán rendelkező rigmusoknak tekinti azokat. A történeti 
előzményekre utalva két forrást jelöl meg: a vőfélyvers a barokk szerelmi líra és a deákpoézis 
folytatásának tekinthető, „átvéve ezek fordulatait, négysoros strófáit, egyszerű de mesterkélt 
rímeit, tréfás szójátékait, csúfondáros stílusát.” Hangsúlyozza, hogy a vőfélyversek 
nemzetközi elterjedtsége mindmáig tisztázatlan, bár az európai szokásköltészet számos 
hasonló jelenséget ismer, maga a vőfélyvers egyelőre csak a szomszédos népek köréből 
ismert.13 

A vőfélyvershez hasonlóan születtek különböző meghatározások a vőfélykönyv 
fogalmáról is. Először a Magyar Néprajzi Lexikonban Küllős Imola definiálta a 
következőképpen: „kézzel írt, másolgatás útján népszerűsödő és gyarapodó lakodalmi 
versgyűjtemény. A paraszti kéziratok egyik legkorábbi s szinte máig élő kedvelt fajtája. A 18. 
század végétől nyomtatásban is megjelent.”14 Egyrészt a szövegek lakodalomhoz kötöttségét 
hangsúlyozza, másrészt kiemeli, hogy „a vőfélykönyvek versanyaga koronként és tájanként 
némi eltérést mutat.” A szöveganyag tekintetében megkülönbözteti a szertartásos és a tréfás, 
mulattató versezeteket. A vőfélykönyvek funkciójára utalva a szövegtanulást és a több 
generációs használatot említi. Ebben az értelmezésben a népi kéziratos könyv fogalom köszön 
vissza, mely elválasztja a vőfélykönyveket a kéziratos énekeskönyvek kategóriájától. 

Voigt Vilmosnak a Világirodalmi Lexikon számára írt meghatározása ezzel szemben a 
kéziratos költészet egyik válfajának tekinti a vőfélykönyvet; ezzel a besorolással gyakorlatilag 
a koraújkori közköltészet történeti folytatásaként értelmezi a jelenséget. „Elsősorban 
vőfélyverseket és a lakodalmi költészet rokon alkotásait (s néha a lakodalmak lebonyolítására 
vonatkozó praktikus tanácsokat is) tartalmazó gyűjtemény.” Ujváry Zoltánnal szemben – aki 
idézett tanulmányában a nyomtatott ponyvatermékek felőli elterjedést sejteti – Voigt Vilmos a 
kéziratos anyag történeti elsőbbségét állapítja meg: “eleinte kéziratos, a 19. századtól egyre 
inkább nyomtatott volt.” Kiemeli továbbá nemzetközi elterjedtségének tisztázatlanságát, és a 
szakirodalomból kivehető táji változatok létezésének tényét.15  

                                                 
12 KATONA I. 1982. 598–599. 
13 VOIGT V. 1994b. 203. 
14 KÜLLŐS I. 1982. 597. 
15 VOIGT V. 1994a. 203. 



 5 

Az eddig felsoroltakhoz képest sokkal átfogóbban foglalkozik a vőfélyversekkel és 
vőfélykönyvekkel Küllős Imola, a 2004-ben megjelent Közköltészet és népköltészet című 
kötetének egyik fejezetében. Itt már a 17–18. századi közköltészet és a kéziratos 
énekeskönyvek felől közelíti meg a kérdéskört.16 Meghatározásaiban rámutat a téma 
folklorisztikai jelentőségére, illetve a további kutatások szükségességére. „A vőfélyversek (és 
általában a lakodalom költészete) olyan, viszonylag hosszú életű, heterogén összetételű 
forráscsoportját jelentik a folklorisztikai szövegkutatásnak, amelyben jól megragadható mind 
a folklorizálódás, mind a folklorizmus jelensége.”17 Itt elsősorban arra az átmeneti helyzetre 
utal, amely az írásbeliség és a szóbeliség között egyfajta közvetítő jelleget ad a 
vőfélyverseknek. Ennek az átmeneti helyzetnek a következménye az a történeti folyamat, 
melynek során a közköltészet műfajai a vőfélyverseken keresztül végül a folklórba kerülnek.18 
Ezt Küllős Imola így összegzi: „A vőfélykönyvek szertartásos szövegei, valamint mulattató-
szórakoztató rigmusai szóbeli és kézírásos (másolt) változatokban élve és terjedve – az 
adaptáció, aktualizálás és szövegromlás, illetve átértelmezés jegyeit is magukon hordozva – 
váltak a recens folklór részévé; ezért mind a népköltészet és a hagyományos lakodalmi 
szokások, mind a művelődéstörténet vagy a tárgyi néprajz kutatói számára kiváló, de még 
nem eléggé kiaknázott források.”19 Hozzátesszük, hogy nem csak mint forrás, de a felsorolt 
szempontok alkalmazásával mint a kutatás tárgya is számításba jön ez az anyag – e 
disszertáció ennek a körüljárására tesz kísérletet. 

A vőfélykönyv fogalmának a közköltészeti kutatásban szokásos meghatározása 
egyfajta tartalmi típusú definíció, mely egyben a vőfélyversek műfajának különböző 
szövegtípusait is felsorolásszerűen bemutatja. Annyiban eltér Küllős Imola korábbi hasonló 
definíciójától, hogy a Magyar Néprajzi Lexikon megjelenése óta lezajlott kutatások 
eredményeire támaszkodva egyértelműen a koraújkori közköltészet körébe helyezi a 
jelenséget, tovább árnyalva Ujváry Zoltán korábbi meghatározását. „A vőfélykönyv a kora 
újkori populáris költészet jellegzetes terméke. Olyan olcsó ponyvanyomtatvány, illetve kézzel 
írott, másolatokban terjedő füzet, amely a lakodalom menetének megfelelő étel- és 
borköszöntő vagy szokásmozzanatokra utaló rigmusokat (bokrétakikérés, kásapénz-szedés, 
pénzgyűjtés a muzsikusoknak, menyasszonyfektetés, menyasszonytánc stb.), szertartásos 
köszöntőket, búcsúztatókat, mulattató (hazugság)verseket, tréfás vetélkedéseket, intő és 
oktató énekeket, megadott nótára énekelhető mulatódalokat és prózai szövegeket 
(lakodalomba való hívogatás, a menyasszony, ill. az ágy kikérése, találós kérdések stb.) 
tartalmaz.”20 A vőfélyversek effajta csoportosítása egyben a történeti előzményeket jelentő 
16–18. századi közköltészeti műfajokhoz és szövegcsaládokhoz is köti a 19. századi 
szövegeket. 

A kutatás legutóbbi és egyben eddigi legfontosabb eredménye a Régi Magyar Költők 
Tára XVIII. századi sorozatának 8. kötete, amely a Közköltészet 2. sorozatszámot viseli, 
Társasági és lakodalmi költészet címmel.21 Ennek szerkesztői előszavában Küllős Imola már 
ismertetett meghatározása bővebb terjedelemben olvasható. „A kora újkori alkalmi költészet 
jellegzetes terméke a vőfélykönyv, amely a lakodalom menetének megfelelő verses rigmusokat 
[…] tartalmazott. A vőfélykönyv olykor kézzel írott, másolatokban terjedő füzet vagy olcsó 
ponyvanyomtatvány, olykor pedig a »mindenes« célra összeírt, éveken, évtizedeken keresztül 
bővülő énekes füzet egy része. Szerzőik többnyire iskolamesterek, kántorok, alkalmi 
versfaragók voltak, akik a helyi hagyományok szellemében megfogalmazott, ám gyakran 

                                                 
16 KÜLLŐS I. 2004a. 259–304.    
17 KÜLLŐS I. 2004a. 262. 
18 Ennek a kérdésnek az első felvetését lásd DÉGH L. 1950. 57–74. 
19 KÜLLŐS I. 2004a. 262–263 
20 KÜLLŐS I. 2004a. 259. 
21 RMKT XVIII/8. 2006. 
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alacsony művészi színvonalú szövegeikbe iskolázott voltukat bizonyítandó mitologikus és 
biblikus utalásokat, nyakatekert (gyakran nem is értett vagy félreértett) frázisokat és az adott 
életkörülményekhez nem mindig illő kifejezéseket szőttek. Mégis – stiláris egyenetlenségük 
és poétikai gyengeségük ellenére – a lakodalom költészetének más énekcsoportjaihoz 
viszonyítva a vőfélykönyvek szertartásszövegei és mulattató rigmusai bizonyultak a 
leghosszabb életűeknek, hiszen a XVIII. század végén ponyván kiadott szövegek kisebb-
nagyobb változtatásokkal még a XX. századi lakodalmaknak is fontos kellékei maradtak a 
hagyományőrző vidékeken. Mi több: az utolsó néhány évtized folklorizmusa következtében a 
régi vőfélyversek reneszánszukat élik.”22 A kiadvány II. D) fejezete Vőfélyrigmusok címmel 
80 szöveget közöl, jegyzetanyagában pedig a ponyvanyomtatványok és a kéziratos 
vőfélykönyvek publikált szövegei gyakorlatilag a teljesség igényével szerepelnek.23 A 
szövegek összefoglaló elnevezéseként a vőfélyrigmus kifejezést használják a szerkesztők, és 
ezen belül két nagyobb csoportot különböztetnek meg. A vőfélyversek kategóriájába a 
szertartás menetéhez kapcsolódó szövegeket, a tálalóversek csoportjába pedig az étel- és 
italköszöntő rigmusokat sorolják.  
 Az ismertetett definíciók közül e dolgozatban Küllős Imola meghatározásait és azok 
fogalmi kereteit vesszük alapul, azonban a vőfélyvers és a vőfélyrigmus fogalmát a próza 
irányába is kibővítve javasoljuk az általánosabb érvényű vőfélyszöveg kifejezés használatát. 
Vőfélyszövegnek tekintjük mindazokat a verses és részben prózai szövegeket, melyeket a 
lakodalmi szertartásrend és népszokások menetének egyes mozzanataihoz, és a lakodalmi 
vacsorához kapcsolódóan a szokáskört irányító vőfélyek vagy násznagyok mondanak; és 
amelyek szinte minden esetben írásban (nyomtatott vagy kéziratos formában) rögzülnek. 
Ebben az értelemben azok a szövegek is a kutatás tárgyát képezik, amelyek násznagyi 
versként, násznagy beszédeként kerülnek megjelölésre a kéziratos és nyomtatott forrásokban. 
Ugyanígy vizsgálat alá vesszük, és a szöveggyűjteményben közöljük azokat a szövegeket, 
amelyeket jellemzően nem verses, hanem prózai formában írtak le és mondtak el a 
vőfélykönyvek szerzői, másolói. A vőfélykönyv fogalma alá tartozónak értjük azokat népi 
kéziratos forrásokat és a ponyvanyomtatványokat egyaránt, amelyek valós használatban 
voltak (vagy lehettek) a vőfélyek, násznagyok kezén. A néprajzi gyűjtők által lejegyzett, 
lemásolt, kiadott stb. szövegeket nem primer forrásként, hanem az összehasonlító vizsgálatba 
bevont szekunder anyagként használjuk, és ezeket a szöveggyűjteményben nem közöljük.  
 

Időhatárok, források, módszertan 
 

A dolgozat címében használt 19. század kifejezés nem fedi le pontosan a kutatás 
időbeli kereteit. A korszaknak mind az alsó, mind a felső határa nagyjából egy-egy évtizeddel 
kitolódik, körülbelül 120 évre bővítve ezzel a vizsgált évszázadot. Ez a kiterjesztés a 
forrásanyag természetéből adódik: az első ponyvanyomtatványok 1790 körüli megjelenésétől 
az első világháborúig tartott a vőfélykönyvek és vőfélyversek történetének, illetve használatuk 
históriájának első, sok szempontból nagyon egységes korszaka.  

Kezdő időpontnak az 1790-es évek első felét, az első nyomtatott vőfélykönyvek 
(ponyvafüzetek) megjelenésének idejét tekintem. Küllős Imola és Csörsz Rumen István a 
következőképpen foglalják össze az ide vonatkozó eredményeket: „Eddigi ismereteink szerint 
mind a három legkorábbi, ponyván kiadott vőfélykönyv az 1793 körüli évekből, a váci 
nyomdából való. Az egyik szerzője az a külföldi egyetemet járt Mátyus Péter volt, aki 1784-
ben Rát Mátyás után átvette a pozsonyi Magyar Hírmondó szerkesztését. […] A 8 oldalas 
Vőfények kötelessége a későbbi magyar vőfélykönyvek prototípusa lett, s a nagyszámú, 

                                                 
22 RMKT XVIII/8. 2006. 20. 
23 RMKT XVIII/8. 2006. 650–689. 
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közkézen forgó anonim vőfélykönyv mellett évtizedeken keresztül újra meg újra kinyomtatták 
az ország legkülönbözőbb vidékein. […] Részben mégis a váci nyomda 1793 után készített 
Újdonnan új vőfény kötelesség c. anonim füzete vált a későbbi mezővárosi, paraszt-polgári 
vőfélykönyvek mintájává, alapszövegévé. […] használhatóságát felismerve, változtatás nélkül 
vagy kisebb-nagyobb helyi/egyéni változtatásokkal – nemegyszer Mátyus Péter rigmusaival 
kombinálva – ezt is újranyomtatták (önálló ponyván és kalendáriumokban egyaránt) és 
másolgatták kéziratos füzetekbe a következő 120 évben.”24 A váci nyomdában megjelent első 
vőfélykönyveken (és azok 1800 utáni kiadásain szintúgy) nincsenek feltüntetve a kiadás évét 
jelző dátumok. Jellegzetes a Nyomtattatott ebben az esztendőben, illetve a Nyomtattatott a 
múlt Farsangkor, vagy a Nyomtattatott Sz. Jakab havának 2dik napján típusú datálás. Kivétel 
ez alól a Pesten, Patzkó Ferenc nyomdájában megjelent egyik első utánnyomás, amelynek 
címlapján 1793-as évszám olvasható.25 Szintén 1793-as az a változat, amely Vácott, más 
címmel jelent meg, feltehetően szintén Mátyus Péter szerzeményeként.26 A datálást 
megerősíti egy harmadik ponyvafüzet is, amelynek szövegében egy 1791. január 27-i 
lakodalomra történik konkrét utalás.27 A néprajzkutatásban korábban több helyütt feltűnt a 
nyomtatott vőfélykönyvek 1790 előtti említése, az 1780-as évekre vagy még korábbra történő 
datálása. Ezek azonban nem pontos, és nem visszakereshető hivatkozások, így a dolgozatban 
nem is veszem őket figyelembe, hanem tartom magam a saját kutatási tapasztalatomhoz.28 

A ponyvafüzetek műfajtörténeti jelentőségét, és ezzel együtt a téma korszakolásában 
játszott döntő szerepét támasztja alá az a tény, hogy kéziratos vőfélykönyv a 18. századból 
mindeddig nem került elő. A legkorábbinak tekinthető az 1826-os Makói énekeskönyv; a korai 
kéziratok közé pedig az 1830-as évek végéről származó Kecskeméti vőfélykönyv (Pántzél 
János énekeskönyve) és ennek kortársa, a Kisgyőri vőfélykönyv (1841–1843) tartoznak. Ez 
utóbbi, vegyes tartalmú kéziratos könyv tartalmaz ugyan 1788-as és 1792-es 
dátumbejegyzéseket, ám ezek a kézirat első részében, a vőfélyverseket megelőző szakaszban 
találhatók, illetve ekkor kerülhettek a később teleírt lapok széleire.29 A korai kéziratos 
források sorában nem vettem figyelembe azokat a vegyes tartalmú, nem paraszti környezetben 
keletkezett kéziratos énekeskönyveket és versgyűjteményeket, amelyekben vőfélyversek is 
találhatók. A Dávidné Soltári (1790–1791), az ezt másoló Jankovich Miklós: Nemzeti Dalok 
Gyűjteménye (19. század eleje), és a Pál István-énekeskönyv (1796–1800) számos olyan 
szöveget tartalmaz, amelyek a Mátyus Péter-féle Vőfények kötelességében is megjelentek. A 
népi kéziratos anyag 1800 előtti – sőt, jelenleg úgy tűnik, 1825 előtti – hiánya arra enged 

                                                 
24 RMKT XVIII/8. 2006. 651. 
25 Vőfények kötelessége. Irattatott Mátyus Péter által. Kolozsvár, AK Misc. 475. 128940/7. Forrásjegyzékében 
közli az RMKT XVIII/8. 2006. 717. 
26 Vőfények kötelessége, melly a’ lakadalmasoknak múlatságokra kinyomtattatott (Vác, Gottlieb Antal, 1793) 
Bp. Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban OSZK) 819.062. 
27 Vőfényi kötelességről, és két szép új világi énekek az házasúlandó legényekről. Nyomtattatott ebben az 
esztendőben. Bp. OSZK 820.772. A kérdéses szöveget teljes terjedelmében közli az RMKT XVIII/8. 2006. 652–
653. 
28 Dégh Linda a 18. század elejére teszi a nyomtatott vőfélykönyvek megjelenését, de az általa név szerint idézett 
szerzők és konkrét címek az én ismereteim szerint mind a 19. század második feléből származnak. (DÉGH L: 
1950. 61.) Dégh Lindára hivatkozva 1731-re teszi az első (nyomtatott?) debreceni vőfélykönyv megjelenését 
Bakó Ferenc. (BAKÓ F. 1987. 19.) Györgyi Erzsébet a 18. század második felétől említi a ponyvafüzetek 
megjelenését, sajnos konkrét címek, adatok nélkül. (GYÖRGYI E. 1990. 48.) A Magyar Népzene Tára III/A 
kötetének bibliográfiája tartalmaz egy címet: Násznagyok kötelessége… Mátyus Pétertől, 1781-es dátummal. 
Ujváry Zoltán az 1770-es évekre teszi az első ponyvai vőfélykönyv-adatokat. (UJVÁRY Z. 1997. 494–498.) 
Ilyen korai példányokkal kutatásaim során én nem találkoztam. Pogány Péter és Küllős Imola sem említenek 
ponyvanyomtatványon megjelent vőfélykönyveket 1790 előtti időből. (POGÁNY P. 1978, RMKT XVIII/8. 
2006.) Pogány Péter szerint ez az 1781-es datálás és a pozsonyi eredetmeghatározás csak tévedés lehet. 
(POGÁNY P. 1959. 120.) 
29 Bővebben lásd a források ismertetéséről szóló fejezetben. A kézirat datálását is érintő korábbi tanulmányaim: 
TÓTH A. 2002. 335–377; 2003. 543–566. 
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következtetni, hogy a vizsgált szövegek ponyvai eredete és nyomtatásban történő elsődleges 
terjedése valószínűbb, mint a népi kéziratos tradíció elsőbbsége. A váci vőfélykönyvek 
előképeit, műfaj- és szövegtörténeti előzményeit a 18. századi kéziratos énekeskönyvek és 
versgyűjtemények közköltészeti anyagában kell keresnünk, és nem a későbbi népi (paraszti) 
kéziratos könyvek között. Ugyanakkor tény az is, hogy a 19. század második felében 
megjelenő újabb nyomtatott vőfélykönyvek bizonyíthatóan merítettek a népi kéziratos 
könyvekből vagy a szájhagyományból. Részben tehát egyetérthetünk Stoll Béla azon 
kijelentésével, miszerint az 1839-es kecskeméti Pántzél János-énekeskönyv „a későbbi 
nyomtatott vőfélykönyvek kéziratos őse.”30 Dolgozatomban részletesen kitérek a ponyva-
kézirat közötti átadás-átvétel kérdéseire; itt a bevezetőben elég annyi, hogy az elmondottak 
alapján a téma korszakolásában az első váci nyomtatott vőfélykönyveknek döntő jelentősége 
van. 

A 19. század második feléből és a 19–20. század fordulójáról már jóval nagyobb 
számban maradtak ránk kéziratos források. A korszak vége felé közeledve a 
ponyvanyomtatványok száma és sokfélesége is egyre nagyobb, ám az 1910-es évekig 
gyakorlatilag ugyanannak a hét-nyolc alaptípusnak a variációival és újrakiadásaival 
találkozunk. A századforduló táján a folklorisztikai érdeklődés is megkezdődött, és egyre 
gyakrabban találkozunk vőfélyversekkel az Ethnographia lapjain, vagy a Folklore Fellows 
magyar osztályának szervezésében meginduló országos gyűjtések kéziratanyagában.31 
Kutatásom felső határát az első világháború kitörése, 1914 adja, mely a néprajzban 
általánosan elfogadott korszakhatár. A szokáskutatásban, azon belül is a lakodalmi szokások 
tekintetében pedig különösképpen is az, hiszen a falvakból tömegesen hadba vonuló fiatal és 
középkorú férfigeneráció távolléte sok helyütt megakasztotta a szokások gyakorlásának addigi 
folytonosságát. Az első világháború, a Tanácsköztársaság, a cseh majd román megszállás és 
végül a Trianon utáni impériumváltás néhány év leforgása alatt okozott gyökeres változásokat 
a paraszti kultúrában. Témánk szempontjából két jelenséget érdemes kiemelni: a vőfélyversek 
használata és a vőfélyek lakodalmi szerepének háttérbe szorulása több vidéken már ebben az 
időszakban megkezdődött.32 Emellett az 1920-as évektől jelentős mértékben csökkent a 
ponyván megjelenő nyomtatott vőfélykönyvek száma, és az újabb kiadványok teljesen új 
szerkesztési elvek mentén összeállított, a korábbiakhoz képest új szöveganyagot tartalmaztak. 
 A téma forrásanyagának sajátosságaiból levezetett korszakhatárok szinte pontosan 
egybeesnek a történettudományban használatos „hosszú 19. század” időhatáraival. A nagy 
francia forradalomtól (1789) az első világháború kitöréséig (1914), illetve a világháború utáni 
békeszerződések időszakáig (1918–1921) értelmezett évszázad gazdaságtörténeti, 
társadalomtörténeti és művelődéstörténeti szempontból egyaránt egységes, összefüggő 
folyamatokat integráló történeti korszak, amelyen belül természetesen megtalálhatók a 
politika- és hadtörténeti események által határolt kisebb szakaszok. A magyar gazdaság-, 
társadalom- és művelődéstörténet is szervesen illeszkedik azokhoz az összeurópai 
folyamatokhoz (kapitalizálódás, polgárosulás, alfabetizáció), amelyek a népi írásbeliség és a 
lakodalmi szokások változásai számára is megadták a tágabb kereteket.33 
 A „hosszú 19. század” időszakából aránylag nagy számban maradtak fenn kéziratos 
vőfélykönyvek és ponyvanyomtatványok. Ezek javarészt hozzáférhetők a különböző 
közgyűjtemények archívumaiban és adattáraiban: az Országos Széchényi Könyvtár 
kézirattárában, a Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumában, a Debreceni Egyetem Néprajzi 
Intézetének Adattárában, a megyei múzeumok néprajzi adattáraiban, az egyházi 

                                                 
30 STOLL B. 2002. 397. 
31 A Folklore Fellows-gyűjtések észak-magyarországi vonatkozásairól TÓTH A. 2005a. 45–63. 
32 A vőfélyek szerepének század eleji visszaszorulásáról ír SZILÁGYI M. 2004. 342. 
33 A hosszú 19. század történettudományi koncepciójához, és annak közép-kelet-európai vonatkozásaihoz 
BEREND T. I. 2003, BEBESI Gy. 2010. 
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gyűjteményekben, az MTA Kézirattárában és még számos más, általam nem kutatott és nem 
ismert gyűjteményben. A ponyvanyomtatványok legteljesebb kollekciója az OSZK 
Kisnyomtatványtárában illetve törzsgyűjteményében található.  

Ez az elsődleges forrásanyag országos szinten még nincsen feltárva: nem állnak 
rendelkezésre olyan gyűjteményi katalógusok vagy címjegyzékek, amelyek alapján legalább 
nagyságrendileg megbecsülhetnénk a kutatható kéziratos és nyomtatott vőfélykönyvek 
számát. (Az általam felkeresett archívumok anyagából kiindulva úgy vélem, hogy a 
nyomtatásban megjelent vőfélykönyvek tekintetében legalább 2–300 egyedi címmel kell 
számolnunk, a határon túli területeket nem számítva. Ennek természetesen akár többszöröse is 
lehet a 19. századból megmaradt vőfélyverses ponyvanyomtatványok összes száma, de ezek 
gyakran egymással megegyező változatlan utánnyomások.)  
 A rendelkezésre álló források jelentős mennyisége azt tette szükségessé, hogy egy 
kezelhető, az egyéni kutatómunka keretében feldolgozható adattömegre szűkítsem a vizsgált 
anyagot.34 Ezt a lehatárolást én földrajzi elvek mentén végeztem, és szűkebb hazám, 
Északkelet-Magyarország kéziratos vőfélykönyveire összpontosítottam a kutatómunkát. 
Nagyrészt praktikus szempontok indokolták, hogy először munkahelyem, a miskolci Herman 
Ottó Múzeum Néprajzi Adattárát tekintsem át – és miután az ott őrzött, eddig feltáratlan és 
publikálatlan kéziratos vőfélykönyvek száma elegendőnek bizonyult, egyelőre a primer 
források körét a disszertáció szempontjából lezártnak tekintem. Egy esetben tettem kivételt: a 
dolgozatban benne hagytam a már említett 1839-es kecskeméti keletkezésű Pántzél János-
énekeskönyvet. Ennek oka, hogy ez a forrás a korai kéziratok közé tartozik, szöveganyaga 
részben publikálatlan, és versei számos tanulsággal szolgálnak mind a közköltészet-
népköltészet, mind pedig a ponyvanyomtatvány-népi kézirat kapcsolatrendszerének 
történetéhez.35  

A többi, primer forrásként feldolgozott eredeti kézirat mind a Herman Ottó Múzeum 
gyűjteményéből való. Kiemelkedik közülük az a négy vőfélykönyv, amelyek egy településen, 
a bükkaljai Kisgyőrben (volt Borsod vármegye) keletkeztek, és amelyeket korábbi 
tanulmányaimban már részben publikáltam.36 Közülük a legrégebbi, a Kisgyőri kézirat 1841–
1843 között keletkezett egy több generációs vegyes gyűjtemény részeként (az első, református 
katekézist tartalmazó részét 1788-ban írták le). Időrendben utána Lengyel Károly vőfélykönyve 
következik 1880–1881-ből, majd a korszak végéről kettő: Bihari Lajos kéziratos gyűjteménye 
1909–1911 és Bihari Károly Verses gyűjteménye (1913). Ezek egymással is sok hasonlóságot 
mutatnak, nyilván egy szűkebb rokoni körben használták és másolták a szövegeket.  

Északkelet-Magyarország más tájairól csak a 19. század második feléből maradtak 
fenn források. Szép kézírással, egységes szerkezetbe foglalva készült Deli Illés tanító 
vőfélykönyve Alacska községben (Borsod vm.) 1866-ban, amelyben egyébként Fodor Pál neve 
olvasható. Valószínűleg később kerülhetett a címben megnevezett tanító úr birtokába a 
kéziratos füzet. A század végéről való a többi forrás: 1890 körüli lehet a Héti vőfélykönyv Hét 
községből (Gömör vm.), több szerző kézírásával. 1894-es évszámot visel Sárándi József 
vőfélykönyve, amely Újcsanálosról (Zemplén vm.) került a múzeumba, de a címlapján a 
szerző rokonainak nevei mellett a közeli Gesztely településnév olvasható. Végül a 
legvaskosabb, több mint kétszáz szöveget tartalmazó és számos folklorisztikai tanulsággal 
szolgáló kézirat a Taktabáji vőfélykönyv 1899–1905-ből (keletkezésekor Báj, Szabolcs 
vármegye, ma Taktabáj, Borsod-Abaúj-Zemplén megye). 

                                                 
34 A Taktabáji vőfélykönyv teljes szövegének begépelését ezúton köszönöm Barics Veronikának, ami nagy 
segítséget jelentett a kutatómunka első szakaszában. 
35 A Pántzél János énekeskönyv szövegeinek egy részét a kommentárokban közli, illetve a változatok sorában 
jelöli az RMKT XVIII/8. 2006.  
36 TÓTH A. 2002. 335–377; 2003. 543–566; 2008. 118–164. 
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Az elsődleges forrásként használt kilenc kézirat közül kettő: az 1841–1843-as 
Kisgyőri- és a századfordulós Taktabáji vőfélykönyv körülbelül fele részben nem 
vőfélyszövegeket tartalmaz. A kisgyőriben református katekézis, karácsonyi énekek, temetési 
énekek, imaszövegek, saját szerzésű vallásos versek találhatók; a taktabájiban pedig temetési 
énekek és halottbúcsúztatók, népdalok, magyar nóták, különböző versek, kalendáriumból 
átvett csíziók, emlékkönyvbe való versek és tükörírással írott személyes bejegyzések vannak. 
Ezek érintőleges ismertetését megteszem a forráselemzéssel foglalkozó fejezetben, ám miután 
a műfaji határokon átnyúlnak és a vőfélyversekhez nincs közük, a disszertáció egésze 
szempontjából nem vettem figyelembe és a szöveggyűjteményben sem közlöm őket. 
Ugyanakkor mindkét kézirat – éppen vegyes tartalma miatt – rendkívül tanulságos a népi 
írásbeliség általános jellemzőivel kapcsolatban. 

A kilenc kéziratos vőfélykönyv szövegeinek összehasonlító elemzése során három 
további, szekunder forráscsoportot vontam be a kutatásba:  

1) Olyan észak-magyarországi kéziratos vőfélykönyvek, amelyeket csak másodkézből 
volt lehetőségem megismerni. A Herman Ottó Múzeum Néprajzi Adattárában található az 
egyik ilyen: Táboros Sándor mezőcsáti tanár dolgozata A mezőcsáti lakodalom (1860–1900) 
címmel, amelyet az 1969. évi országos néprajzi gyűjtőpályázat keretében készített. Ebben a 
munkában a lakodalom forgatókönyvének és szokásainak ismertetése sorában számos 
vőfélyvers-idézettel találkozunk. Ezeket a szerző saját állítása szerint kettő kéziratos 
vőfélykönyvből merítette: Batári István és Hajdu János kéziratos füzete (1809–1857) és 
Kecskés József kéziratos vőfélykönyve (1894).37 Sajnos a kutatás során nem volt lehetőségem 
ezeknek a forrásoknak a nyomába eredni és a szerző állításainak igazáról meggyőződni, 
jóllehet az első kézirat kezdő dátuma annyira korai, hogy eredetijének megtalálása egészen új 
dimenziókat nyithatna a téma további kutatása számára. Ebbe a forráscsoportba tartozik még 
Kós András vőfélykönyve Gömörből, amelyet B. Kovács István publikált a besztercebányai 
Állami Területi Levéltár (korábban pedig a rimaszombati vármegyei, majd Gömör-Kishonti 
Múzeum) gyűjteményéből;38 továbbá Béres János vőfélykönyve (Bánfalva, 1907–1908), 
amelyet a szerző fia dolgozott fel és tett közzé 2002-ben.39  

 2) Az ország többi részéről származó, már mások által korábban publikált 19. századi 
kéziratos vőfélykönyvek. Ebben a csoportban azokat a kiadásokat vettem figyelembe, 
amelyek lehetőleg teljes szöveganyagot közöltek, forráskritikai szempontból hitelesen. Az 
ilyen folklorisztikai szövegközlések száma sajnálatos módon nem túl nagy, ezért igyekeztem 
a teljes elérhető anyagot bevonni a munkámba. Időrendben az első, és egyben országosan is a 
legkorábbi népi kéziratos vőfélykönyv a Makói énekeskönyv 1826-ból. Szövegeit Küllős 
Imola publikálta 1997-ben, a költészettörténeti szempontból is jelentős felfedezésnek számító 
Balassi-strófák felbukkanása kapcsán.40 Fontos szövegpárhuzamokat tartalmazó, a 
szakirodalomban sokat hivatkozott forrás továbbá a Pacséri vőfélykönyv a Bácskából. 
Feltárója és publikálója, Borús Rózsa először több kisebb közleményben említette, végül egy 
gyűjteményes lakodalom-kötet egyik fejezeteként tette közzé, számos más (későbbi) délvidéki 
vőfélyvers társaságában. Borús Rózsa az 1840-es évekre datálja a kéziratot, az íráskép 
jellegzetességei azonban valószínűbb, hogy 1880–1890-es években keletkezett. Ennek 
ellenére számos olyan archaikus szövegváltozatot tartalmaz, amelyek a 18. századi 
közköltészeti alkotásokkal közvetlenül párhuzamba állíthatók.41 A témánk szempontjából 
                                                 
37 Táboros Sándor: A mezőcsáti lakodalom (1860–1900). Mezőcsát, 1969. A Herman Ottó Múzeum Néprajzi 
Adattára HOM NA 2325. 138. 
38 B. KOVÁCS I. 1998. 57–76. 
39 BÉRES J–LAKI Lukács L. 2002. 
40 KÜLLŐS I. 1997. 105–125. Az énekeskönyv elemző bemutatása és teljes szövegközlése KÜLLŐS I. 2008. 
631–656. 
41 BORÚS R. 1985. 281–286; 1994. 121–130; 1998. 82–128. Az íráskép alapján történő kormeghatározásban 
segítségemre volt Küllős Imola, amit ez úton is köszönök. 
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talán legkevésbé ismert Nyugat-Dunántúlról származik a harmadik hasonló szövegközlés, a 
Csepregi vőfélykönyv 1865-ből. A töredékesen fennmaradt, lényegében csak a vacsorát kísérő 
lakomarendező versfüzért (tálalóverseket) tartalmazó kéziratot Balogh Jánosné Horváth 
Terézia közölte több részletben, alapos elemzéssel és bőséges jegyzetekkel, vitatható 
textológiai formában.42 Erdélyből való az eddigiekben még nem említett negyedik ide tartozó 
forrás, Karsai Mihály vőfélykönyve Székről. Hoppál Mihály személyes hangvételű 
bevezetőjével önálló kötetben közölte Fazekas Zsuzsa. Szövegei 1896–1897-ből származnak, 
és mint az elemzés során kiderült, teljes egészében különböző ponyvafüzetek közel betűhív 
másolatai.43  

3) A korabeli ponyvanyomtatványok, amelyek az összehasonlító vizsgálatok gerincét 
alkották, és amelyek bemutatásának egy külön fejezetet szentel ez a dolgozat. Itt a 
bevezetőben azért annyit érdemes előre bocsátani, hogy a ponyvanyomtatványokat az 
Országos Széchényi Könyvtár törzsgyűjteményében és az OSZK Kisnyomtatványtárában 
kutattam. A vizsgálatba bevont ponyvafüzetek száma meghaladta a nyolcvanat. A füzeteket 
nemcsak a kéziratokkal, hanem egymással (és azon belül az azonos címeket egymás 
különböző kiadásaival is) összevetettem. Így kialakult egy ponyvatörténeti családfa, amelyben 
körvonalazódott nyolc alaptípus – ezeket A-tól H-ig betűkkel jelölve sikerült egy átlátható 
rendszert és következetes hivatkozási szisztémát kialakítani a szöveggyűjtemény 
kommentárjai számára.  

A bemutatott primer és szekunder forráscsoportok mellett természetesen igyekeztem 
felhasználni minden 19. századi vőfélyvers-adatot, a teljességre törekvés igénye nélkül, hiszen 
az adatok már említett bősége ezt eleve nem is tette volna lehetővé. Azt a szempontot 
tartottam szem előtt, hogy a felhasznált forrásanyag lehetőleg minél jobban lefedje a vizsgált 
időszakot, és lehetőleg adjon egy széleskörű mintát a Kárpát-medence egész területéről. 
Ennek értelmében a század első felét három kéziratos vőfélykönyv képviseli (Makói, Pántzél 
János, Kisgyőri), és a század második feléből vagy a századforduló utánról való az összes 
többi. A primer forráscsoport Észak-Magyarországról két dombvidéki tájat (Gömör, 
Bükkalja) és két alföldi jellegű kistájat (Harangod-vidék, Taktaköz) jelenít meg, a szekunder 
anyag pedig valamennyi nagytájról (Felföld, Alföld, Dunántúl, Erdély) tartalmaz legalább egy 
összehasonlító szövegkorpuszt. Ebben a forráscsoportban – és amint azt később látni fogjuk, a 
vőfélyversek kutatásában általánosan – felülreprezentált az Alföld, míg a Dunántúl és Erdély 
19. századi eredeti kéziratos szöveganyaga jószerivel ismeretlen. Ebből a földrajzi 
áttekintésből is látható, hogy ez a dolgozat a maga szövegközlésével igyekszik az északi 
tájakat némiképp felzárkóztatni az eddig jobban kutatott Alföldhöz. 

Az összehasonlító vizsgálatba bevont források fentebbi ismertetése kapcsán szót kell 
ejtenünk a munka menetének egymásra épülő lépéseiről és a kutatás során alkalmazott 
módszerekről is. Az első szakaszban, a kéziratos szövegek feltárása során azt a textológiai 
módszert követtem, amelyet Csörsz Rumen István és Küllős Imola alkalmaztak a 
közköltészeti szövegek feldolgozása és publikálása során az elmúlt évtizedben.44 A kéziratok 
értelmező olvasását követte először a betűhív gépelés, majd ebből a modernizált átirat 
elkészítése. Ennek részleteit a szövegközlés technikai, írásképi tudnivalóival együtt 
bemutatom a szöveggyűjteményt tartalmazó melléklet bevezetőjében. Egy mondatban 
összefoglalva: törekedtem a szöveghű, de nem betűhív (és ezért gördülékenyen olvasható) 
átirat kialakítására, amely az eredeti szöveg történetiségét és tájnyelvi jellegzetességeit képes 
érzékeltetni, ám helyesírása és központozása megfelel a mai követelményeknek. Ez a 
textológiai módszer egyébként részben megfelel a régi magyar irodalom kutatásában szokásos 
szövegkiadási gyakorlatnak. Jól érzékelhető és könnyen hozzáférhető példát ad erre többek 

                                                 
42 BALOGH J. 2003. 311–320; 467–481; 551–567. 
43 FAZEKAS Zs. 2000. 
44 RMKT XVIII/4. 2000, KÜLLŐS I. 2004A, RMKT XVIII/8. 2006.  
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között Szentsei György daloskönyvének hasonmás kiadása, ahol az eredeti kézirat és az átírt 
szöveg egymás mellett jelenik meg egy ikerkötetben. A sajtó alá rendező Varga Imre ott így 
foglalja össze a szöveggondozás elvi kérdéseit: „Átírásunkban azt az elvet igyekeztünk 
megvalósítani, hogy mai helyesírással visszaadjuk a korabeli ejtésmódot, a kézirat 
összeírójának kiejtését. A nyilvánvaló hibákat javítottuk. Amikor a másoló kiejtés szerint írta 
le a szót, ezeket a mai etimologikus elvnek megfelelően írtuk át. Amikor a kéziratban 
található írásmódtól eltértünk, a változtatásokat kurziválással jeleztük. Kerültünk az átírásban 
minden önkényes beavatkozást.”45 Ehhez képest a különbség annyi, hogy a régi magyar 
irodalom kutatói jobban ragaszkodnak a betűhív olvasathoz, míg az iskolázatlan szerzők 
változó színvonalú népi kéziratain edződött folkloristák könnyebben mozdulnak a 
népköltészeti szövegek modernizált átírási gyakorlata felé.46 

A második szakaszban az egyes szövegek elkülönítése, egyedi számozása, tartalmi-
funkcionális meghatározása és végül a szövegek csoportosítása következett. Ennek során a 
szokáskutatás eredményeinek figyelembe vételével a lakodalom menetéhez, a házasságkötési 
szokásrend forgatókönyvének időrendiségéhez próbáltam igazodni. Ebben vezérfonalat 
nyújtott az RMKT XVIII/8. Közköltészet 2. kötet beosztása, és természetesen támpontot adtak 
a kéziratok belső rendszerei, a szerzők autochton címadási és sorba rendezési gyakorlata, 
továbbá a nyomtatott ponyvafüzetek forgatókönyv-szerű struktúrái. Mindezek alapján 
kialakítottam a saját beosztásomat, melynek nehézségét az adta, hogy a lakodalmi szokásrend 
és a szokás forgatókönyve mind történetileg, mind táji szempontból számos változatban került 
lejegyzésre. Az egyes műfaji csoportokról, a szövegek sorrendiségéről, egyes vőfélyversek 
vitatható besorolásáról szintén részletesen írok a szöveggyűjteményi melléklet bevezetőjében. 

A kutatás harmadik szakasza az összehasonlító szövegfilológia módszerével zajlott, és 
célja a szövegek eredetének, változatainak és változásainak vizsgálata volt. Elsőként az 
általam feltárt anyagban kerestem meg az összetartozó variánsokat, és Küllős Imola 
útmutatása nyomán meghatároztam az egymással szövegszinten is egyezést mutató 
változatokból kirajzolódó szövegcsaládokat.47 Ezt követően a szövegeket a lehető 
legszélesebb összehasonlító vizsgálatnak vetettem alá, a már bemutatott szekunder források és 
a közköltészeti előzmények bevonásával. A komparatív filológiai módszert alkalmazva 
strófánként, illetve gyakran soronként vagy sorpáronként elemeztem a verseket, és 
állapítottam meg a kapcsolatokat, összefüggéseket az összevetett szövegek között. Ennek a 
vizsgálatnak az eredményei jelentik a dolgozat mondanivalójának központi részét. 

 
Kutatástörténet 

 
Mielőtt a disszertációm konkrét kérdéseire térnénk, szükségesnek látszik egy 

tematikus kutatástörténeti áttekintés. Mivel a vőfélyversek és vőfélykönyvek kutatása – a már 
említett sajátos kettősség okán – soha nem tartozott a hazai folklorisztika fő érdeklődési 
területei közé, számos különböző irányú, eltérő igényű és változó színvonalú megközelítéssel 
kell számolnunk. Dolgozatunk tárgya a néprajztudományban, a folklorisztikában és az 
irodalomtudományban egyaránt ismert, ám tipikusan marginális téma, melynek kutatása 
többnyire a más irányú vizsgálatok melléktermékeként, járulékos hozadékaként került 
terítékre az elmúlt évtizedekben. A jelenség széleskörű elterjedtsége, az írásbeliséghez és a 
szóbeliséghez való egyidejű kapcsolódása, egyes részleteiben mutatkozó rendkívüli 
egységessége, ugyanakkor más részeiben pedig éppen változatainak sokfélesége révén 
azonban mint önálló kutatási téma is figyelmet érdemel. A rendkívül szerteágazó és 

                                                 
45 SZENTSEI GY. 1977. 2. kötet 47–48.  
46 VOIGT V.–BALOGH L. 1974. 
47 RMKT XVIII/4. 2000. 37, RMKT XVIII/8. 2006. 21–22. A szövegcsalád definíciójának elméleti hátteréhez 
lásd CSÖRSZ Rumen I. 2009. 107–123. 



 13 

mozaikszerű kutatástörténetben való könnyebb eligazodás végett tematikus csoportokba 
rendezve próbálom meg áttekinteni az eddig felmerült megközelítési módokat. 

1. A legrégebbiek és egyben legszámosabbak, ezért első helyen említendők a 
szokáskutatás felőli megközelítések. A lakodalommal, mint az emberi élet fordulóinak 
legfontosabb népszokásával foglalkozó irodalomban a vőfélyversek és vőfélykönyvek 
említése szinte kivétel nélkül megtörténik, változó mélységben és változó részletességgel. 
Több-kevesebb vőfélyszöveget szinte minden lakodalom-dolgozat közöl. Jellegzetesek azok a 
munkák, amelyek éppen a vőfélyversek hosszas idézésével mutatják be egy-egy település 
lakodalmi szokásait. Ezek módszertani hiányosságaira, sablonosságára és ezzel együtt már-
már kezelhetetlenül nagy tömegére találóan mutat rá Szilágyi Miklós egyik kritikai 
megjegyzése: „Érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogy miért és hogyan uralkodott el a 
lakodalomleírásokban már a 19. században s maradt jellemző napjainkig a vőfélyrigmusok 
idézése – a szokás-leírás helyett. […] A lakodalomismertetések oly nagy mennyiségűek és 
szétszórtak, hogy adatgyűjtésem – igyekezetem ellenére – eleve nem lehetett teljes. Csupán 
remélhetem, hogy a fel nem talált, akaratlanul figyelembe nem vett adatok alapvetően nem 
befolyásolták volna következtetéseimet.”48  

Az ilyen típusú szakirodalomban a vőfélyversek mellett a vőfély mint szervező, mint 
tisztségviselő, mint mulattató, mint szertartásmester, mint népi versíró, mint hagyományőrző- 
és megújító egyéniség bemutatása is rendre megtörténik, attribútumaival, kellékeivel és 
viseletével, a lakodalom menetében játszott szerepével, továbbá mindezek történeti, 
interetnikus, tájnyelvi, jogszokásbeli és társadalomnéprajzi vonatkozásaival együtt. 
Hasonlóképpen megjelenik ezekben a művekben a kéziratos vagy nyomtatott vőfélykönyvek 
említése, jellemzően a lakodalmi folklórszövegek egyik lehetséges forrásaként. A lakodalmi 
monográfiák és a vonatkozó kisebb tanulmányok, közlések bemutatása vagy ezek 
bibliográfiájának elkészítése nem tartozik közvetlenül a témához, és túl is mutat a disszertáció 
keretein. Azért kell kimaradnia ennek az egyébként igen jelentős szakirodalmi szegmensnek, 
mert általában nem 19. századi, másrészt jellemzően nem kéziratos anyagot közöl; illetve a 
vőfélyversekkel csak mint a lakodalom egy kísérőjelenségével foglalkozik, és 
szövegfolklorisztikai megállapításokkal többnyire nem szolgál.  

A szokáskutatás felőli megközelítések közül elsősorban azok érdekesek számunkra, 
amelyek nagyszámú, teljes és lehetőleg 19. századi kéziratos szöveget közölnek, illetve 
amelyekben a vőfélyversekkel és vőfélykönyvekkel kapcsolatban a korszakba illeszkedő és 
kellően részletes adatokat találunk. Ilyen például Borús Rózsa már hivatkozott munkája, 
amely éppen a szövegeket állítja a bemutatás középpontjába, és hasznos információkkal 
szolgál a kéziratok keletkezésére, használatára vonatkozóan.49 Mindenképpen figyelembe kell 
vennünk néhány, a folklorisztikában alapvetőnek számító, módszertanilag példamutató és 
ezért meghatározó jelentőségű lakodalom-monográfiát is, mert ezek a szokás 
forgatókönyvének és a szokás szereplőinek részletes, módszeres bemutatásával a szövegek 
rendszerezésében és tartalmi-funkcionális meghatározásában nyújtanak támpontokat.50 Ezen 
kívül természetesen fontosak azok a tanulmányok, amelyek a dolgozatban feltárt kéziratok 
keletkezési helyének közvetlen környékéről, Északkelet-Magyarországról ismertetik a 
lakodalmi szokásokat. Bár általában korszakunknál későbbi időszakra vonatkoznak, a táji 

                                                 
48 SZILÁGYI M. 2004. 328, 330. Ugyanezt írja negyedszázaddal korábban Jung Károly is: „…a lakodalom-
leírások és a lakodalom egyes részkérdéseinek leírásai még magyar területen is szinte áttekinthetetlen erdőt 
képeznek, és ezek mindegyikének számbavétele majdnem reménytelen feladat volna. […] a vőfélykönyvek 
viszont áttekintetlenek és áttekinthetetlenek is, mint a lakodalom-leírások kásahegye.” JUNG K. 1978. 61. 
49 BORÚS R. 1998. 
50 BALÁZS L. 1994, BAKÓ F. 1987, 1989, PUTZ É. 1943. A vőfélykönyvekkel kapcsolatban hasznos adatokat 
idéz, és fontos megállapításokat tesz JUNG K. 1978. 61–118. A szegedi nagytáj vőfélyeinek tevékenységét, 
poétás hagyományait és a 19. századi szegedi vőfélykönyveket ismerteti több szövegpéldával BÁLINT S. 1980. 
83–146. 
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kötődések miatt mindenképpen tanulságosnak bizonyult ezek áttekintése és a kutatásba 
történő bevonása.51 A történeti szokáskutatásból jól ismert, a 19. század első feléből származó 
lakodalom-leírások sem nélkülözhetők, mert ezek a szokásmozzanatok kialakulására és a 
vőfélyek, vőfélyversek történeti változásaira nézve adnak elsődleges fontosságú adatokat.52  

A szokáskutatás eredményeinek első összegzési kísérlete 1982-ben történt, a 
nagykőrösi Arany János Múzeumban megrendezett Lakodalom Szimpozion keretében. Ennek 
a konferenciának az előadásait tartalmazza az a gyakran idézett Lakodalom-kötet, amelynek 
több tanulmánya foglalkozik a lakodalmi költészet kérdéseivel, köztük a vőfélyversekkel.53 
Ezekre a dolgozat megfelelő fejezeteiben még többször hivatkozunk. A szokáskutatás felőli 
néprajzi megközelítések újabb kori összegzését adja Györgyi Erzsébet több munkájában, 
melyek közül különösen a 2001-ben megjelent tanulmánykötetet forgattuk haszonnal.54 

A vőfélyversekre koncentráló lakodalom-dolgozatok között számos olyan leírás is 
található, amely a szokásmozzanatok ismertetését teljes mértékben elhagyja, és elsősorban a 
szövegközlés szándéka áll a publikáció középpontjában. A 19. századi ilyen típusú 
szövegközlésekre már hivatkoztunk a szekunder forráscsoportok bemutatásánál; az 
összehasonlító vizsgálat és a műfaj továbbélése szempontjából azonban nem lényegtelen, 
hogy a 20. századi hasonló munkák közül is megemlítsük a legfontosabbakat. Az északkelet-
magyarországi közlések azért különösen érdekesek, mert a kéziratos források keletkezési 
helyéhez közeli, gyakran szomszédos településekről tartalmaznak szövegeket, néhány 
évtizeddel későbbi időszakra vonatkozóan.55 Az ország más területeiről származó hasonló 
publikációk inkább csak tájékoztató jelleggel kerülnek az irodalomjegyzékben felsorolásra, 
bár az összehasonlító vizsgálatokba való bevonásuk a további kutatás számára természetesen 
nem érdektelen.56 Jól elhatárolható csoportot képeznek a szokáskutatás tágabban vett 
szakirodalmában azok a tanulmányok, amelyek a vőfélyek és a vőfélykönyvek szerepét, 
lakodalmi szerepének változását tárgyalják. Néhány korai előzményhez képest különösen az 
utóbbi öt-tíz évben szaporodtak meg az ilyen szemléletű rövid kis publikációk szerte az 
országban. Témánk szempontjából azért hasznosak, mert a kéziratok keletkezésére, 
használatára, életére vonatkozóan tartalmaznak jó analógiákat.57 Jelentős mennyiségű, ám 
jellemzően ismeretlen eredetű, vegyes vőfélyvers-anyag található továbbá azokban a 
kötetekben, amelyek a közelmúltban erőre kapott vőfély-folklorizmus, illetve a tudatos 
hagyományőrzés jegyében születtek. Ezen könyvek közös ismérve, hogy gyakorló, aktív 
vőfélyek szerzeményei, avagy „ilyen hivatalokban forgolódók” számára készültek, tehát 
funkcionális értelemben a ponyvafüzetek kései utódainak is tekinthetők. A több, mint tucatnyi 
hasonló kiadvány közül azt a néhányat vettük figyelembe, amelyek komolyabb szakirodalmi 
tájékozottsággal rendelkező szerzőktől származnak, és szövegeik eredetéről, a vőfélység 
gyakorlati tudnivalóiról vagy a tisztség történetéről is adnak információt.58 

                                                 
51 BACSKAI B. 2008, BAKÓ F. 1955. 345–408, BÉRES J–LAKI Lukács L. 2002, MERÉNYI L. 2001. 91–104, 
UJVÁRY Z. 2002a. 611–690. 
52 BALOGH S. 1827. 38–54, EDVI Illés P. 1827. 3–6, FILEP A. 1971. 115–132, HOFFMANN T. 1954. 517–
529, RÉSŐ Ensel S. 2000, 2006, SCHRAM F. 1967. 570–577. 
53 NOVÁK L.–UJVÁRY Z. 1983. 
54 GYÖRGYI E. 1990. 32–66, 2001. Témánk szempontjából figyelmet érdemelnek még a következő lakodalom-
leírások: BÓDI Zs. 1996. 41–94, CSÁKY K. 1993, GRÁFIK I.–TURBÉKY D. 2000, JÁVORCSIK B. 1995. 
69–201, MOLNÁR L. 2002, NÁDASI L. 1994. 113–129, SZABÓ L.–SZABÓ I. 1976. 
55 BARI K. 2005. 419–429, BÉRES E. 1971. 89–114, JÁVOR L. 1968. 31–47. 
56 BÁRDOSI J. 1972. 608–612. CSÓKÁS F. 1988. 169–185, GRÁFIK I. 1992. 121–132, JÁGER M. 1998. 69–
78, KIRÁLY L. 1997, KOMJÁTHY A. 1996. 60–70, PÉNOVÁTZ A. 1975. 157–165, SZABÓ M. 1996, TÓTH 
J. 1993. 23–30, 63–73. 
57 CSONKA M. 1954. 72–74, KÓKAI M. 2008. 419–424, MARKOS GY. 2004. 117–182, TISOVSZKI Zs. 
2004. 151–170, TRIPOLSZKY G. 1988. 131–140, VINCZE K. 2007. 67–75. 
58 BODNÁR L. 2009, GYÖNYÖRŰ Zs. 2009, HORVÁTH K. 1994, RUDINSZKI I. 1994, SZŐKE S. 1998, 
ZSÓTÉR G. 1987. 
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2. A kutatás korai szakaszához tartoznak a ponyvairodalom felőli megközelítések. 
Amint azt már többször említettük, a 18. század végétől a 20. század derekáig több száz, 
különböző típusú nyomtatott vőfélykönyv látott napvilágot országszerte. Legelső a váci 
nyomdában megjelent Mátyus Péter-féle Vőfélyek kötelessége, majd a nyomda Gottlieb-
korszakából (közvetlenül 1793 után) megjelent “Újdonnan új…”, anonim vőfélykönyv.59 A 
későbbi időszakból sokat hivatkozott forrás az 1847-es magyaróvári vőfélykönyv.60 A 19. 
század második felének legelterjedtebb darabjai voltak a Tatár Péter (Medve Imre)-féle 
vőfélykönyv és az Alföldi vőfélykönyv. A táji jellegzetességek hangsúlyozása az 20. század 
első felének címadásában jelenik meg. A műfaj kétségtelenül a ponyvairodalom egyik vaskos 
fejezete,61 néprajzi jelentőségét a Magyar Népzene Tára Lakodalom-kötetében lévő jegyzékük 
is jelzi.62 A ponyvanyomtatványok és a kéziratok egymáshoz való viszonya, a nyomtatott 
avagy a kéziratos írásbeliség történeti elsőbbségének a kérdése régóta foglalkoztatja a 
kutatókat. Szabó T. Attila szerint a ponyva merít a kéziratos hagyományból; mások szerint a 
ponyvát másolják az írástudó parasztok.63 A ponyvairodalom felől történő néprajzi 
megközelítések kapcsán két határterületről kell még szót ejtenünk. Az egyik a kalendárium-
kutatás, amely azért fontos, mert vőfélyverseket időnként a kalendáriumok is közöltek, illetve 
a ponyvafüzetek mellett ez a nyomdai műfaj jelentette a 19. századi parasztság hétköznapi 
olvasásának alapanyagát. A kalendárium-kutatás módszertani, nyomdatörténeti és filológiai 
eredményeit a vőfélyverses ponyvák feldolgozása során tudtuk hasznosítani.64 A másik 
érintkező terület a vallásos ponyvatermékek népi befogadásának kérdése, amely a nyomtatott 
betűhöz való viszonyulás és a nyomtatványhasználat területén szolgált analógiákkal.65 

3. A ponyvahasználat és a kéziratosság kérdései átvezetnek bennünket a népi 
írásbeliség oldaláról történő megközelítések felé. Ennek a kutatási iránynak az első (és máig 
meghatározó) alakja Ujváry Zoltán, aki a korábban már hivatkozott tanulmányaiban alkotta 
meg a népi kéziratos könyv fogalmát. Ennek egyik műfajaként, a népi kéziratos könyvek 
legnépesebb tematikus családjaként tekint a kéziratos vőfélykönyvekre, melyeknek szövegeit 
a katonakönyvek, hadifogoly-naplók, emlékkönyvek szövegeivel rokonítja és azokkal 
összefüggésben kutatja. A definíciók bemutatásakor már idézett álláspontja szerint a 
vőfélyverseket nem tartja a folklórhoz tartozónak; elsősorban az írásbeliségben való 
hagyományozódás okán felülről (ponyváról) alászállott műveltségi javaknak tartja azokat.66 
Ujváry Zoltán és tanítványi köre ebben a szemléletben számos népi kéziratos könyv feltárását 
és publikálását végezte el az elmúlt évtizedekben, elsősorban az Alföld területéről. Ezek 
között vőfélykönyv nem sok található, de a népi írásbeliség tágabban értelmezett keretei 
között mindenképpen érdemes csokorba gyűjtenünk a legfontosabbakat, hiszen a jelenség 
értelmezésében jó példákkal szolgálnak.67 A népi kéziratos könyvekkel kapcsolatos 
közlésekből azokat vettük továbbá figyelembe, amelyek a keletkezéstörténettel, műfaji 
összetétellel, repertoárral, az alfabetizációhoz és az írott kultúrához kötődő paraszti 

                                                 
59 A váci nyomda ezen korszakának történetét és katalógusát adja POGÁNY P. 1959. 
60 KISBÁN E. 1993. 81–106, BALOGH J. 2003, KÜLLŐS I. 2004a. 270–279. 
61 POGÁNY P. 1958. 578–593, 1959, 1978. 
62 MNT III/A. 1955. 1023–1049. 
63 Ehhez a kérdéshez SZABÓ T. A. 1934. 160, ZSÓTÉR G. 1987. ezen belül Szenti Tibor előszava; UJVÁRY Z. 
1980. 462. 
64 DÉGH L. 1948. 299–315, GELLÉRINÉ Lázár M. 1974. 1226–1254, CSERBÁK A. 1988. 12–131, 
SZELESTEI N. L. 1988. 313–363. 
65 LENGYEL Á. 1998. 20–21, 1999. 160–182, 2001. 191–200. 
66 UJVÁRY Z. 1980. 461–463. 
67 UJVÁRY Z. 1959. 53, 1991. 303–332, FARKAS J. 1991. 257–301, KÖRNYEYNÉ Gál E. 1997, BATHÓ E. 
1994. 335–345, 1997. 167–185. 
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attitűdökkel is foglalkoznak, és ezért elméleti vagy módszertani tanulságokkal segítették a 
kutatást.68  

A népi kéziratos könyvek, és az azon belül a ponyváról másolt szállományként 
értelmezett kéziratos vőfélykönyvek kérdéséhez folklóresztétikai alapon szól hozzá Szabó 
László. Lényegében Ujváry megközelítését ismétli meg más aspektusból, amikor verstani, 
funkcionális és esztétikai elemzésnek veti alá a menyasszonybúcsúztató vőfélyszövegeket. 
Elkülöníti a lakodalmi rítusénekektől és a lakodalmi költészet egyéb műfajaitól, és a 
protestáns kollégiumi diákhagyományok alkalmi köszöntőverseivel hozza összefüggésbe.69 
Vizsgálatának eredményeként megállapítja, hogy a vőfélyversnek – a többi folklórműfajjal 
ellentétben – önálló esztétikai értéke nincs, csupán az alkalmi jelleg és a kötött funkció 
ruházza fel esztétikai minőséggel. Ilyen értelemben nem sorolható a folklórműfajok 
rendszerébe.70 Lényegében ehhez a kutatási megközelítéshez kapcsolható Katona Imre, 
amikor a vőfélyverseket – költészettani és morfológiai jegyek, illetve funkcionális jellemzők 
alapján – a rigmusköltészet kategóriájába sorolja.71 A Magyar Néprajzi Lexikon címszavában 
pedig lényegében a folklór és a nem folklór egymásra hatását hangsúlyozza.72 Szabó László 
megközelítésével azért nem értünk egyet, mert a folklór fogalmának egy korszerűbb, az 
írásbeliséget és az írásban terjedő-variálódó kéziratos műfajokat is magában foglaló 
értelmezését tekintjük érvényesnek. Ugyanakkor tény, hogy az esztétikai alapon történő 
(le)minősítés gyakran máig együtt jár a vőfélyversek szakirodalmi interpretációjával. Szilágyi 
Miklós például így ír erről: „Már a kutatás kezdetén nyilvánvaló volt, hogy ezek a szövegek 
nem népköltészeti alkotások, s a szó szoros értelmében nem is ’szépek’!”73 (Úgy vélem, a 
szövegek feltárása, rendszerezése, elemzése szempontjából a szó hétköznapi értelmében vett 
esztétikum, a „szépség” másodlagos kérdés.) 

A folklórműfajok zárt (azaz tradicionális, szájhagyományozó és közösségi) 
rendszeréhez képest egy bővebb fogalmi keretet javasol számos munkájában Keszeg Vilmos, 
aki éppen egy lakodalmi vőfélyvers-anyag tüzetes elemzésével indítja a népi írásbeliséggel 
kapcsolatos műveinek hosszú sorát.74 Megközelítése ugyanúgy a népi írásbeliség felől 
történik, mint az Ujváry Zoltáné, azonban Keszeg Vilmos – funkcionális, szemantikai és 
kommunikációelméleti alapon – a lakodalmi költészetet elkülöníti a népi kéziratos füzetek 
(daloskönyvek, verseskönyvek, katonakönyvek, szakácskönyvek stb.) összes többi 
csoportjától, és a kéziratos vőfélykönyvvel mint önálló, külön kategóriával foglalkozik. 
Miután elemzéseiben szinte kizárólag 20. századi (és azon belül is inkább későbbi, a század 
második felében gyűjtött) versanyagot használ, ezért munkáiból nem a szövegeket, hanem 
módszertani fogásait (például a funkcionális összehasonlító táblázatokat, a 
kommunikációelméleti alapon történő csoportosítást, vagy a szemantikai alapon történő 
verselemzést) tudtuk hasznosítani. Emellett fontosak számunkra a szövegek eredetével, 
változatképződésével, átmeneti jellegével kapcsolatos elméleti megállapításai is.75 Keszeg 
Vilmos kolozsvári tanítványi körében, illetve az általa 1995-ben előkészített Írás, írott 
kultúra, népi kultúra című konferencia előadóinak sorában többen is foglalkoztak a 
vőfélykönyvek és vőfélyversek modern folklorisztikai elemzésével. Közülük ki kell emelnünk 

                                                 
68 SÁNDOR I. 1972. 185–218, BECK Z. 1978. 115–178, JUNG K.–KATONA I.–LÁBADI K. 1993, ZOMBORI 
I. 1995. 205–240. 
69 Lásd ehhez BÁN I. –JULOW V. 1964, illetve a későbbi feldolgozások közül elsősorban KOMÁROMY S. 
1989. 189–203, NAGY Júlia 2001. 83–92, 2004. 
70 SZABÓ László 1983. 335–360.  
71 KATONA I.–SIMON Z.–VARGA I. 1955. A népköltészet, irodalom és rigmusköltészet összefüggéseiről 
hasonló szemléletben ír BÉNYEI J. 1992. 38–49.  
72 KATONA I. 1982. 598–599. 
73 SZILÁGYI M. 2004. 328. (Kiemelés a szerzőtől.) 
74 KESZEG V. 1991. 17–72. 
75 Eredményeinek összegzése KESZEG V. 2008. 188–202. 



 17 

azokat a dolgozatokat, amelyek a változatképződéssel és a szövegek aktualizálásának 
kérdéseivel, illetve a vőfélyvers mint írott és mint mondott szöveg sajátos kettősségével 
foglalkoznak.76 Keszeg Vilmosnak a népi írásbeliség általános műfaji beosztásával és azon 
belül a vőfélykönyvek és a többi kézirattípusok sajátosságaival kapcsolatos álláspontját 
többen is átvették, így ebben a témában is számolnunk kell számos hasonló elméleti 
megközelítéssel.77  

4. A vőfélyversekkel kapcsolatos szakirodalom következő területe a népzenekutatás, 
amelynek máig legjelentősebb lakodalmi összegzése, az 1955–56-ban megjelent Magyar 
Népzene Tára III/A–B kötete számos adattal gazdagította a témánkra vonatkozó ismereteket. 
A vőfélyversek közül azok a szövegek kerültek itt bemutatásra, amelyekhez dallam is 
kapcsolódott, és énekelve adta elő a vőfély vagy a násznép a lakodalom során. A népzene 
felőli megközelítésben a vőfélyvers tehát annyiban része a lakodalmi népköltészetnek, 
amennyiben a szöveg tematikája és a dallam alapján a lakodalmas dalok általános rendszerébe 
beilleszthető. A Magyar Népzene Tára III/A kötetében a lakodalom szokásciklusának menete 
szerinti forgatókönyvi sorrendben találunk 930 dallampéldát, míg a III/B kötet a lakodalom 
járulékos zenei anyagát (mulatódalok, ivónóták, tusok; lakodalmi játékok; táncok és táncszók, 
kurjantások) tartalmazza 639 dallam- és szövegpéldával, illetve 231 táncleírással. Kiss 
Lajosnak az egyes fejezetek elé írott bevezetőiben, továbbá jegyzeteiben számos utalást 
találunk a vőfélyekre, verseikre, és a lakodalmi tisztséggel kapcsolatos szokásokra 
vonatkozóan. Különösen értékes a III/A kötet végén található forrásjegyzék, amely a 
vőfélykönyvek tekintetében máig a folklorisztika legteljesebb bibliográfiájának tekinthető. Az 
egyes konkrét dallampéldákra, szövegpárhuzamokra történő hivatkozások pedig jelen 
disszertáció szöveggyűjteményének kommentárjaiban találhatók.78 

5. Az eddigiekben említett négy folklorisztikai megközelítési lehetőség után 
ötödikként szólnunk kell egy más típusú, inkább etnográfiai karakterű kutatási irányról, 
amelynek középpontjában az anyagi kultúra története és a javak fogyasztásának históriája áll. 
Itt elsősorban a népi táplálkozás történeti változásainak vizsgálatát kell megemlítenünk, mert 
ennek a szakterületnek az irodalmában gyakran kiaknázott forrás a minket is érdeklő 
vőfélykönyv és a vőfélyvers. Ennek a kutatási iránynak az a megfontolás áll a hátterében, 
hogy a lakodalmak költészetében fellelhető étel- és italköszöntő rigmusok, tálalóversek fontos 
adatokat szolgáltatnak a 18–19. századi lakodalmi étrendre és általában az ünnepi 
táplálkozásra vonatkozóan. Az első, módszertanilag is iránymutató tanulmány ezen a téren 
Schram Ferenc szakácskönyv-elemzése volt, amelyben konkrét eredményeket még nem, 
inkább csak utalásokat találunk a vőfélykönyvek ilyen típusú kiaknázásának szükségességére. 
79 Igazán módszeresen és máig a legeredményesebben Kisbán Eszter tanulmányai képviselik a 
kutatásnak ezt az irányát. Ezekben a dolgozatokban a vőfélyvers inkább forrása és eszköze, 
nem pedig tárgya a vizsgálódásnak – bár kétségtelen, hogy filológiai és műfajtörténeti 
szempontból is jelentős eredményei vannak az ide vonatkozó tanulmányoknak (pl. a 
ponyvanyomtatványok története, a fogásnóta és tálalóvers kapcsolata, valamint a 
vőfélykönyvek tálalóverseinek összehasonlító elemzése területén).80 

Kisbán Eszter megállapítása szerint a vőfélykönyvek tálalóversei (megfogalmazásában 
a lakomarendező versfüzérek, mely kifejezéssel egyértelműen a nemesi lakomák és 
lakodalmak ételköszöntő rigmusaira, illetve zenés fogásnótáira utal) magyar specifikumnak 
tekinthetők, Burgenlandtól nyugatra ismeretlenek. Kisbán Eszter az 1793–1871 közötti 
időszakkal foglalkozott behatóan; ennek a korszaknak mind az előzményeit, mind a 20. 

                                                 
76 ASZTALOS E. 1999. 138–159, BALÁZS L. 1999. 129–137. 
77 BECZE M. 1999. 297–298, FARKAS K. 1999. 227–240. 
78 MNT III/A–B. 1955. 
79 SCHRAM F. 1964. 578–598.  
80 KISBÁN E. 1987. 239–264, 1993. 81–106. 
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századi kifutását érdemes volna vizsgálni ugyanebből az aspektusból. (A 20. századi anyag 
tekintetében megjegyzendő, hogy a Magyar Néprajzi Atlasz vonatkozó térképlapjai illetve a 
napjainkban is megjelenő újabbnál újabb vőfélyversek révén a téma komoly eredményekkel 
kecsegtet. Mintegy metafora-szerű megnyilvánulása a változás dokumentálható folyamatának 
az 1980-as évek „márkabeköszöntő” vőfélyverse, mely a szénsavas üdítőitalok terjedésére 
utal.)81 Kisbán Eszter nyomán a népi táplálkozás hasonló szemléletű és azonos forráscsoportot 
felhasználó kutatásának vannak követői, és egyes ételtípusok tekintetében a közelmúltban 
feltárt újabb eredményei.82 

6. A dolgozat témafelvetése és a kutatás módszertani háttere szempontjából a 
leginkább követendő megközelítés a 16–18. századi közköltészet kutatásának szemlélete. Ezt a 
megközelítést a hazai folklorisztikában Küllős Imola alapozta meg, és legteljesebb elméleti-
módszertani összefoglalását (ezzel együtt a vőfélykönyv-vőfélyvers témakör máig 
legátfogóbb költészettörténeti elemzését) 2004-ben adta a Közköltészet és népköltészet című 
kötetében.83 Kutatásainak központi fogalmát a következőképpen definiálja: „A közköltészet 
olyan általánosan ismert, tömeges terjesztésű verses művek variánsokban létező halmaza, 
melyet egy adott közösség (társadalmi hovatartozásától függetlenül) használ; tekintet nélkül 
arra, hogy e műveknek van-e ismert szerzője vagy nincs, s függetlenül attól is, hogy az 
alkotás mely stílusrétegbe tartozik.” Definíciója Stoll Béla irodalomtörténeti szemléletének 
nyomán keletkezett, amely a hivatásos magas művészet (irodalom) alatti, de a folklór zárt 
rendszeréhez sem tartozó átmeneti, közvetítő kategóriaként határozza meg a közköltészetet.84 
Meghatározó jelentőségű ebben a kutatási irányban az angol szakirodalom popular poetry 
fogalmának használata, abban az értelemben, ahogyan azt Peter Dronke alkalmazta a 
középkori latin költészetből kialakuló európai szerelmi líra egyik fajtájára.85 Ennek 
értelmében a közköltészet nem a nép alkotása, de a népnek szól. Szerzője lehet ismert vagy 
ismeretlen, de mindenképpen olyan laza a kapcsolata művével, hogy azt bárki szabadon 
használhatja, variálhatja, továbbadhatja, mégpedig társadalmi rétegek és osztályok közötti 
különbségtétel nélkül. Küllős Imola a definíció részletezését és a közköltészet legfontosabb 
jellemzőinek összefoglalását így folytatja: „A közköltészet anyanyelvű, legnagyobb része 
meghatározott alkalomhoz és/vagy funkcióhoz kapcsolódik, nem tartalmaz egyéni fikciót, 
legalábbis az alkalom és a funkció sokkal inkább meghatározza, mint az egyéni, költői 
invenció. Mind a névvel ismert szerzőktől származó, mind az anonim szövegek 
szájhagyományban és írott formákban is (kéziratos másolatok, illetőleg olcsó nyomtatványok 
útján) terjedtek és variálódtak.”86 Ezt a meghatározást érvényesnek tekintjük a 19. századi 
vőfélyversekre is, amelyeket ezáltal a 16–18. századi közköltészet egyik továbbéléseként, 
történeti folytatásaként értelmezünk, mint ahogyan azt a már fentebb ismertetett RMKT 
Közköltészet 2. kötete is tette a lakodalmi szöveganyag megjelentetésekor.  

A popular poetry fogalmának kapcsán röviden be kell mutatnunk azt a modellt, 
amelyet Peter Burke és mások kutatásai nyomán87 Küllős Imola megalkotott a közköltészet 
átmeneti és közvetítő jellegének magyarázatára. E modell szakít a mereven szétválasztott, 
kétpólusú (elit/népi) kultúráról szóló elméletekkel. Helyette hangsúlyozza, hogy az európai 
társadalmi elit évszázadokon keresztül ismerője, sőt aktív résztvevője volt a népi kultúrának, 

                                                 
81 ZSÓTÉR G. 1987. 
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illetve kiemeli egy széles közvetítő réteg kulturális szerepének fontosságát. Ennek nyomán a 
közköltészettel kapcsolatban megalkotott „U-alakú közlekedőedény” modellje annyit jelent, 
hogy az elit kultúrából (irodalom) a népi kultúrába (folklór) egy közvetítő rétegen 
(közköltészet) keresztül történt a javak (műfajok, szövegek, szüzsék, motívumok, versformák 
stb.) folyamatos oda-vissza áramlása.88 Témánk szempontjából ez az elméleti megfontolás 
annyit jelent, hogy egyrészt vizsgálnunk kell a kéziratos vőfélykönyvek és a vőfélyversek 
mögött rejtőző szerzők, másolók, hivatásos-félhivatásos vőfélyek társadalmi helyzetét és 
műveltségi viszonyait; másrészt figyelembe kell vennünk azokat a deákos-literátus poétikai 
eszközöket, stílusjegyeket és témákat, amelyek a népköltészettől megkülönböztetik és a 
közköltészet felé közelítik a vőfélyverseket. 

Természetesen óvakodni kell attól, hogy a 19. századi kéziratos vőfélykönyvek 
versanyagát egy az egyben közköltészetnek tekintsük, és azonosítsuk a kéziratos 
énekköltészet hasonló jellegű lakodalmi köszöntőverseivel, mulatóverseivel. Ez az 
egyértelmű és világos különbségtétel azért fontos, mert az általunk vizsgált paraszti kéziratok 
egészen más környezetben és más céllal készültek, mint az előzményeiket jelentő 18. századi 
kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények. Míg a közköltészeti alkotásokat hordozó és 
termelő írásbeliség esetében a protestáns kollégiumi hagyományokra és a diákélettel együtt 
járó literátus tradíciókra kell utalnunk, addig a paraszti vőfélykönyvek esetében 
hangsúlyoznunk kell a nagyfokú funkcionalitást, azaz a kéziratoknak a legmesszebb menőkig 
terjedő alkalmazott jellegét; továbbá az olcsó ponyvanyomtatványok tömegességet és 
egységesülést okozó hatását. Ugyanakkor – a nyilvánvaló különbségekkel együtt is – látnunk 
kell azt, hogy ez a kétféle forrástípus és ez a kétféle szöveganyag egymással szorosan 
összefügg, műfaj-, szüzsé- és motívumtörténeti szinten (sőt, gyakran szövegszinten is) 
kimutatható egyezéseket tartalmaz és történeti folytonossága konkrét adatokkal igazolható.   

Ennek a szemléletnek a jegyében Küllős Imola a vőfélyversek két nagyobb 
műfajcsoportját: a tálalóverseket és a lakodalmi mulattató verseket (hazugságvers, vőfélyek 
vetélkedése, mendikáns ének, intő- és oktató költészet) vizsgálja részletesen több írásában. A 
tálalóversek terén egyrészt a Kisbán Eszter kutatásaiból levont szövegtörténeti tanulságokat 
helyezi műfajtörténeti rendszerbe, másrészt kimutatja ezekben a Balassi-strófák meglétét. A 
mulattató költészet szövegeit számos példán keresztül közvetlenül köti a megelőző korok 
kéziratos énekköltészetének különböző szövegcsaládjaihoz.89 A közköltészet felőli 
tudományos megközelítés eddigi legfontosabb eredménye és jelen dolgozat 
szöveggyűjteményének is a közvetlen mintája az RMKT XVIII/8. Közköltészet 2. kötete. A 
továbbiakban ezt tekintjük mérvadónak a 19. századi kéziratos anyag vizsgálata során. 90  

7. A kutatástörténeti áttekintést egy rövid nemzetiségi és nemzetközi szemlével zárjuk 
le. A magyar folklorisztika és a szélesebb közvélemény gyakran egybehangzóan állítja, hogy 
a vőfélykedés szokása, a vőfélyek lakodalmi tisztsége és szerepe magyar sajátosság. Ennek 
ellentmond az a számos szokásleírás, amely szomszéd népek és a hazai nemzetiségek köréből 
bemutatja a magyar vőfélyek megfelelőit; illetve ismerjük a magyar nyelvű 
ponyvanyomtatványok német, szlovák és román nyelvű kiadásait is. Ugyanakkor azonban 
nem nehéz észrevenni, hogy a Kárpát-medence térségén kívül az európai népi kultúrában 
tőlünk nyugatra és északra valóban nincsen akkora szerepe a vőfélynek (vagy más hasonló 
ceremóniamesternek, szórakoztató-irányító szereplőnek), mint nálunk. A magyar 
szakirodalomban a téma nemzetközi vonatkozásai meglehetősen szerény mértékben kerülnek 
elő: jobbára a hazai nemzetiségek és legfeljebb a szomszéd népek köréből ismerünk adatokat, 
és azok is elsősorban a vőfély személyére, tisztségére és a lakodalmi szokások 
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forgatókönyvében betöltött szerepére (és nem az általa elmondott versekre vagy prózai 
szövegekre, különösen nem a kéziratos vagy nyomtatott vőfélykönyvekre) vonatkoznak.  

Német nyelvterületről történeti adatokkal rendelkezünk, amelyek a középkor végétől 
kezdődően folyamatosan tudósítanak a vőfélyhez hasonló tisztségviselő lakodalmi 
tevékenységéről.91 A hétköznapi szóhasználatban Brautführernek nevezett vőfély történeti 
szempontból legalább kétféle eredetű lehet: egyrészt a társadalmi elit menyegzői lakomáinak 
ceremóniamestere, tálalómestere; másrészt a népi kultúrában a vőlegény fiatal férfirokona, aki 
eredetileg a menyasszony körüli teendőkben segített, és csak később vált szervező-irányító 
szereplővé. Ilyen típusú fiatal férfirokon a délszláv és a görög hagyományokban is ismert, 
ezért felvetődik a lehetősége egy archaikus közép- és dél-európai gyakorlat meglétének.92 A 
későbbi vőfélykönyvek előzményének tekinthető a 17. századtól a Werbungsbüchlein műfaja, 
amelyben az arisztokrácia számára készített menyegzői meghívószövegek formulái, illetve 
leánykérésre és lakodalomra való szövegek találhatók.93 A magyarországi németek számára a 
19. század második felében nyomtatott vőfélykönyvek láttak napvilágot több kiadásban 
Brautführerbuch elnevezéssel, a magyar nyelvű szövegek fordításaival.94  

A németnél jobban dokumentált a szlovák vőfélyek tevékenysége és verselési 
hagyománya. A szokáskutatás eredményeinek összegzésével Ján Komorovský 1976-ban 
megjelentette a szláv lakodalmak monográfiáját,95 és azóta is számos publikáció jelent meg a 
témával kapcsolatban. A szlovák vőfély legáltalánosabban ismert elnevezése a družba, 
amelynek egyébként duruzsba formában magyar átvétele is van a palóc vidékeken.96 A 
lakodalmi tisztségviselők árnyaltabb rendszerében a szlovákok is megkülönböztetik a 
násznagyot (starejší), az első vőfélyt (zváč) és a második- vagy kisvőfélyt (družba). 
Helyenként ismert a fővőfély (hlavný družba) elnevezés is. A vőfélyversekkel kapcsolatosan a 
magyar gyakorlathoz képest eltérést jelent, hogy a szokás menetében a násznagy sokkal 
többször szólal meg és mond szertartásos beszédeket (verset és prózát egyaránt), mint nálunk. 
A szövegek életére vonatkozóan az írásbeliségre és a kétnyelvűségre gyakran találunk 
szakirodalmi utalásokat. „A vőlegény és a menyasszony búcsúztatásának szertartásmesterei a 
násznagyok (starejší-k) voltak. Szövegeiket leírva hagyományozták utódaiknak. Így 
történhetett, hogy a múlt századi búcsúztatók még az 50-es években is elhangzottak, sőt, az 
egyik násznagy a vegyesházasságok elterjedésével magyarra is lefordította, s mondta el 
őket.”97 A szlovák folklorisztika is foglalkozik vőfély- és násznagyversek publikálásával és 
elemzésével. Viszonylag nagyszámú, jellemzően a 20. századi gyűjtésekből származó (és 
adattári anyagokból előszedett) szöveget közöl két gyűjteményük is a ’90-es években.98 
Megközelítésükre és fogalomhasználatukra jellemző, hogy a vőfélyverseket a népi 
vallásosságot is magában foglaló „lelki kultúra” vagy szellemi kultúra (duchovná kultúra) 
részeként értelmezik. Ennek megfelelően nagy hangsúlyt kapnak a lakodalmi szövegek vallási 
és biblikus vonatkozásaival kapcsolatos kutatások.99 A 19. században szlovák nyelven is 
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jelentek meg ponyvanyomtatványok, melyek részben a magyar változatok tükörfordításai, 
részben önálló szerzemények voltak.100 

A lengyel népi kultúrában a lakodalmi tisztségviselők számos különböző elnevezése 
ismert. Ez annak is köszönhető, hogy a nagy kiterjedésű, földrajzi-etnikai értelemben egyaránt 
erősen tagolt lengyel nyelvterület 18–19. században különböző impériumok fennhatósága alá 
tartozott. A legáltalánosabbnak tekinthető a starosta, illetve a starosta weselny elnevezés, 
amely a szakirodalomban is leggyakrabban használatos. Emellett Mazóviában az 
archaikusabb dziewosłeb és a modernebb swat, Lublin vidékén a marszałek, Podláziában a raj 
vagy rajek, Rzeszów környékén a zyrzec megnevezéseket rögzítette a lengyel kutatás.101 A 
hozzánk legközelebb fekvő területeken, a Kárpátok északi előterében fekvő Nowy Sącz 
környéki tájakon a szlovákkal leginkább rokonítható starszy druzba kifejezés ismeretes. Ezt 
tovább árnyalja az a sajátos terminológia, amely megkülönböztette egymástól a lányos család 
rokonságból kikerülő, azaz adott vagy saját vőfélyét (danski vagy swojski), illetve a 
vőlegényes ház pénzért felfogadott ún. „vettvőfélyét” (branski). 

A lengyel lakodalmi tisztségviselők funkciói és teendői a násznagy és a vőfély 
feladatkörének erőteljes keveredését és időbeli változását mutatják. A tridenti zsinat 
határozatait (1563) megelőző időben a starosta weselny volt a pap nélküli esküvőkön a 
házasságkötés-vezető. Ez az ünnepélyes ceremóniamesteri feladatkör később a kézfogó 
(rekowiny) népszokásának keretében élt tovább. A 19. században már előtérbe került a 
tálalómester és a mulattató szerepkör. „A starosta weselny az előtáncos szerepét is játszotta. A 
vendégeket az asztalhoz kísérte, megmutatta helyüket, viccekkel és kis refrénekkel 
szórakoztatta őket. Irányította a zenészeket, bemondta a táncokat, megtöltötte a poharakat és 
megrakta a tányérokat, hogy senkinek se fogyjon el az étele-itala, és mindenki jól mulasson. 
Ez a funkciója maradt meg a legtovább.”102  A lengyel vőfély a lakodalom során ünnepélyes 
prózai beszédeket, orációkat mondott, amelyeknek középpontjában a házaséletről és a családi 
gazdálkodásról szóló figyelmeztetések, erkölcsi intések és biblikus hangvételű tanító 
példázatok álltak. Ezen túl a lakodalomba történő hívogatás és a menyasszony búcsúztatása 
tartozott a feladatai közé. A magyarhoz hasonló, szavalt verses rigmusok azonban nem 
hangzottak el, mert valamennyi vőfélyverset énekelve, rítusének-szerűen adták elő.103 

A vőfélyhez hasonló lakodalmi tisztségviselők sokaságával találkozunk a délszláv 
szokásokban is. A szerbeknél a násznagy stari svat és a vőfély dever vagy fifer elnevezése 
ismert. A 19. századból ismerünk közöttük egyfajta rangsort: a stari svat után a második 
személy a dever (menyasszonyvezető, mint a német Brautführer) és a harmadik a fifer 
(vőfély) volt.104 Hagyományosan a vőlegény fivérei látták el a vőfélyi szerepet, amelyhez a 
menyasszony körüli rituális teendők egész sora tartozott valamikor.105 A horvát 
népcsoportoknál (a sokacoknál) és a bosnyákoknál a kum (násznagy), stari svat 
(öregnásznagy), djever (vőfély), barjaktar (zászlóvivő), čavo (hívogató) elnevezésű 
tisztségviselők végzik a magyar vőfély teendőit.106 A drávamelléki magyarok körében ismert 
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a délszláv eredetű pozsovic elnevezés is.107 Szlovén területről a vőfélyversek és 
vőfélykönyvek magyar párhuzamaival, magyar eredetével kapcsolatosan született néhány 
tanulmány. Ezekből kiderül, hogy a 19. században Sopronban, Szombathelyen, 
Szentgotthárdon és Muraszombatban is jelentek meg olyan szlovén nyelvű 
ponyvanyomtatványok, amelyek a Mátyus Péter-féle Magyar fő-félynek hármas lakadalmi 
daljai alapján készült tükörfordítások voltak. E ponyvafüzetek szövegei kerültek aztán később 
különböző szlovén kéziratos vőfélykönyvekbe.108 

Az alföldi románoknál a menyasszonynak és a vőlegénynek is külön-külön több 
tarsifat (násznagy) állt a szolgálatára, és látta el a vőfélyi teendőket (menyasszonytánc 
megkezdése, búcsúztatás). Mellettük hasonló tisztségviselő volt a szerb jövevényszóval jelölt 
diavăr, aki a menyasszonyt kísérte a lakodalmi menetben.109 Az erdélyi románok körében 
szokásos lakodalmi szövegeket külön kötetben publikálta a román kutatás. Ezekről Keszeg 
Vilmos tanulmányából van tudomásunk, aki az archaikus elemeket összehasonlítja a hasonló 
magyar szövegekkel.110 A 19. században a német és a szlovák ponyvafüzetek mellett román 
nyelvű vőfélyverses nyomtatványok is megjelentek, elsősorban erdélyi kiadóknál.111 
 A szomszéd népekkel kapcsolatos néhány adat említése is elegendő volt ahhoz, hogy 
két fontos tanulságra fény derüljön. Az egyik a témánkkal kapcsolatos interetnikus kutatások 
szükségessége, melynek egyik fő vezérfonala egyértelműen a magyar hatások feltérképezése 
és elemzése, másik pedig a szomszéd népek egymás közötti kapcsolatainak hasonló 
értelmezése. A másik tanulság a szokásokban fennmaradt archaizmusok kérdése, amelyek 
magyarázatához elengedhetetlenül fontos a nemzetiségi és szomszéd népi anyag ismerete. 
Jelen pillanatban valóban úgy tűnik, hogy a rigmusmondás, a szertartásos verselés és maga a 
vőfélyvers mint műfaj – az általunk megismert 18–19. századi formában – magyar sajátosság, 
amelyet szomszédaink közül leginkább a szlovákok vettek át tőlünk. 
 

Kérdések 
 

A különböző definíciók bemutatása és a kutatástörténeti áttekintés rávilágított arra a 
sokféleségre, ahogyan a folklorisztika kezelte és kezeli a vőfélykönyvek-vőfélyversek 
vizsgálatát. Az eltérő szemléletű, más-más indíttatású és a különböző szaktudományos 
igények szerint szerveződő megközelítések mindegyikében más-más kérdések vetődnek fel, 
és természetesen az azokra adott válaszok sem adnak mindig egymással összefüggő koherens 
eredményeket – sőt, ebből adódóan gyakran éppen egymásnak ellentmondó kijelentéseket 
olvashatunk a témával kapcsolatos szakirodalomban. Fontos tehát, hogy a kutatás 
témakörének, időhatárainak, forrásainak és módszertanának meghatározása után feltegyük 
azokat a konkrét kérdéseket, amelyekre a munka során a válaszokat keressük. Ezek a kérdések 
több tematikai csoportba rendezhetők, és főbb vonalaik mentén megegyeznek a disszertáció 
fejezeteinek beosztásával. 
 1) A vőfélykönyvek a népi írásbeliségben.  

Először arra keressük a választ, hogy miben ragadhatók meg a népi kéziratos 
vőfélykönyvek írásbeliségének a sajátosságai? Hogyan illeszkednek a népi kéziratos könyvek 
egyéb műfajainak a rendszeréhez? Mely népi kézirattípusokkal mutatnak közelebbi 
rokonságot? Vannak-e különböző altípusai a népi kéziratos vőfélykönyveknek? 
Szerkesztésmódjukban, megformálásukban, beosztásukban, címadási gyakorlatukban, 
írásképükben milyen jellegzetességeket mutatnak? Érezhető-e ezeken a 
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ponyvanyomtatványok hatása? Vegyes gyűjtemények esetében milyen más műfajok, 
szövegtípusok jelennek meg a vőfélyszövegek mellett? Hogyan találkozunk a szerzőségre 
utaló, tulajdonjogot jelző, az alkotó egyéniséget hangsúlyozó jegyekkel, monogramokkal, 
névbejegyzésekkel?  

Voigt Vilmos szerint „a szóbeliség és írásbeliség viszonya, aránya népenként, 
társadalomtörténeti korszakonként, népköltészeti műfajonként, sőt akár egyedenként is 
meglehetősen változik. Pontos felmérést csak részletes vizsgálatok útján lehetne 
elvégezni.”112 A dolgozat első kérdéscsoportja tehát azt célozza, hogy a vőfélyversek műfaja 
területén elkészüljön egy olyan részletvizsgálat, amely kellő alapot adhat később a szóbeliség-
írásbeliség viszonyára vonatkozó általános következtetések levonásához. 
 2) Műfaj- és motívumtörténeti vizsgálat.  

Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mit tudunk elmondani a vizsgált szövegek 
eredetéről. Keressük a közvetlen és közvetett kapcsolatokat a 16–18. századi közköltészeti 
műfajokkal: hogyan éltek tovább a koraújkori szövegek, motívumok, toposzok, egyes 
verselési formák a 19. században? Milyen változásokon mentek át a közköltészeti alkotások 
ez idő alatt? Ehhez a kérdéskörhöz tartozik a ponyvanyomtatványok és a kéziratok 
viszonyának tisztázása is. Lehetséges-e a kettő között keletkezési sorrendet megállapítani? 
Vannak-e konkrét szövegpéldák a ponyváról másolt kézirat vagy a kéziratokból merítő 
ponyva eseteinek bemutatásához, és kinyomozható-e egyes szövegek, motívumok 
keletkezéstörténete? 

3) Történeti változásvizsgálat.  
A kutatás időkerete és a források mennyisége, illetve azok viszonylag egyenletes 

időbeli eloszlása lehetővé teszik, hogy megkérdezzük: mennyiben változtak a 19. század 
folyamán a vőfélyversek? Hogyan alakult a műfajon belüli egyes tematikai-funkcionális 
csoportok jelenléte, aránya, használata a lakodalom költészetében? Hogyan változott a prózai 
és a verses szövegek aránya? Hogyan igazodott a verses anyag a szokás forgatókönyvének 
változásaihoz?  
 4) A variálódás kutatása.  

A folklór jellegű költészet egyik legfontosabb sajátossága, hogy változatokban él. 
Hogyan történik a változatképződés a vőfélyversekben? Variálódásuk miben hasonlít és 
miben tér el a népköltészet szóbeli műfajaitól? Az írásbeliség hogyan befolyásolja a 
variálódást, az írott forma mennyire rögzíti mereven a szövegeket? Lehetséges-e 
törvényszerűségeket, tendenciákat, konzekvens összefüggéseket megállapítani a 
változatképződés rendszerében? A poétikai sajátosságok (strófák, rímelés, szótagszám, 
sorszerkezet) hogyan befolyásolják a variánsok kialakulását? Hogyan működik a 
vándorstrófák, közhelystrófák, közhelysorok szövegek közötti áramlása, a hosszabb versek 
versszakokra töredezése és a versszakok-szövegtöredékek újbóli egyesülése, kontaminációja? 
Mindezeknek a kérdéseknek a hátterében az a fő gondolat áll, amely lényegében a kutatás 
kezdetei óta foglalkoztatja a folkloristákat: mennyiben folklór (azaz szájhagyományozó 
alkotásmód), és mennyiben nem folklór a vőfélyvers? 

5) Művelődés- és társadalomtörténeti tanulságok.  
A feltárt és vizsgált primer kéziratos forrásanyag alapján kirajzolódik a kéziratok 

szerzőinek háttérműveltsége: a felekezeti kötődés, a más kéziratos műfajokhoz (katekézis, 
zsoltár és egyházi ének, temetési ének, karácsonyi ének, halottbúcsúztató, emlékvers, csízió 
stb.) való kapcsolódás, illetve az írás-olvasás világában való jártasság vagy járatlanság 
(íráskép, helyesírás). Mindezek alapján megkérdezzük, hogy a vőfélykönyvek hogyan 
tükrözik az adott közösség korabeli műveltségi viszonyait? Mit tudunk meg belőlük a paraszti 
olvasni tudás és betűvetés állapotáról? A kéziratok és a ponyvanyomtatványok kapcsolatából 
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pedig kiderül, hogy a ponyvahasználat, nyomtatványhasználat mennyire jellemezte az adott 
közösség lakodalmi szokásait – és ennek kapcsán mennyiben indult el a lakodalom 
szokásanyaga az egységesülés útján? 

6) Etnográfiai és nyelvészeti vonatkozások.  
A dolgozat aránylag nagy mennyiségű, mindeddig publikálatlan szöveget is közöl. 

Ennek az anyagnak az etnográfiai és nyelvészeti típusú kiaknázása is a kérdések egész sorát 
veti fel. E szövegfolklorisztikai disszertációnak nem feladata a néprajzi és nyelvi adatok 
beható elemzése és művelődéstörténeti tanulságaik levonása. Annyit azonban feltétlenül meg 
kell tennünk, hogy minden egyes felmerülő esetben jelezzük az ilyen irányú további kutatások 
szükségességét, és általában véve megkérdezzük: az anyagi műveltség és a nyelvtörténet 
kutatásának szempontjából milyen újabb eredményekkel kecsegtet ez a 19. századi 
szövegkorpusz? 
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II. A FORRÁSOK ISMERTETÉSE  
(Nyomtatott és kéziratos vőfélykönyvek a népi írásbeliségben) 

 
Ponyvanyomtatványok 

 
1. Országos hatókörű, nagy példányszámú füzetek 
A bevezetőben bemutatott forráscsoportok közül kettővel, a ponyvanyomtatványokkal és a 
primer kéziratokkal részletesebben foglalkozunk. A kettő közül azért kezdjük az elemzést a 
ponyvanyomtatványokkal, mert látni fogjuk, hogy azok a kéziratokra nemcsak tartalmi, de 
formai-szerkezeti szempontból is erőteljes hatást gyakoroltak. Emellett szükségesnek látszik, 
hogy a vőfélyverses ponyvafüzetek tipológiáját a dolgozat első részében megadjuk, mert a 
későbbiekben már egyszerűbben tudunk a most bemutatásra kerülő típusjelzésekre 
(betűjelekre) hivatkozni.  

A nyomtatott füzetek lakodalmi használatára vonatkozóan az egyik legkorábbi adat 
Edvi Illés Pál leírásából származik, aki 1827-ben így ír a témáról: „Azon beszédek és versek, 
mellyeket könyv nélkül mondanak…a’ leány-kéréskor, menyasszony’ elbútsuztatáskor 
(siratónak hívják), vagy a’ lakodalmi vendégség közben (ez az úgynevezett vőfélylevél) […] 
A’ komáromi Könyvnyomtató-műhelyben kinyomtatva is olvashatni, ’s találhatni a’ köznép 
kezeiben…”113 Ezt követően a 19–20. században kevés olyan lakodalom-leírás született, 
amelyik ne tett volna említést a ponyvanyomtatványokról és azok paraszti használatáról. 
Jelentőségüket Dégh Linda így foglalta össze: „…majdnem két évszázadon keresztül 
irányították a nyomtatott szövegek a lakodalmat, szövegkönyvet adtak szervezőjének, a 
vőfélynek…a múlt század folyamán alig volt olyan vidéki nyomda, ahol vőfélykönyvet ki ne 
nyomtattak volna, vásári- és búcsúponyvákon ne árulták volna.”114 Tágabb összefüggéseiben 
láttatja a vőfélyverses ponyvafüzeteket Keszeg Vilmos, amikor a populáris olvasmányok 
sorában, a kalendárium, a hírvers (paraszti nevén história vagy krónika) és a biblia-imakönyv 
között helyezi el azokat. „A néphez szóló populáris kultúra másik műfaja a ponyva, más 
néven a népkönyv. Akárcsak a kalendárium, nem írói, hanem kiadói vállalkozás, amely az 
eladhatóságot tartotta szem előtt, s ezért a társadalom egészéhez szólt…A népszerű irodalom 
az eladhatóság érdekében olvasói igényekhez igazodott, változatos olvasmányokat kínált. Volt 
közöttük verses história, allegorikus moralitás, mesterségdicséret, széphistória, mese és 
monda, átdolgozott műköltői alkotás, férfi-, nő-, anyósparódia, azaz minden, ami akár a 
kíváncsiságot, akár a szenzációéhséget, akár a vallásos, erkölcsi vagy társadalmi 
érzékenységet fel tudta csigázni.”115 És természetesen volt köztük lakodalmi köszöntő és 
vőfélyrigmus, amelynek az eladhatóságát egyrészt a műfaj felülről lefelé szálló társadalmi 
divatja, másrészt a készre gyártott forgatókönyv-szerű versfüzérek gyakorlatias hasznossága 
garantálta.116  

Az első, 1790 körüli nyomtatott vőfélykönyvek korszakindító jelentőségéről már 
röviden szóltunk a bevezetőben. Az 1770 óta működő váci nyomda alapító tulajdonosa, 
Ambró Ferenc 1792. évi halála után Gottlieb Antal vásárolta meg és vette át a műhelyt 1793-
tól. Ez a két név egyúttal két korszakot is jelent a nyomda történetében, melyeket a 
kiadványok formai jegyei alapján is el lehet egymástól különíteni.117 Az első vőfélykönyvek 

                                                 
113 EDVI Illés P. 1827. 5–6. 
114 DÉGH L. 1950. 60–61. 
115 KESZEG V. 2008. 77. 
116 A nemesség felől a parasztság felé tartó lakodalmi divatok kérdéséhez lásd DÉGH L. 1950. 60–61, illetve 
konkrétan a vőfélyversekkel kapcsolatban RÉSŐ Ensel S. 2000. 340–341. 
117 POGÁNY P. 1959. 88–95. 
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még Ambró Ferenc idejében megjelentek, de igazi kiteljesedésük már a Gottlieb-korszakhoz 
köthető. A váci nyomdában ebben az időszakban sűrű egymásutánban több különböző című 
és különböző borítójú lakodalmi füzet is megjelent, amelyekből néhány év alatt alakultak ki a 
műfaj később klasszikusnak számító prototípusai. Az első kiadványok olyan vegyes jellegű 
lakodalmi gyűjtemények voltak, amelyekben a házassággal, párválasztással kapcsolatos 
moralizáló- és mulattató versek között megjelent két újabb szövegcsoport: a szertartásos 
mozzanatokat bevezető próza (násznagyi vers), illetve a vőfélyvers. Ezekből a vegyes 
füzetekből később elmaradoztak a korábban domináns közköltészeti műfajok, és külön 
ponyvatípus lett a tisztán vőfélyrigmusokat tartalmazó nyomtatott vőfélykönyv.  

A folyamat első állomásának tekinthető a Három szép új ének című kiadvány, 
feltehetően 1789 augusztusának első hetéből. Ennek első verse, Az házasulandó Legényekről 
megjelent egy másik lakodalmi ponyván, Vőfényi kötelességről és két szép új világi énekek az 
házasulandó legényekről címmel, 1791-ben. Ez már egy násznagyi köszöntő jellegű prózával 
kezdődik, amely konkrét utalásokat tartalmaz a vőfényi teendőkre vonatkozóan. 118 E kettőnek 
a szerzőjét nem ismerjük, de az bizonyos, hogy a vőfélykönyvek közvetlen előzményeit, 
illetve azok egykorú lakodalmi párhuzamait jelentik. A korai váci ponyvák közé tartozik a 
Mátyus Péter-féle Násznagyok kötelessége…, amely kétféle kiadásban is megjelent ezekben 
az években, és afféle násznagyi szertartáskönyv, agenda jellegű prózai szöveggyűjtemény 
volt, találós kérdésekkel és káté-szerű, bibliai kérdés-felelet formátumú szórakoztató résszel 
kiegészítve.119  

 
A-típus 
Ezekkel egy időben jelenhetett meg A’ magyar fő-félynek hármas lakadalmi daljai című 
kiadvány, amelynek három szövege közül a harmadik már egy teljes lakodalmi vőfélyrigmus-
gyűjtemény.120 Érdekessége, hogy a vőfélyverses rész nincs külön egységekre tagolva, hanem 
a ponyvafüzet hármas beosztása szerint haladva egyvégtében hozza az egyébként nyilván 
különálló, és később valóban szét is váló verseket. Pogány Péter úgy értelmezi, hogy 
„Gottlieb különféle régebbi lakodalmi tárgyú kiadványokból állította össze ezt a füzetkét.”121 
Én azonban a felsorolt vegyes gyűjtemény jellegű ponyvák sorába tartozónak gondolom, és 
úgy vélem, hogy időrendben ez lehetett a legkorábbi vőfélyverses ponyvafüzet. Ebben van 
ugyanis a Mátyus Péter-féle későbbi szöveg legrövidebb, legegyszerűbb változata. (A 
ponyvanyomtatványok a későbbi évtizedekben kivétel nélkül az egyszerűtől az összetett felé, 
a rövidebbtől a hosszabb szövegek felé haladnak.) A Házasságot megtudjátok, Isten szerzette 
kezdetű oktatóvers pedig egy 1792. évi, szintén váci füzetben is megtalálható (Szép öt egybe 
kaptsolt énekek. Nyomtattatott 1792-dik Esztendőben.), ami azt jelenti, hogy tematikájában és 
összetételében a Hármas lakadalmi daljai a korai vegyes kiadványokkal mutatja a legtöbb 
hasonlóságot. Ezek alapján ezt a kiadványt tekintem a legelső nyomtatott vőfélykönyvnek, és 
a továbbiakban A-típusú ponyvaként fogom említeni. Az ilyen betűjelzések használata azért 
indokolt, mert a könyvkiadók gyakorlata szerint ugyanaz a füzet többszöri kiadásban, 
változatlan utánnyomásban, vagy más címmel és más címlappal, de azonos tartalommal 
sokszor megjelenhetett egymás után. Az egyes konkrét példányok helyett pontosabb és 
kifejezőbb, ha típusszámokra hivatkozunk. Ezt a téma kutatói már az első elemzésekben is 

                                                 
118 Teljes szövegét idézi az RMKT XVIII/8. 2006. 652–653. Jelzete: OSZK 820.772 
119 Násznagyok kötelessége, melly a násznagyságban forgolódó embereknek kedvekért írattatott Mátyus Péter 
által. Nyomtattatott ebben az esztendőben. OSZK 820.775. 
120 OSZK 820.774, illetve OSZK Pny. 2962. A könyvtári katalógusban 1800 körüli datálás szerepel, de szerintem 
ez a ponyva már 1793 előtt is létezhetett. 
121 POGÁNY P. 1959. 122. 
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hasonló módon alkalmazták: Cserbák András a kalendáriumok könyvészeti kutatása kapcsán 
is egyes konkrét címek helyett inkább kalendárium-típusokról beszélt.122  
 
B-típus 
Az A-típusú Hármas lakadalmi daljai vőfélyverses részét kiemelte, tematika szerint 
egységekre tördelte, strófákra szedte, néhány versszakkal kiegészítette és belső címekkel 
megkülönböztetve önállóan közreadta Mátyus Péter, Vőfények kötelessége. Irattatott Mátyus 
Péter által címen (B–típusú ponyva). Ennek első példánya valószínűleg még az Ambró-
korszakban megjelent, talán 1791–1792 körül. Az ismertebb kiadások már a Gottlieb-
korszakból valók, sőt 1793-ban már Pesten, Patzkó Ferenc nyomdájában is készült egy 
utánnyomás.123 A kissé eltérő cím (Vőfények kötelessége, melly a’ lakodalmasoknak 
mulatságokra kinyomtattatott Vátzon) részben különböző tartalmat is takar: a változatlan 
szövegű vőfélyrigmusok mellé más szövegek, házasságról szóló versek is bekerültek. A 
minket érdeklő rész azonban nem változott, így az 1793 utáni példányokat is Mátyus Péter-
féle Vőfények kötelességének és B-típusú ponyvának fogom nevezni. Az alapkiadás szó 
szerint azonos utánnyomásai Budán Bagó Mártonnál, és Aradon Réthy Lipótnál még az 1850-
es, 1860-es években is megjelentek.124  
 
C-típus 
A szövegek elé illesztett prózai hívogatásokkal kiegészülve jött létre ezekből a C–típusú 
ponyva, amelynek példányai lényegében már nem az eredeti váci kiadványok, hanem a század 
közepén sokasodó utánnyomások változatai (azaz a legelsőknek már harmadlagos variánsai) 
voltak. Ezek a kissé eltérő Vőfények kötelessége. Összveilleszté Mátyus Péter címmel jelentek 
meg Nagyváradon, Szegeden és Debrecenben az 1860-as években, különböző címlapokkal.125 
Ezt követően már nincs tudomásunk újabb utánnyomásokról és variánsokról. Az első három 
ponyvatípus szövegei a későbbiekben az újabb szerkesztésű, bőségesebb ponyvafüzetekbe 
szétszórtan beépülve éltek tovább még a 20. században is. Mivel jelentős különbség nem 
mutatkozik közöttük, ezért a továbbiakban ezeket az első kiadványokat és azok változatlan 
utánnyomásait összefoglalóan A–B–C típusú ponyvának nevezem. 

A műfaj megalapozásában kiemelkedő szerepet játszó Mátyus Péter életrajzát nem 
ismerjük. Annyit tudunk róla, hogy külföldön járt egyetemre, és 1783-ban egy rövid időre ő 
vette át Rát Mátyástól az első magyar nyelvű újság, a pozsonyi Magyar Hírmondó 
szerkesztését. Lapszerkesztői munkássága nem volt eredményes: a színvonal csökkenése 
miatt megcsappant előfizetőinek száma, és 1783 decemberében át kellett adnia a munkát 
Révai Miklósnak. Néhány hónapnyi működése során biztosan kapcsolatban állt a Patzkó-
nyomdával, mert a náluk megjelent újdonságokról közölt rövid híreket.126 Ez a pesti nyomda 
adta ki később vőfélykönyvének első utánnyomását is. (A váci nyomda későbbi tulajdonosa, 
Gottlieb Antal pedig a pesti Patzkó-nyomda művezetője volt ekkoriban.) Neve 1785-től tűnik 
fel a váci nyomda ponyvafüzetein, ahol először kegyes elmélkedéseit, később református 
imádságait és a Szentírás szavaiból összeszedegetett keresztény ABC-jét adták ki.127 
Személyével kapcsolatban talán az a legfontosabb, hogy művelt értelmiségiként – sőt, a 
korabeli író-szerkesztő elit egyik képviselőjeként – szerzett vőfélyrigmusokat, illetve adta a 

                                                 
122 CSERBÁK A. 1988. 
123 Vőfények kötelessége. Irattatott Mátyus Péter által. Kolozsvár, AK Misc. 475. 128940/7. Forrásjegyzékében 
közli az RMKT XVIII/8. 2006. 717. 
Vőfények kötelessége, melly a’ lakadalmasoknak múlatságokra kinyomtattatott (Vác, Gottlieb Antal, 1793) Bp. 
Országos Széchényi Könyvtár OSZK 819.062. 
124 Váci kiadású az OSZK 820.770, későbbi változatlan utánnyomások: OSZK Pny. 578, 611, 3387, 3396. 
125 OSZK Pny. 612, 630, 1316. 
126 KÓKAY Gy. 1979. 83. 
127 POGÁNY P. 1959. 192, RMKT XVIII/8. 2006. 651. 
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nevét a tömegigényeket kielégítő kiadói vállalkozásokhoz. A ponyvafüzet és a vőfélyvers 
közvetítő szerepe, a műfaj társadalmi rétegek közötti átjárhatósága érhető tetten 
tevékenységében. 
 
D-típus  
Az A–B típusok első példányaival egy időben, a formai jegyek alapján már a váci nyomda 
Gottlieb-korszakában, azaz 1793 körül jelent meg a D–típusú ponyva, az Újdonnan új vőfény 
kötelesség… című füzet, amelyet gyakran anonim váci vőfélykönyv néven hivatkozik a 
szakirodalom.128 Ennek szerzősége kérdéses: Pogány Péter szerint Mátyus Péter szerzeménye 
ez is, míg Küllős Imola következetesen anonim kiadványnak nevezi.129 Annyi bizonyos, hogy 
tartalmilag teljesen különbözik az előzőtől, mindössze kétstrófányi szöveg egyezik meg a 
kettőben. A kéziratos vőfélykönyvekbe ez a ponyvaszöveg nagyobb számban került át és 
folklorizálódott, valószínűleg azért, mert lakodalmi ételsora jobban megfelelt a korban 
szokásos ünnepi étrendnek.130 A kiadvány rendszeres függeléke volt az Egy 60 Esztendős 
Hajadonnak Temetési Versei című vénlánycsúfoló mulatóvers, Mátyási József népies 
szatírája. Ez a szöveg részleteiben bekerült Csokonai Vitéz Mihály Dorottyájába is, illetve 
1793-ban Bécsben, majd 1798-ban Vácott külön is kiadták. Kéziratos változatai is 
ismertek.131 A D–típusú ponyva változatlan utánnyomásai előbb Bagó Mártonnál Budán, 
majd a korábbi üzlettárs Gyurián Józsefnél Pesten jelentek meg, az 1850–1860-as években.132  
 
E-típus  
A 19. század első feléből az A–B–C és a D–típusokon kívül egyéb országosan elterjedt 
ponyvanyomtatványt nem ismerünk: sem a szakirodalmi adatokban, sem a 
közgyűjteményekben nem találtunk eddig e kettőtől különböző kiadványokat körülbelül 1850-
ig. A következő nagy alapszöveg, az E–típusú Legújabb vőfények kötelessége először Bagó 
Márton kiadásában jelent meg Budán, 1855-ben.133 Hosszas címadásában – nyilván 
szándékosan – a D–típust követi, terjedelme pedig a korábbiaknál lényegesen nagyobb. 
Egyesíti magában gyakorlatilag a teljes A–B–C és a teljes D–típust, és azokhoz képest sok új 
szöveget is tartalmaz. Szerzőjéről semmilyen információnk nincsen, a füzet későbbi, más 
kiadók által átvett változataiban sem találunk sehol erre vonatkozó utalásokat. A típus első 
kiadója, Bagó Márton a budai Landerer-nyomda örököse és folytatója volt, kiadói és 
nyomdászi tevékenységét 1833–1873 között végezte, 1847-ig Gyurián Józseffel közösen, 
később annak kiválása után önállóan. Műhelyének gyakori látogatója volt egy időben Petőfi 
Sándor is, aki a Regélő Pesti Divatlap segédszerkesztőjeként korrektúrákat vitt oda heti 
rendszerességgel. Bagó Márton halála után fia folytatta a mesterséget egészen 1922-ig. Akkor 
már ez a nyomda Budapest legrégebben működő, kétszáz éves officinája volt.134 Az E–típus 
változatlan szöveggel, de különböző címlapokkal országszerte elterjedt: talán ez volt az a 
ponyvafüzet, amelyet a vidéki nyomdák a század második felében leginkább kedveltek és 
leggyakrabban kiadtak. 1860 körül Aradon Réthy Lipót, Debrecenben Okolicsányi és Társa – 
Telegdi K. Lajos, Szegeden Burger Zsigmond nyomdája árasztotta el újabb és újabb 
kiadásokkal a vásárokat és búcsúkat. A fővárosban 1881-ben Bagó Márton fia újranyomta, és 

                                                 
128 Újdonnan új vőfény kötelesség, mellyet az illyen hivatalokban forgolódók kedvekért készített és kiadott egy 
versellő. Nyomtattatott Sz. Jakab havának 2dik napján. OSZK Pny 3386, OSZK 820.392, 820.771. 
129 POGÁNY P. 1978. 157, KÜLLŐS I. 2004a. 260. 
130 KISBÁN E. 1993. 88–91. 
131 POGÁNY P. 1978. 160, BÁN I.–JULOW V. 1964. 83–90. 
132 OSZK Pny. 2951, OSZK Pny. 3336. 
133 Legújabb vőfények kötelessége, melly az illyen hivatalokban forgolódók kedvekért különbféle írásokból és 
szokássá vált ártatlan mulatságokból öszveszedetett. Budán, Bagó Márton 1855. OSZK Pny. 576. 
134 POGÁNY P. 1978. 295. 
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egészen a század végéig szerepeltette kiadványaik között.135 Az E–típusú ponyvafüzetek 
valamennyi kiadásának állandó függeléke volt a Tardosi gondolkodása fiának házasságáról 
című, hat részből álló elbeszélő költemény. A hosszú vers 107 darab négysoros strófából áll, 
és a házasság ajánlásától a lánykérésen át a vendégek érkezéséig beszéli el tréfásan egy 
házasságkötés viszontagságos históriáját. Tartalmaz részeket az A–B–típusok vőfélyverseiből 
(Vőfélyek vitája a házasságról), vannak benne önállóan is értelmes, kontaminálódott egységek 
(pl. németcsúfoló); bizonyos részei pedig folklorizálódott formában kimutathatók a kéziratos 
szöveganyagban.  
 
F-típus  
Az eddigiekhez képest teljesen új szöveget hoz, és az A–E típusokhoz csupán címlap-
grafikájában kapcsolódik a Tatár Péter-féle, F–típusú Vőfények kötelességei.136 Ennek szerzői 
jogait valószínűleg a többinél szigorúbban védték, mert ezen a címen és Tatár Péter neve alatt 
csak egyetlen kiadónál, az ötletgazda Bucsánszky Alajosnál jelent meg. Bucsánszky 
nyomdája az egyik legnagyobb (bizonyos időszakokban pedig a legnagyobb) ponyvakiadó 
vállalkozás volt, különösen 1867 után, amikor megvásárolta a nagy múltú és szakmai rangot 
jelentő Trattner–Károlyi vállalatot. Saját házi szerzőket alkalmazott, akik közül legismertebb 
volt a Tatár Péter álnéven publikáló Medve Imre (1818 Nagyvárad – 1878 Budapest). Teljes 
családi nevén Dálnoki és Mezőmadarasi Medve Imre eredetileg ügyvéd volt, de 1845-ben a 
Vahot Imre-féle Magyar föld és népei című könyvkiadói vállalkozás rajzolójaként tűnt fel. 
Ezután festészettel és írással foglalkozott, talán legismertebb festménye a Damjanich Jánost 
ábrázoló, Nagysallói ütközet című olajképe. Tatár Péterként az 1860–1870-es években 
ponyvafüzetek százainak volt szerzője és rajzolója is egy személyben. Halálának évében 
egyébként munkaadója, Bucsánszky Alajos is megvált a nyomda-kiadó aktív vezetésétől.137 
Vejére, Rózsa Kálmánra bízta az üzlet folytatását, aki Rózsa K. és neje néven 1912-ig vitte a 
vállalkozást, és nyomta többek között Tatár Péter vőfélykönyvét is újabb kiadásokban.138 

Az F–típusú ponyva vőfélyverseinek forrását nem ismerjük. A cím alapján arra 
gondolhatunk, hogy népszokásokból merített a szerző; valójában azonban szövegei sokkal 
mesterkéltebbek annál, hogysem folklór jellegű tradícióból származnának. Valószínű, hogy 
Tatár Péter saját szerzeményei ezek, melyek később a kéziratos vőfélykönyvekben is 
megjelennek. 

 
G-típus 
Bucsánszky Alajos jó üzleti érzékkel megáldott ember volt: vőfélykönyvének megjelentetése 
után nem sokkal megteremtette a saját maga konkurenciáját is, Vetró Lőrinc névvel kiadott 
Alföldi vőfénykönyv címen. Ez a vállalkozás szerkesztőként szintén viselte az alcímében Tatár 
Péter jól csengő nevét.139 A jobb eladhatóság érdekében a nevesített szerző mellé több kiadás 
borítólapján hozzátették titulusát is: „Vetró Lőrincz, Szegednek szülötte, több lakodalmak 
verselő vőfénye.” Az előzmények közül gyakorlatilag A–tól F-ig minden típusból vett át 
szövegeket, és ezek mellett újabbakat is tartalmazott, mintegy 40 oldalnyi terjedelemben. Ez 
volt az első olyan országosan terjesztett füzet, amely a címadásában tudatosan vállalta a 
tájegységi kötődést. (Korábban már megjelentek helyi szinten kisebb példányszámú füzetek 
lokalitást hangsúlyozó címekkel.) A 20. században ez a megoldás általánossá vált, és a 

                                                 
135 OSZK Pny. 600, Pny. 6268, Pny. 3412, Pny. 1191. 
136 Vőfények kötelességei. A népszokásokhoz alkalmazva újonnan szerkeszté Tatár Péter. Bucsánszky, Pest, 1863. 
OSZK Pny. 234. 
137 POGÁNY P. 1978. 296–298. Pogány Péter megemlíti, hogy Bucsánszkynál egy másik házi szerző, Flóris 
Benő is foglalkozott vőfélyversek írásával. POGÁNY P. 1978. 318. 
138 OSZK Pny. 258, Pny. 285, Pny. 317, Pny. 344. 
139 Vetró Lőrincz: Alföldi vőfény-könyv. Nyélbe ütötte Tatár Péter. Bucsánszky, Budapest, 1875. OSZK Pny. 862. 
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legelterjedtebb alföldi mellett megjelentek az erdélyi, székely, palóc, dunántúli, majd később a 
még specifikusabb mátravölgyi, szamosháti, sőt a községre leszűkített pl. girincsi (Zemplén 
m.) vőfélykönyvek. Ennek valószínűleg az volt az oka, hogy a néprajzi-folklorisztikai 
gyűjtések előrehaladtával a literátus társadalmi rétegek számára érdekessé vált a népi kultúra 
táji megoszlásának kérdése, és a vásárlók szemében a hitelesség látszatát, az eredetiség érzetét 
keltették ezek a konkrét táji címadások. Valójában ezekben a kiadványokban ugyanazok az 
országosan elterjedt versek domináltak, amelyek az egész műfajt meghatározták. A 
ponyvafüzetekben eleddig nem sikerült igazi táji változatokat kimutatni.  

Az Alföldi vőfénykönyv érdekessége azonban, hogy újonnan közölt (azaz ismert 
ponyvai előzményekkel nem rendelkező) szövegeinek egy részét sikerült megtalálnom az 
1839-re datált kecskeméti Pántzél János-énekeskönyv kéziratos szövegei között. Ez azt 
jelenti, hogy a Bucsánszky-műhelyben készülő kiadvány szerzői (akár Medve Imre, akár 
Vetró Lőrinc) feltehetően ismertek és használtak valóban alföldi származású népi kéziratokat, 
és azokból is szemezgettek a válogatás során. Az sem kizárható, hogy a Szeged-
Felsővárosban tevékenykedő Vetró Lőrinc140 birtokában lévő kéziratos anyagot nézte át és 
ültette ponyvára Medve Imre. Erre a kérdésre a szövegelemző részben még részletesebben 
visszatérünk. 

Az Alföldi vőfénykönyvből Bucsánszky és később Rózsa nyomdájában a 20. század 
első évtizedéig jelentek meg változatlan utánnyomások.141 A kiadó előző, Tatár Péter-féle 
vőfélykönyvével ellentétben ez a füzet később más kiadóvállalatoknál is napvilágot láthatott. 
Kissé eltérő címmel és más szerző neve alatt, valójában azonban ugyanazzal a tartalommal 
jelent meg az 1890-es évektől Méhner Vilmosnál.142 Ha létezik a ponyva műfaján belül 
elegáns és igényes kiadvány, akkor az 1872-től működő Méhner-féle vállalat több 
füzetsorozata is ebbe a kategóriába tartozik. A Bécsből Budapestre került német 
könyvkötőlegény jó érzékkel gyűjtötte maga köré azokat a szerkesztőket és szerzőket, akik 
ismerték a kor uralkodó ízlésvilágát és művelődési divatjait, ugyanakkor próbálták az 
irodalmi és tudományos értékeket a lehető legszélesebb közönség számára elérhetővé tenni. A 
náluk megjelent négy-ötszáz cím között Benedek Eleket, Pap Gyulát, Tömörkény Istvánt, 
Kiss Áront, Herman Ottót éppúgy megtaláljuk, mint Garay, Tompa vagy Vörösmarty összes 
költeményeit. A Pető Gergely neve alatt kiadott Alföldi vőfénykönyv azonban nem ebbe a 
vonulatba tartozik, hanem a „patinásabb, ha úgy tetszik: zsírfoltosabb” Bagó- és Bucsánszky-
féle ponyvák táborát erősíti. Méhner Vilmos nagyszabású kiadóvállalata 1895-ben beolvadt a 
Franklin Társulatba. Egy ideig még jelentek meg változatlan utánnyomások az Alföldi 
vőfénykönyvből a Fraklin név alatt is; de később a kiadó arculatváltása miatt ez a műfaj 
elmaradt. Mivel az Alföldi vőfénykönyv Bucsánszky- és Méhner-féle változata azonos, ezért 
ezeket a füzeteket közös elnevezéssel G–típusú ponyvaként említem a továbbiakban.  
 
H-típus 
A nyomtatott források tipológiáját a G–típusból leágazott Legújabb alföldi vőfény-könyvvel, a 
H–típusú ponyvával fejezzük be.143 Ennek szerzőjét név szerint nem ismerjük, alcíme szerint 
„összegyűjté több tapasztalt vőfény.” Szöveganyaga fele részben azonos a G-vel. Elsősorban 
a tálalóversek és a lakodalmi mulatóversek egyeznek meg az előzménnyel, de ahhoz képest 
számos újdonságot is találunk ebben a füzetben. Bár lokális jellegű kiadvány, azért vettük 
mégis az országos hatókörű és több kiadással rendelkező „nagy” ponyvák közé, mert jelentős 
a kéziratos anyagban felbukkanó, és valószínűleg ebből származó szövegváltozatok száma.  

                                                 
140 BÁLINT S. 1980. 104. 
141 OSZK Pny. 1448, Pny. 1951. 
142 Pető Gergely: Alföldi vőfény-könyv. Méhner, Budapest, 1890 körül. OSZK Pny. 4783, Pny. 6441. 
143 Legújabb Alföldi vőfény-könyv. Összegyűjté: több tapasztalt vőfény. Kiadta Traub B. és Társa Szegeden, 
1900. OSZK Pny. 2512. 
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A ponyvanyomtatványok családfája 

 
 

2. Helyi kiadványok 
Az országos hatókörű és több kiadást megért ponyvafüzetek mellett nagy számban jelentek 
meg a H–típusúhoz hasonló helyi vőfélykönyvek is. Ezek a közgyűjteményi archívumokban 
jellemzően egy-egy példányban, vagy legfeljebb ugyanazon évből, ugyanazon szériából 
származó több példányban maradtak fenn, ezért a fentiek szerinti tipológiába besorolni nem 
lehet őket. Szövegeik rendszerint egyediek, a folklorizálódás fő áramába általában nem 
kerültek be, ezért a kéziratos vőfélykönyvekben is sokkal nehezebb kimutatni a jelenlétüket. 
Ugyanakkor néhány esetben találtam meglepő szövegegyezéseket a kéziratos és ponyvai 
források között: az észak-magyarországi népi kéziratokban helyenként felbukkannak olyan 
szövegek, amelyek nyomtatásban az A–H típusokban soha nem jelentek meg, megvannak 
viszont kis példányszámú, lokális hatókörű alföldi vagy dunántúli ponyvákban. Ezekre az 
egyezésekre később még utalunk; itt most annyit érdemes megjegyeznünk, hogy a népi 
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ponyvahasználat, a füzetek kézről-kézre adása, a vásárkörzetek és az elterjedés 
vonatkozásában volnának még érdekes témák a folklorisztika és a művelődéstörténet számára. 
Az alábbiakban azokat a helyi kiadású vagy kis példányszámú ponyvákat mutatom be, 
amelyek valamilyen szempontból kiemelkedő fontosságúak, vagy a kutatás eddigi 
történetében már szem elé kerültek.  

Időrendben közülük az első az 1847-ben megjelent Magyaróvári vőfélykönyv, abból a 
korszakból, amikor a váci nyomda Mátyus Péter-féle A–B, és anonim D–típusain kívül más 
hasonló kiadványról egyelőre nincs tudomásunk.144 Megjelenésének viszonylag korai dátuma 
már önmagában is figyelemre méltó, és nem véletlen, hogy a témával foglalkozó korábbi 
kutatások során ez a füzet már többször, több szempontból a vizsgálat tárgyát képezte. A 32 
oldalas ponyva négy részből áll, az első háromban vőfélyversek, a negyedikben „Toldalékul 
a’ mennyegzőt mulattató dallok” találhatók. Kiadója a győri születésű Czéh Sándor, akinek 
1836–1848 között működött egy központi nyomdája Magyaróvárott, pápai és veszprémi 
fiókvállalatokkal.145 A füzet lakodalmi ételsorát vizsgálta Kisbán Eszter,146 verseit több 
szempontból elemezte Küllős Imola.147 Szövegeinek érdekessége, hogy egy részük szabályos 
Balassi-strófában íródott, amelyek legkorábban 1780 körül, de legkésőbb 1820-ig 
készülhettek. Két versének konkrét szövegpárhuzama található az 1826-os Makói 
énekeskönyv vőfélyversei között, és ez a tény kiválóan rávilágít a kéziratos anyag és a 
nyomtatott füzetek egymásra hatásának többszörösen összetett jelenségére. A vőfélykönyv 
elején Elöljáró intés a’ Vőfélyhez címmel egy négyoldalas útmutató található, benne a 
verselés, szövegmondás, viselkedés, megszólítás illendő módjának ismertetésével. Adatai a 
vőfélyek szerepének társadalmi megítélése és a tisztség szokástörténeti alakulása 
szempontjából aranyat érnek, és később még fogjuk idézni sorait. A Magyaróvári vőfélykönyv 
és az általam feltárt észak-magyarországi kéziratos szövegek között semmilyen konkrét 
kapcsolat nincs, bemutatása tehát elsősorban nem a szövegelemzés, hanem az általános 
műfajtörténeti áttekintés szempontjából lényeges számunkra. 

Korban ehhez legközelebb áll, és még a század második felének nagy ponyvatermését 
megelőző korai időszakban íródott a Dunaföldvári vőfélyek köszöntése című kiadvány.148 
Szerzője Egyed Antal (1779–1862) pécsi egyházmegyei római katolikus pap, költő, a 
Tudományos Akadémia levelező tagja, 1829-től haláláig dunaföldvári plébános. A vékony, 
mindössze 15 oldalas füzet szövegei részben a D–típus variálásai, részben önálló 
szerzemények. Tálalóverseit feldolgozta Kisbán Eszter.149 Bevezetőjében hasznos adatokat 
olvashatunk a szövegek keletkezéstörténetére vonatkozóan, amelyből kiderül, hogy Egyed 
Antal a helyi értelmiség kérésére írta a verseket azért, hogy a lakodalmakban használt 
rigmusok színvonalán javítsanak. Szövegeinek konkrét párhuzama az általam vizsgált 
kéziratos anyagban nem került elő. 

A keletkezés helye szerint érdekes és fontos a lokális kiadványok sorában Az ügyes 
vőfél című makói (szegedi) ponyvafüzet megemlítése. Makó ugyanis az egyik olyan település, 
amely alkalmas lenne egy kétszáz évet átfogó, komplex 19–20. századi vőfélyvers-
változásvizsgálat elvégzésére. Az 1826-os Makói énekeskönyvvel kezdődően és egy 1980-as 
keltezésű vőfélykönyvvel bezárólag összesen kilenc (egy kivételével valamennyi kéziratos) 

                                                 
144 Mennyegzői vígságra a’ legeslegújabb Vőfélység, vagy is: A’ szokásban lévő háromszori Vendégmeghíváskor, 
és a’ mennyegzői ebédkor mondani szokott válogatott szép Beszédek és Versek. Magyar-Óvárott, Czéh Sándor 
szab. könyvnyomdárnál. OSZK 270.195 
145 POGÁNY P. 1978. 300. 
146 KISBÁN E. 1993. 81–106. 
147 KÜLLŐS I. 1997. 105–125. 
148 Dunaföldvári vőfélyek’ köszöntése lakodalmakon. Müller Emil könyvnyomdája, Pest, 1852. OSZK Pny. 566. 
149 KISBÁN E. 1993. 96. 
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forrást említ Markos Gyöngyi a makói anyagot áttekintő tanulmányában.150 A rendelkezésre 
álló szövegek átfogják a teljes 19–20. századot (1826, 1863, 1888, 1893, 1905, 1911, 1946, 
1980), és bizonyíthatóan Makón keletkeztek, illetve ott használták azokat. Egy szövegeket 
összehasonlító és a változások tendenciáira fókuszáló vizsgálat a kisgyőri példához 
hasonlóan151 rejthet magában további érdekes tanulságokat. A szegedi Burger-nyomdában 
megjelent, Az ügyes vőfél című ponyvafüzet152 öreg Hos (Hős) József szerzeménye. A 
református zsellérek gyermekeként született Hős József (1798–1883) a 19. századi Makó 
egyik közismert népi verselője és keresett vőfélye volt. Szeberényi Lajos evangélikus lelkész 
karolta föl, és juttatta el szerzeményeit Szegedre, Burger Zsigmond kiadóvállalatához. Ezen 
kívül még egyéb verses füzetek is jelentek meg az ő nevével, jellemzően ünnepi alkalmakra 
(emlékfa-állítás, harangszentelés) írott köszöntőkkel.153 Hős József vőfélykönyve teljes 
egészében egyedi és önálló alkotás. A korabeli vagy korábbi országos 
ponyvanyomtatványokból szövegszinten semmit nem vesz át, és a kéziratos anyagban is csak 
kis mértékben, másodlagos jelleggel bukkannak fel a szövegei: egy későbbi, 1893-as makói 
kéziratban utólag, más oldalakon kerültek bejegyzésre innen származó versrészletek.154  

Az időrendben következő, győri helyi kiadású vőfélykönyv elsősorban szerzőjének 
személye miatt érdekes. Az 1867-ben megjelent Legújabb vőfély-köszöntések című ponyva 
írója egy magas beosztásokat is megjárt, saját korában és saját szakterületén országosan 
ismert tekintély, Vargyas Endre volt. A kapuvári születésű, és ezért később szerzett 
nemessége révén kapuvári előnevű Vargyas Endre (1842–1913) előbb Győrben teológiát, 
majd Pesten jogot tanult, és hivatali, később pedagógiai pályát futott be. 1869-ben Sopron 
város aljegyzője, 1871-től Győr vármegye királyi tanfelügyelője. Később Veszprém és 
Esztergom megyében dolgozott ugyanilyen tisztségben. Publicistaként több folyóirat 
szerkesztése és körülbelül kétezer cikk megírása fűződik a nevéhez. Különböző tankönyvei 
154 kiadásban (!) jelentek meg még életében. Győr városa máig a tanügyi fejlődés 
előmozdítójaként, a pedagógus társadalom nagy alakjaként tartja számon.155 Ez a termékeny 
szerző és vezető értelmiségi az 1860-as években, huszonéves fejjel foglalkozott vőfélyversek 
írásával is. (Azt, hogy lakodalmakon vállalt-e vőfélyi tisztséget, nem tudjuk.) 1864-ben jelent 
meg Győrben a Rábaközi vőfény-köszöntések című füzete, de ennek egyetlen példányához 
sem sikerült hozzáférnem.156 1864–1867 között a győri Katholikus Néplap hasábjain 
folytatásokban közölte további verseit. A nagy sikerre való tekintettel 1867-ben Hennicke 
Rezső nyomdája kiadta ezeket a szövegeket is egy önálló füzetben, Legújabb vőfény-
köszöntések címmel.157 A benne található versek egyedi és önálló szövegek, konkrét 
szövegszintű párhuzamaikat nem sikerült kimutatni, de egyértelműen a váci ponyvafüzetek 
variálásainak tekinthetők. Hatásuk inkább lokális lehetett, az észak-magyarországi kéziratos 
anyaggal nincsenek egyezések. Vargyas Endre neve később a budapesti Méhner Vilmos-féle 

                                                 
150 MARKOS GY. 2004. 177–182. A makói vonatkozású ponyvairodalommal, népi verselőkkel és 
vőfélyversekkel kapcsolatban lásd még TÓTH F. 2008. 517–630.  
151 TÓTH A. 2008. 118–164. 
152 Az ügyes vőfél. Vőféli mondókák u. m. vendégek meghívása, ágykikérés, mindennemű ételek, sütemények, 
sültek stb. fölött mondandó versek. Írta öreg Hos József Makón. Nyomatott és kapható Burger 
Zsigmondnál…Szegeden, 1863. OSZK Pny. 629. A nyomdát röviden ismerteti POGÁNY P. 1978. 300. 
153 Hős József: Egy verselő a népből. A közönségnek bemutatja Szeberényi Lajos. Szegeden, kiadta és nyomtatta 
Burger Zsigmond, 1863. Hivatkozza TÓTH F. 2008. 592. Egy eredeti példányát rendelkezésemre bocsátotta 
Küllős Imola, amit ez úton is köszönök. 
154 MARKOS GY. 2004. 179. 
155 SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. Elektronikus változat: 
http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/index.htm (letöltés: 2011. február 27.) 
156 Szinnyei József adatai szerint 1888-ban Pesten újra kiadták munkáját. 
http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/index.htm (letöltés: 2011. február 27.) 
157 Legújabb vőfény-köszöntések. Írta Vargyas Endre. Győr, 1867. Kiadja Hennicke Rezső. OSZK 819.688. 
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ponyvakiadó vállalatnál is feltűnik, ahol Pető Gergely mellett a vőfélyversek házi 
szerzőjeként említik.158  

Az 1870-es, 1880-es évektől mind országos, mind helyi szinten megugrik a nyomtatott 
vőfélykönyvek száma. Ez természetes következménye annak, hogy a nyomdák száma is 
megduplázódik a század második felében, és a műfaj mind szélesebb körben válik elérhetővé 
és terjeszthetővé. A teljességre törekvő áttekintés nem is célja ennek a disszertációnak, ezért 
korszakunk végének helyi ponyvakiadványai közül csak azokat említjük itt, amelyekben 
találtunk a kéziratos anyaggal kapcsolatba hozható konkrét szövegpárhuzamokat. (Hogy miért 
éppen ezek a példányok jutottak el Észak-Magyarországra, ma már aligha lehetséges 
kideríteni.) Ilyen kiadvány volt a Karikó János szerzőségével jegyzett Népszerű vőfélyi 
beszédek című ponyvafüzet.159 Ennek több kiadásával nem találkoztam, valószínűleg az F és 
G–típusok mint fő kiadványok mellett kisebb szériában dobta piacra Rózsa Kálmán 
nyomdája. Ebben hat olyan vers is található, amelyek innen (és biztosan csak innen) kerültek 
át különböző észak-magyarországi kéziratokba. Szerzője, a biai földműves családból 
származó Karikó János (1851–1910) népköltő, „mint tollforgató, értelmes és hibátlan 
szépírású egyén” előbb az olvasókör jegyzője, majd Bia község elöljárója, 1890-ben pedig 
bírája lett.160 Egyéb tárgyú versei mellett vőfélyverseket és násznagyi beszédeket is írt, és 
valószínűleg vőfélyi tisztséget is vállalt a falujában.161 

A kéziratokban szintén kimutatható a jóval későbbi, 1912-es keltezésű Mátravölgyi 
vőfélkönyv hatása.162 Kiadója, Bartalits Imre (majd fia, István) a Bagó- és Bucsánszky-féle 
nyomdákkal azonos szinten működtette a maga vállalkozását 1860–1921 között. A 
ponyvairodalom összessége szempontjából Bucsánszky után a második legnagyobb kiadó 
volt, de vőfélykönyvei soha nem értek el akkora népszerűséget (és valószínűleg 
példányszámot sem), mint a többiek kiadványai. Éppen ezért érdekes, hogy az általam 
vizsgált kéziratos anyagban az egyébként perifériális jelentőségű Mátravölgyi vőfélkönyvből 
is vannak átvételek, konkrét szövegpárhuzamok. Talán nem véletlen a címadás, mert nem 
kizárható, hogy az összeállító Szabó János használt észak-magyarországi kéziratos forrásokat 
munkája során.163 

 
3. A ponyvafüzetek tanulságai 
A 19. századi nyomtatott vőfélykönyvek sokasága – még mielőtt a kéziratokkal való 
összehasonlításba és a konkrét szövegelemzésbe bocsátkoznánk – önmagában is megér 
néhány észrevételt. Összességében előrebocsátható, hogy a folklorista szemével megfigyelt 
ponyvai jelenségek mindegyike a műfaj átmeneti jellegének elemzéséhez szolgáltat újabb 
információkat. Kirajzolódnak az átmenetek a szóbeliség és írásbeliség között, az átmenetek a 
nyomtatott és a kéziratos írásbeliség között, és az átmenetek a kor társadalmi rétegei, eltérő 
műveltségi javakat birtokló csoportjai között. A 19. század az írásbeliség széleskörű 
elterjedésének évszázada: míg a korszak elején a parasztok alig néhány százaléka ír és olvas, 
                                                 
158 POGÁNY P. 1978. 318. 
159 Népszerű vőfélyi beszédek tréfás versekkel bővítve. Az ifjúság számára írta Karikó János biai lakos. Budapest, 
1885. Nyomtatja és kiadja Rózsa Kálmán és neje (azelőtt Bucsánszky A.) OSZK Pny. 4926. 
160 SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. Elektronikus változat: 
http://mek.niif.hu/03600/03630/html/k/k10327.htm (letöltés 2011. február 27.) Karikó János lokális kultusza az 
elmúlt években felerősödött: 1992 óta a nevét viseli a biatorbágyi könyvtár, 2001-ben újra kiadták a verseit, 
2010-ben pedig felavatták a mellszobrát a településen. 
161 Karikó János: Ötven násznagyi beszéd. Alkalmi versekkel bővítve. Többféle körülményekhez és a köznép 
szokásaihoz alkalmazva. Budapest, 1889. Rózsa Kálmán és neje. OSZK Pny. 1923. 
162 Mátravölgyi vőfélkönyv. Összeírta és kiadta Szabó János. Budapest, 1912. Bartalits Imre kiadása. OSZK 
236.684. 
163 A szerzőre vonatkozóan csak feltételezés, hogy a 19–20. századi közéletben jegyzett azonos nevű személyek 
közül az udvardi (Dvory nad Žitavou, Szlovákia) kántortanító-iskolaigazgató Szabó Jánosról (1869–1928) lehet 
szó. 
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addig a korszak végére – különösen a közoktatás reformjától kezdődően – ugrásszerűen 
megnő a betűhasználó tömegek aránya. Ebben a társadalmi kontextusban is érdemes 
megnézni a ponyva átmeneti jellegének fontosságát: „Az átmeneti jelenségek elemzése azért 
is érdekes, mert a kötelező népoktatás bevezetése után általánossá váló elemi írástudás 
ellenére a paraszti társadalom nyelvi kultúrájában éppen az ilyen átmeneti – a szóbeliséggel és 
az írásbeliséggel egyaránt érintkező – jelenségek játszanak fontos szerepet.”164  
 Elsőként érdemes odafigyelni arra, hogy a nyomtatott ponyvaszövegek univerzumán 
belül is értelmes és érvényes a folklorisztikai értelemben vett változat, variáns fogalmának 
használata. Ennek három fokozatát különítette el a témával foglalkozó amerikai 
irodalomtörténész Renwick, a 19. századi angol-ír-amerikai ponyvafüzetekben kiadott Wild 
and Wicked Youth ballada 21 változatának elemzése során.165 Megállapítása szerint 
bármennyire is egységesnek és tömegesen azonosnak látszik a ponyvanyomtatványok világa, 
az aprólékos vizsgálat meglepő különbségeket tárhat fel még ugyanazon kiadók változatlan 
utánnyomásainak esetében is. Ennek hátterében azt feltételezi, hogy az előállításban dolgozó 
nyomdászok, szedők, tördelők és szerkesztők (minálunk ez gyakran mindössze egy-két-három 
személy) nem szó szerinti sokszorosítást (reproduction), hanem újraalkotást (recreation) 
végeznek a nyomdában. Az újraalkotás során ugyanazok az orális tradíciók működnek, mint a 
szájhagyományozó (és hozzátehetjük: mint a közköltészeti írásbeli) műveltségben: a szöveget 
szabadon kezelik, és természetes módon feljogosítva érzik magukat a változtatásra, igazításra. 
Ugyanazon vőfélykönyv-típusok különböző kiadásaiból is kiderül, hogy a készítés során nem 
a szövegkép, a nyomtatott termék vizuális megjelenése, hanem a szöveg hangzása lehetett 
irányadó a munka során. A szövegkép rendkívüli rugalmassággal képes változni ebben a 
műfajban: a helyesírás, a központozás, az egybe- és különírás, kötőjelek használata, kis- és 
nagybetűk eltérései mellett olyan lényegesebb szinteken is megjelenik, mint a strófákra tördelt 
vagy ömlesztett közlésmód, a szövegek sorrendje, egyes versek kihagyása és újabbak 
beemelése. Ebben az értelemben például a Mátyus Péter-féle A–B és C–típusú ponyvák akár 
egy típusszámot is kaphatnának, és felfoghatnánk őket egymás változatainak is, hiszen 
egymástól lényeges tartalmi jegyekben nem különböznek. (A történetiség érzékeltetése és az 
újrakiadások minőségi megkülönböztetése indokolta mégis a külön típusba sorolásukat, 
különösen az eredetinél jóval későbbi C esetében.)  

A B–típusú Vőfények kötelessége Bagó Márton nyomdájában, látszólag azonos 
formában megjelent közvetlenül egymás után 1850-ben és 1854-ben. Ezt a két szériát 
egyértelműen „változatlan utánnyomásként” kezeljük, mégis jelentős különbségek vannak a 
kettő között. Az 1850-es kiadás összefüggő szöveget hoz, míg a későbbi strófákra tördelve 
jelenik meg. Változik az egybe- és különírás, a kötőjeles szavak 1854-ben inkább egybeírva 
jelennek meg. Vannak értelmi változások is: köszönnyék a kancsót helyett köszöntsék a 
kancsót; hiszem, nincs is lakat helyett hiszen nincs is lakat; szekszárdi bor helyett új-hegyi bor 
és hasonlók.166 Az F–típusú, Bucsánszky kiadású, szintén azonosként kezelt Tatár Péter-féle 
Vőfények kötelességei 1863-as és 1875-ös utánnyomásai között közel száz tartalmi és több 
mint negyven helyesírási eltérés tapasztalható.167 Ehhez képest a G–típusú Alföldi 
vőfénykönyv kétféle kiadónál (Bucsánszky és Méhner) megjelent és lényegileg azonos 
nyomatainak apró különbségei már szinte fel sem tűnnek. Jellemző tendencia, hogy a verses 
szövegekben sokkal több az ilyen típusú apró eltérés, mint a prózai szakaszokban. Ez azt 
mutatja, hogy a prózát sokkal inkább a korábbi kiadásokhoz igazították, a verseket pedig 
sokkal szabadabban (ha úgy tetszik, folklór jelleggel) kezelték a nyomdákban. 

                                                 
164 HAVASRÉTI J. 1999. 131. 
165 RENWICK, R. 2002. 81–89. 
166 OSZK Pny. 3396 és Pny. 3387. 
167 OSZK Pny. 234. és Pny. 258. 
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Érdekes változás tapasztalható ebben a jelenségben a század végéhez közeledve. A 
Tatár Péter 1875-ös és 1892-es kiadásai között már alig van eltérés, és ugyanannak a füzetnek 
az 1892, 1898, 1904-es Rózsa Kálmán-féle utánnyomásai már valóban változatlan, betűről 
betűre és pontról pontra megegyező példányok. Ha a divatoknak megfelelően alakul is a 
szedéstükör és változik a betűtípus, akkor is alig változik már ezeknek a későbbi szériáknak 
az írásképe és az ortográfiai eszközrendszere. Természetesen a helyesírás egységesülése és a 
nyomdatechnika fejlődése áll mindennek a hátterében, de talán nem haszontalan 
megállapítani, hogy a ponyvafüzetek alkotásmódja sokban emlékeztet a kéziratos 
közköltészet és a folklór alkotásmódjára. A nyomtatott tradíciónak ez a szóbeli jellege azt 
mutatja, hogy a ponyvafüzeteknek nemcsak a használói, de technikai előállítói is a saját 
maguk szóbeli kultúrájának részeként kezelték a kinyomtatandó szövegeket. 

Második átmeneti jegyként megfogalmazhatjuk azt a társadalmi közvetítő szerepet, 
amelyet a nyomtatott vőfélykönyv betöltött a maga korában. Köztudomású és sokat 
hangoztatott megállapítás, hogy a vőfélyversek szerzői általában a falusi értelmiség soraiból 
kerültek ki: kántorok, tanítók, egykori kollégiumi diákok voltak az alkotók, és gyakran az 
előadók is egy személyben. Mellettük szokás még említeni a versfaragó, az írás-olvasást 
kedvelő parasztembereket, illetve a vőfélykedést hivatásszerűen űző specialistákat. A 
ponyvák ismert szerzői közül ebbe a falusi értelmiségi és rímkedvelő parasztspecialista 
kategóriába tartozik a makói Hős József és a biai Karikó János, illetve a bizonytalan 
személyazonosságú udvardi kántortanító, Szabó János. Az ő esetükben egyértelmű, hogy a 
napi használatban és saját gyakorlatban élő szöveganyag kerül kinyomtatásra, és egyfajta 
felfelé nivellálódás történik: a falusi környezetben élő rímfaragónak nyomtatásban megjelenni 
mindenképpen előrehaladást és társadalmi rangot jelent. Egészen más a helyzet és a motiváció 
a többi, név szerint ismert szerző esetében.168 Egy külföldi egyetemet végzett lapszerkesztő 
Mátyus Péter, egy tankönyvíró-publicista megyei tanfelügyelő Vargyas Endre, egy ügyvédi 
diplomás festőművész Medve Imre vagy egy szentszéki jegyző, akadémiai tag, pap-költő 
Egyed Antal számára aligha a vőfélyversek rigmusai jelentették a színvonalat és az 
előrelépést. Hogy mégis vállalkoztak erre és a nevüket adták a műfajhoz, annak a nyilvánvaló 
anyagi hasznon túl van talán társadalmi üzenete is. A vőfélyverses ponyva fórumán találkozik 
a kor csúcs-értelmiségije az írni-olvasni csak nemrég megtanult népi tömegekkel, és a száz-
kétszáz évvel korábbi főúri, nemesi divatokat (lakomarendező versfüzéreket, cirkalmas 
deákossággal megírt perorációkat, oktató-, intő- és mulatóverseket) közvetíti, követendő 
mintaként. Ebben a szerzői körben tehát egy előzővel ellentétes, a kultúra elemeit társadalmi 
értelemben lefelé közvetítő tendencia figyelhető meg.  

A ponyván kiadott vőfélykönyvek (mint „alászálló kultúrjavak”) nagymértékben 
alakították a lakodalmi szokásokat is, mégpedig az egységesülés irányába mutatva. Így 
foglalja össze ezt a jelenséget Küllős Imola: „a ponyván terjesztett, többször kiadott művek a 
regionális, helyi hagyományok felszámolásának, egységesítésének eszközei is voltak.”169 Az a 
tény, hogy a verses lakodalmi forgatókönyveket országosan ismert rangos értelmiségiek (is) 
írták, bizonyára elősegítette a mintakövetés attitűdjeit a paraszti közösségekben. Ebben az 
értelemben a szerzők és a használók eltérő (sőt, mint láttuk, olykor szélsőségesen eltérő) 
társadalmi helyzete egyre inkább feloldódott a ponyva közegében, tehát a nyomtatott 
vőfélykönyvet az egységesülő tömegkultúra egyik első jelenségének is tekinthetjük.170  

                                                 
168 A ponyvafüzetek szerzőit egy 1783-as helytartótanácsi rendelet óta volt kötelező a nyomdáknak feltüntetniük. 
A 18. századra általánosan jellemző anonim ponyvák (mint a D-típusú váci vőfélykönyv) a 19. század folyamán 
fokozatosan eltűnnek, részben a szerzői jogok megszilárdulása, részben a rablókiadások elleni határozottabb 
fellépés következtében. A korai ponyvákon azonban csak akkor tüntették fel a szerzőt (mint például Mátyus 
Pétert), ha az illető egy közismert, köztiszteletben álló férfiú volt. POGÁNY P. 1958. 586–587. 
169 KÜLLŐS I. 1997. 106. 
170 Az írásbeliség és tömegkultúra viszonyáról lásd DÉGH L. 1994, FOSZTÓ L. 1999. 300–310. 
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Az átmeneti jelleg harmadik jelensége a ponyva használatával kapcsolatos. Lengyel 
Ágnes megállapítása szerint a különböző ponyvafüzetek között nagy eltérések mutatkoznak 
aszerint, hogy milyen tárgyú olvasmány kerül a használók kezébe. „A vallásos ponyva […] 
jelentősen eltér a világi témájú széphistóriáktól, bűnügyi-, betyár-, vagy csodatörténetektől, a 
XX. századi és napjainkban is virágzó tömegirodalomtól. Funkciója, használata a 
vallásgyakorló közösségben más jellegű, a ponyvafüzetek erősen kapcsolódnak a világképhez, 
a kultuszhoz, gyakran paraliturgikus cselekményekhez vagy csodás jelenségekhez, búcsújáró 
helyekhez, az évi ünnepkörhöz, illetve lehetnek néphithez kötődő mágikus vonatkozásai.”171 
Ugyanez igaz – természetesen más formában – a vőfélyverses füzetekre is: a tartalom által 
meghatározott funkció determinálja a használat módját. Jellegzetesen keveredik a 
vőfélykönyvek esetében a nyomtatott és a kéziratos forma. Ahogyan a ponyvanyomtatványok 
hatással vannak a kéziratos gyűjteményekre, ugyanígy a népi kéziratok tipikus formai jegyei 
is beszüremkednek a nyomtatott füzetekbe. A vőfély a használat során beleír, belejavít, újabb 
verseket jegyez föl és megjegyzésekkel egészíti ki a szöveget. A kézről-kézre adott 
ponyvafüzetekben idővel több kéz írása is megjelenik, és a népi kéziratokhoz hasonlóan a 
használók névbejegyzésekkel, évszámokkal igyekeznek személyessé tenni a tömegterméket. 
Szép példája ennek az a 20. század első feléből származó, ismeretlen című és kiadójú 
ponyvafüzet, amelyet a Maros megyei Pipe községben (Pipea, Szászrégen mellett, ma 
Szásznádas része) gyűjtöttek.172 A füzet borítólapja, és első illetve leghátsó 10 oldala 
hiányzik, meglévő lapjainak egy része sérült és hiányos. Szövegeinek egy része a G–típusú 
Alföldi vőfénykönyvből származik, más része egyedi szerzeménynek látszik. A 
nyomtatványban számos kézírásos bejegyzést találunk, zömmel az 1950-es évekből. Ezek 
több csoportba sorolhatók. Egyik részük név- és dátumbejegyzés, illetve a használók 
személyazonosságára történő utalás.  

 
Gergely Sándor, Pipe, 1959. I.. 26-án 
Gergely Sándor 1959. I. 29-én 
Bálint János 1957. I. 2. 
Orbán Endre született 1939. július 16. hétfőn 
Orbán Endre ügyes legény 
Orbán Endre ügyes legény / Katonának való szegény 
(továbbá a 23. oldalon 14 személynév.) 

 
A bejegyzések másik típusa a lakodalom során történő versmondással kapcsolatos, és a 
szóbeli előadást segítő, a verselést támogató funkciója van. Tizenhat szöveg mellett találunk + 
vagy X jelölést, ami nyilván egyfajta válogatás eredményét jelzi. Több helyütt vannak olyan 
szavak és utasítások, amelyek a kéziratos gyűjtemények jellemzői:  
 
Ezt (négyszer fordul elő) 
Innen 
Eddig tart a menyasszony búcsúztató 
Apától 
Eddig 
Ezt a levesre 
Ezt is 
Ezt sültre 
 

                                                 
171 LENGYEL Á. 1999. 160. 
172 Küllős Imola szíves jóvoltából kaptam kölcsön feldolgozásra, melyet ezúton is köszönök. 
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Annak ellenére is beírták ezeket, hogy a nyomtatványban minden szövegnek van címe, 
amiből kiderül, hogy mikor és mire kell mondani a lakodalom során. A használók mégis 
ragaszkodtak a szövegek saját kezű beosztásához és ezáltal személyes birtokbavételéhez. 
A bejegyzések harmadik fajtája a tartalmi változtatás: 
 
Jöjjenek utánunk, mindnyájunkat kérem. 
Kéziratos kiegészítése: Nehéz útjainkon segéljen az Isten.  
 
Kedves menyasszonyunk nagy tiszteletére 
A menyasszony szó áthúzva, helyette ceruzával mellé írva: virágszálunk 
 
Vastagon áthúzva és lesatírozva: 
Nemes magyar hazánk dicső híressége, 
Még a királynak is gondja van ám erre. 
(Az 1956 utáni erdélyi politikai helyzetben ez a módosítás érthető is.) 
 
Ezeken túl néhány összefüggéstelen alkalmi bejegyzés is olvasható a nyomtatványban, mint 
például országnevek, városnevek, számsorok, vagy valamiféle (valószínűleg második 
világháborús helyi katonai eseménnyel kapcsolatos) etnikai összetételre utaló magyar 13, 
orosz 12, román 8 jellegű feljegyzések.  
Ez az intenzív és személyes használat a kéziratosság és a nyomtatott írásbeliség közötti 
átmenetre utal, miközben szem előtt kell tartanunk, hogy az így javítgatott szövegek szóbeli 
előadásra íródtak, és szóban még további elemekkel egészíthette ki vagy rövidíthette meg 
azokat a vőfély.  
Összegezve elmondható, hogy a ponyvanyomtatványok félnépi, átmeneti jellegére 
vonatkozóan a vőfélyverses kiadványok számos konkrét példát is szolgáltatnak. Kimutathatók 
bennük a szóbeli és írott folklórra jellemző variálódás bizonyos elemei, kirajzolódik a 
társadalmi rétegek között betöltött közvetítő szerepük, és mindennapi használatukban 
megtalálhatók a kéziratos népi írásbeliségre emlékeztető formai jegyek.  
 

Kéziratos vőfélykönyvek 
 
A népi kéziratos könyv fogalmának meghatározásakor Ujváry Zoltán megállapította, 

hogy „a művelt egyének és a nép kéziratos könyvei között éles határvonalat kell húznunk. 
Mindkettőnél más a tartalmi elem, mások létrejöttük indítóokai, és más a szerepük egy 
bizonyos közösség életében. Ezt a szétválasztást az időbeliség is szükségessé teszi. Az 
említett, az irodalomtörténet által is számontartott könyvek főleg a XVI–XVIII. századból 
datálódnak, míg a népi kéziratos könyvek elsősorban a XIX. századtól kezdődően napjainkig 
is nagy számban keletkeznek.”173 Ezzel megkülönböztette a témánk központi forrásanyagát 
alkotó kéziratokat a kéziratos énekeskönyvek kategóriájától. A népi kéziratos könyveket egy 
tematikai rendszer alapján a következőképpen csoportosította: 

I. Kéziratos könyvek 
1) Dalgyűjtemények, daloskönyvek (szerelmes versek és hazafias nóták) 
2) Hazafias költemények, háborús versek 
3) Egyházi vonatkozású (templomi, temetési) énekek 
4) Lakodalmi és vőfélyversek 
5) Apróbb alkalmi köszöntők és emlékversek 

II. Parasztköltők, népi versírók saját verseit tartalmazó kéziratos gyűjtemények 

                                                 
173 UJVÁRY Z. 1960. 111. 
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A részletes bemutatás során a vőfélykönyveket a népi kéziratos könyvek egyéb típusaitól 
markánsan megkülönböztette. „A kéziratos lakodalmi verseskönyvek a kéziratos könyvek 
sorában nem azt a funkciót töltik be, mint más verses-, nótásfüzetek. A kéziratos vőfélyversek 
– a szó tágabb értelmében – nem érdeklődést kiváltó mindennapi olvasmányok, nincs állandó 
olvasójuk – mint pl. a daloskönyveknek. A kéziratos könyvek leglényegesebb tulajdonsága: a 
közösség érdeklődése – a lakodalomtól függetlenül – velük kapcsolatban hiányzik.”174 
Megállapításaival annyiban egyetérthetünk, hogy a vőfélyvers speciálisan egyéni műfaja miatt 
a kéziratos vőfélykönyv jellemzően egyéni használatú. Ugyanakkor le kell szögeznünk – és ez 
az alábbi példákból is világosan kitűnik majd –, hogy a vőfélykönyvek egy része vegyes 
gyűjtemény, amelyben megtalálhatók a közösségi műfajok (népdalok, lakodalmi énekek, 
egyházi énekek) éppúgy, mint a parasztköltők saját szerzésű versei vagy az „apróbb műfajok” 
(emlékversek, köszöntők) egyaránt. Azt is előre kell bocsátanunk, hogy a kéziratos 
vőfélykönyvek személyes bejegyzéseiből kitűnnek a kézről-kézre adott és apáról fiúra 
hagyományozott, családi-rokonsági használatú többgenerációs kéziratok jellegzetességei is. 
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, ebből az első (azóta is gyakran hivatkozott és 
újraközölt, de érdemben soha nem revideált) beosztásból számos kéziratos műfaj hiányzik: 
hadd említsem például a hírverset, a paraszti históriát vagy a világháborús harctéri naplót, 
hadifogolynaplót, illetve a békeidőben írogatott katonakönyvet.175  

A népi kéziratos műfajok összefoglaló beosztását adta az azóta eltelt közel ötven év 
kutatási eredményeinek figyelembe vételével legutóbb Keszeg Vilmos. Csoportosításában 
egészen más szempontrendszer alapján, a népi írásbeliség egészének kontextusában helyezi el 
a vőfélykönyveket. 176 A részletek idézése nélkül, csak a főbb pontokat kiemelve az ő elméleti 
rendszere a következő: 

 
1) Vőfélykönyvek 
2) Gyászjelentő lapok 
3) Emlékvers 
4) Táncrend 
5) Levél 
6) Népi verselők, alkalmi versek 
7) Napló 
8) Élettörténet 
9) Halottbúcsúztató, végrendelet, sírfelirat 
10) Helytörténeti írások 
11) Kéziratos füzetek 

• Daloskönyvek, verseskönyvek 
• Katonakönyvek 
• Szakácskönyvek 
• Ember- és állatorvosló kéziratos könyvek 
• Ima- és vallásos énekgyűjtemények 
• Méhészkönyvek 
• Vegyes tartalmú füzetek 

 
Érzékelhető, hogy Keszeg Vilmos beosztása lényegesen árnyaltabb és sokrétűbb, és nem 
tartalmi-tematikai, hanem kommunikációelméleti alapon közelíti meg a kérdéskört. 

                                                 
174 UJVÁRY Z. 1960. 123. 
175 Ezekre a műfajokra vonatkozóan lásd TÓTH A. 2001. 443–461, BÉKÉSI G.–TÓTH A. 2006. 558–571. 
176 KESZEG V. 2008.  
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 Módszertani és kutatástechnikai szempontból igen hasznosnak bizonyult Sándor Ildikó 
tanulmánya, aki egy 1847-es népi kéziratos könyv (egy isaszegi versgyűjtemény) elemzése 
kapcsán világított rá néhány megfontolandó szempontra.177 Ilyen például az egyszerre másolt 
és a folyamatosan gyarapodó kéziratok megkülönböztetése, mely kategóriákkal egyébként a 
közköltészeti kutatásban is gyakran találkozunk.178 Emellett a kéziraton belüli egységek 
elkülönítése, a dátumok és névaláírások elemzése, a korabeli és utólagos bejegyzések 
szétválasztása, sőt a használt tinta színe, minősége, vagy a betűformák és a vonalvastagság 
alapján történő korszakolás tekintetében is példaértékű ez a dolgozat. Az alábbiakban 
igyekszem ezeket a technikai szempontokat figyelembe venni és az anyag elemzése során 
használni. 

A források ismertetését tehát azokkal kéziratos vőfélykönyvekkel folytatjuk, amelyek 
a disszertáció szöveges példatárának anyagát szolgáltatták. Ezeknek a forrásoknak az elemző 
bemutatása, egymással és a ponyvanyomtatványokkal való tartalmi-formai összehasonlítása 
azért lényeges, mert a dolgozat kérdéseinek első csoportja éppen a népi írásbeliség 
jellegzetességeinek meghatározását célozza. Az alábbiakban kilenc kéziratos vőfélykönyv 
tartalmi és formai bemutatásával igyekszem rávilágítani a népi kéziratos könyvek ezen 
csoportjának közös ismertetőjegyeire. 
 
1. Pántzél János énekeskönyve 

Az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában található énekeskönyv egy vegyes 
gyűjtemény, amely vőfélyverseket is tartalmaz. A kézirat régóta ismert a régi magyar 
irodalom és a kéziratos énekköltészet-közköltészet kutatói előtt, hiszen szerepel Stoll Béla 
bibliográfiájában a 835. számon. Feltehetően 1839-ben Kecskeméten került lejegyzésre, és a 
bevezetőben már röviden ismertetett 19. századi kéziratos források sorában a korai 
vőfélykönyvek közé tartozik. A 47 levélből álló, 21 cm méretű, nehézkes írású énekeskönyv 
szerzője Stoll Béla szerint „egyszerűbb ember lehetett.” 179 A kézirat három részből áll. A 2–
41. levélen olvashatók a lakodalmi köszöntők és vőfélyversek. A 41–43. oldalakon Mulató 
áriák, a végén a 43–47. oldalakon későbbi kezek által beírt vegyes énekek találhatók. Az első, 
minket érdeklő egység egy szerzőtől származik, de valószínűleg nem egyszerre, hanem 
folyamatosan gyarapodó módon került lejegyzésre.  

A versgyűjtemény jellegzetessége – és ez nem minden vőfélykönyvben van így –, 
hogy az egyes szövegeknek nemcsak címet, de sorszámot is ad. Ez annyit jelent, hogy Pántzél 
János tudatosan és szándékosan rakta ilyen sorrendbe a szövegeket, és ő maga is összetartozó 
versfüzérként, a lakodalom menetéhez illeszkedő forgatókönyvként tekintett a kéziratra. A 
sorszámozás kétszer indul elölről: 1–31-ig tart az első rész (az egyes szokásmozzanatokhoz 
kapcsolódó vőfélyrigmusok, mulatóversek, tálalóversek), majd 1–23-ig következik a második 
rész (pohárköszöntők és tálalóversek). Valószínű, hogy ez a két rész a szerző fejében és 
szándékaiban is két külön egységet alkotott, és ennek megfelelően feltehető, hogy ebben a két 
menetben írta le a verseket. A második részben található szövegek valószínűleg nem ebben a 
sorrendben hangzottak el a lakodalmakban. Ezért ez a rész kevésbé forgatókönyv-szerű, 
sokkal inkább egy tudatosan szerkesztett, tematikus rendben találhatók benne a vőfélyversek. 

A részletes tartalomjegyzék ismertetésekor a két részt én is külön kezelem. Ezeken 
belül a lakodalom menete szerinti (funkcionális és tartalmi) jegyek alapján további kisebb 
egységeket különítek el, amelyek azonban az én beosztásomat, és nem Pántzél János saját 
beosztását tükrözik. A kurzívval szedett címek után zárójelben lévő számok a disszertáció 
mellékletét képező Szöveggyűjteményben található sorszámok, amelyek alapján az egyes 
szövegek visszakereshetők és beazonosíthatók. A címek előtti kurzív sorszámok a Pántzél 

                                                 
177 SÁNDOR I. 1972. 185–218. 
178 Ilyen jellegű, technikai-módszertani szempontból is irányadó például KÜLLŐS I. 2002. 175–197. 
179 STOLL B. 2002. 396–397. 
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János által adott eredeti, saját számok. Ezeket azért tartottam meg, hogy lehessen érzékelni a 
kézirat szerzőjének eredeti beosztását, csoportosítását. 
 
I. RÉSZ  
1. egység – hívogatás, kézfogó. [Vegyes sorrend van a tematikai egységen belül.] 
1 Hívogatás (40.) 
2 Hit felvételére hívogatás (35.) 
3 Kézfogóba mondatik (13.) 
4 Borköszöntés (288.) 
Első hívogatás (46.) 
6 Mikor el akar jönni (57.)  
2. egység – Az ágy kikérésének három összekapcsolódó verse. 
7 Ágy kikérés 1838 (60.) 
8 Tessék üljenek le (60.)  
9 Mikor otthon vannak (60.) 
3. egység – Menyasszony kikérése az esküvőre, búcsúztatás 
10 Mikor az lányhoz mennek kikérni az … (32.) 
11 A menyasszony kikérésrül (107.) 
12 Mikor menyasszonyt fölféketőzik (165.) 
13 Mikor az esküvőrül hazamennek (139.) 
4. egység – Lakodalmi mulatóversek, tálalóversek 
14 Cím nélkül [Menyasszonytánckor mondandó vers] (354/I.) 
15 Mikor az asztal meg van terítve (179.) 
16 A tányér bevivéskor (181/I.) 
Mikor az asztalhoz ülteti a vendéget 17 Mikor asztal meg van terítve (180/I.) 
18 Étel előtt (188.) 
19 Mikor az bort felviszi (286.) 
20 Az kenyérrül (252.) 
21 Az első fogás ételrűl (200.) 
22 A tormáshoz való (210.) 
23 A szármához P:J: (213.) 
24 Rizskásához (239.) 
25 A becsináltrul (219.) 
26 A gombához (229.) 
27 Az kásához (231/I.) 
28 A sült tyúkhoz (241.) 
29 A tészta süteményrül (264/I.) 
30 A szakácsasszonyrul (346/I.) 
31 Hurkárul (221.) 
 
II. RÉSZ 
5. egység – pohárköszöntők, tálalóversek, vacsora közbeni szokásmozzanatok köszöntőversei 
Első pohárköszöntés (293.) 
2 Pohár fölött (292.) 
3 Pohárköszöntés (289.) 
4 Pohárköszöntés (296.) 
5 Gyertya köszöntés (164.) 
6 Pohárköszöntés (290.) 
7 Vízrül (299.) 
8 Pohárköszöntés (291/I.) 
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9 Pohár feladás (284.) 
10 Az vőlegényrűl (333.) 
11 Mikor a vőfély öhetnék (316.) 
12 Mikor vacsora után a tánchoz fognak (359.) 
13 Vőfély a menyasszony kezit megfogja 
14 Vőlegényköszöntés  
15 Étel fölött (178, 362.) 
16 Násznagy köszöntés (297.) 
17 Étel után köszöntés (303.) 
18 Étel rigmusok (207.) 
19 Másik rigmus (199.) 
20 Pohárköszöntés (287.) 
21 Étel közben (330.) 
22 Pörkölthús föladás (253/I.) 
23 Menyasszony köszöntése kézfogóban (9).  
 

Pántzél János énekeskönyve a kéziratos gyűjteményeknek abba a csoportjába tartozik, 
amelyek vegyes jellegű anyagot tartalmaznak, több szerző keze nyomát viselik magukon és 
hosszabb idő alatt keletkeztek. Az énekeskönyvön belül a vőfélyverses rész viszonylag 
egységes. Forgatókönyv-szerű saját sorszámozása ellenére is különbözik azonban a hasonló 
szerkezetű ponyvafüzetektől, mert a beosztásban a tematikai és funkcionális szempontok 
erősebbek, mint a lakodalom menete szerinti időrendi sorrend. A szerző biztosan ismerte és 
használta a Mátyus Péter-féle Vőfények kötelessége (A-B-C típusú ponyva) és az anonim 
Újdonnan új vőfény kötelesség (D típusú ponyva) szövegeit. Egy az egyben történő 
másolásról az ő esetében mégsem beszélhetünk, mert egyetlen belső egység sem azonos 
ezeknek a ponyváknak a tartalmával, szövegsorrendjével. Sokkal inkább a szabad 
felhasználás, a folklór jellegű változatképzés és egyéni ízlés szerinti szövegkezelés jellemzi 
Pántzél János alkotói gyakorlatát.  

Érdekes és a későbbiekben még részletesen bemutatott szövegegység a kéziraton belül 
a 18–25. sorszámon leírt tálalóvers-füzér. Ezen belül van hat vers, és a kézirat többi részében 
még másik három, amelyek a néhány évtizeddel (legalább harminc–negyven évvel) későbbi, 
Tatár Péter–Vetró Lőrinc-féle, G–típusú Alföldi vőfénykönyvben jelennek meg először 
nyomtatásban. Ezt háromféleképpen magyarázhatjuk: vagy léteznie kell egy eddig ismeretlen 
ponyvai vagy kalendáriumi közös forrásnak; vagy voltak az Alföldi vőfénykönyvnek korábbi 
kiadásai is az 1830-as években (ez nem túl valószínű); vagy a ponyva szerkesztői 
felhasználtak kéziratos és szájhagyományból lejegyzett szövegeket.  
 
2. Kisgyőri kézirat 

Az általam röviden Kisgyőri kéziratnak nevezett, és következetesen így is hivatkozott 
népi kéziratos könyv 1965-ben került a miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi adattárának 
gyűjteményébe. Éles Rebeka ajándékozta a múzeum egyik akkori néprajzosának, Bodgál 
Ferencnek, aki az 1960-as években foglalkozott Kisgyőr néprajzával is, illetve 
általánosságban gyűjtötte a népi írásbeliség emlékeit az egész megyében. Kisgyőr a Bükk 
hegység déli lejtőin, a Bükkalján található, hegyek közé ékelt település. A 19. század közepén 
1640 lakosából 1550 református magyar, saját anyatemplommal, iskolával. Kincstári birtok, a 
diósgyőri koronauradalom része. Sziklás határában szőlő- és gyümölcstermesztés, 
fakitermelés és palabányászat zajlott korszakunkban.180 

                                                 
180 FÉNYES E. 1851. II. 72. 
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A könyv leltározásakor Bodgál a Kisgyőri kéziratos verses és vőfélykönyv a XVIII–
XIX. századból címet adta neki, miután sérült borítólapján nem volt eredeti cím, és szerző- 
vagy helynév megjelölés sem. A múzeum a kéziratot restauráltatta és újraköttette, aminek 
köszönhetően állapota ma is ép, a szöveg csaknem egésze jól olvasható. A könyv magassága 
24, szélessége 19 cm. Bodgál Ferenc elvégezte a lapok beszámozását és rövid 
tartalomjegyzéket is készített hozzá. Mivel a lapszámozás egyértelmű és a célnak megfelelő, 
nem tartottam indokoltnak a megváltoztatását. Mind a kézirattal foglalkozó korábbi 
tanulmányaimban, mind pedig a disszertáció szöveggyűjteményéhez fűzött kommentár 
jegyzeteiben ezen oldalszámozás szerint hivatkozom az egyes szövegekre.181 A kézirat így 78 
lapon 156 számozott oldalt tartalmaz, melyek közül az utolsó három sérült, hiányos és csak 
helyenként olvasható. Ezek a sérült lapok a restauráláskor fordítva kerültek bele a kötésbe, de 
számozásuk sorrendje helyesen követi az eredeti sorrendet.  

A kötet tartalma két élesen elkülönülő egységre osztható: egyrészt református egyházi 
énekeket, imákat, verseket és katekizmust tartalmaz, másrészt pedig lakodalmi rigmusok, 
vőfélyversek találhatók benne. A kétféle tartalmi csoport szövegei vegyesen helyezkednek el 
a kéziratban: az első református vallási szövegegységet követik a vőfélyversek, aztán egyházi 
énekek következnek, majd újabb vőfélyversek zárják a sort. A kézirat végén Barsi István saját 
szerzésű, többnyire vallásos tárgyú versei sorakoznak.  

A gyűjteményben számos helyen olvashatunk neveket és évszámokat. Ezek a 
bejegyzések egyrészt a szövegek beírásakor kerültek a kéziratba, és a szerző nevét, a szöveg 
megírásának (vagy bemásolásának) dátumát tartalmazzák. Más nevek és dátumok pedig 
későbbi beírások, valószínűleg a kézirat későbbi tulajdonosaitól származnak. Ezeknek a 
dátum- és névbejegyzéseknek a pontos meghatározása és elkülönítése azért fontos, mert az 
egyes szövegek szerzőségére, illetve keletkezésének idejére vonatkozóan kiváló 
információkkal szolgálnak. A legkorábbi dátum 1788, a legkésőbbi 1909. Ez a 120 éves 
időtartam azonban nem jelenti a kézirat valós használatának korát, mert az minden 
valószínűség szerint 1843-ban lezárult. A minket érdeklő szövegek ugyanis 1841–1843 
közötti dátumokat viselnek, és a vallásos tárgyú versek zöme is 1841-es keltezésű.  

A nevek és évszámok, illetve a kézírás formai jegyei alapján látszik, hogy a kézirat 
több szerzőtől, több korszakban keletkezett. Olyan vegyes gyűjtemény tehát, amelyet több 
generáción keresztül használtak, és használói más-más céllal jegyeztek bele különböző 
szövegeket. A formai jegyek (a kézírás jellege) alapján úgy tűnik, hogy összesen hét személy 
írt a könyvbe, akik részben név szerint is beazonosíthatók. Az első 16 oldalon református 
imádságok vannak, majd a 17–53. oldal között református katekizmus olvasható. Mindkettő 
azonos kéz írása, a kátét 1788-ban jegyezte le egy eddig ismeretlen szerző, akinek 
monogramja B. M. P. Az 53–54. oldalon lévő vőfélyverset Bihari Dániel írta le 1841-ben. Az 
55–80. oldalakon Barsi István és Barsi Filep vőfélyszövegeit olvashatjuk, melyek 1841–1843. 
közötti keltezésűek. Valószínű, hogy az 1788-ban beírt református vallási szöveg után csak 
1843-ban írtak újra a vaskos könyvbe, mégpedig vőfélyszövegeket másoltak egyéb 
kéziratokból és ponyvafüzetekből. 

A nevek és a dátumok alapján egyértelmű, hogy Barsi Filep és Barsi István a saját 
korábbi szövegeiket másolták be a könyvbe 1843-ban. Ezt támasztják alá a 118. oldaltól 
következő versek is, melyek 1841-ben íródtak, de 1843-ban kerültek be a kéziratos 
versgyűjteménybe. A 119. oldalon van erre egyértelmű utalás: az egyik szöveg előtt ez 
szerepel: Barsi Filep írta 1841-ben, majd a szöveg után: Amen 1843. 5. Január. Ezt követően 
még három bejegyzés született: az egyik 1854-ben, Bihari Károlytól, a másik kettő 1898-ban 
és 1909-ben Éles Jánostól. Az említetteken kívül még Éles József, Éles Dezső, Éles János, 
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Bihari Márton és Barsi Móric neve szerepel a kéziratban, valamennyi későbbi beírás. Olyan 
szöveg, amely bizonyíthatóan 1843 után keletkezett volna, nincs a gyűjteményben.  

Elég talányos és az eddig elmondottakhoz logikusan nehezen illeszthető a 75. oldalon 
halványan kivehető 1792-es évszám, Barsi Filep nevével. A lap alján, a belső margón 
elhelyezett négy számjegy olvasata bizonytalan, de legvalószínűbb az 1792 írtam Barsi Filep 
decembernek… olvasat. Az nem valószínű, hogy a szöveg bejegyzése ekkor történt; az 
azonban nem kizárt, hogy egy máshonnan vett és datált szöveget másolt, vagy ismert datálású 
régi szöveget emlékezetből írt le Barsi Filep. A 18. század végi keletkezésnek nem mond 
ellent maga a vers: egy archaikus színezetű, közköltészeti motívumokkal gazdagon tűzdelt 
Koszorú köszöntés (a menyasszonyfektetést megelőző rítust kísérő köszöntővers), amelynek 
elmondása egyébként még a 20. század elején is szokásban volt a faluban.182  

Mindezek alapján a kisgyőri kéziratnak két keletkezési időpontját lehet meghatározni: 
az egyik 1788, a másik 1841–1843. Az első, 18. századi rész egységes, formailag és 
tartalmilag is homogén: református vallásos irodalmat tartalmaz. A 19. századi második rész 
vegyes, a legtöbb szöveg 1841-ben íródott, de korábbi szerzemények is bekerültek a 
gyűjteményes kötetbe.  
 A kézirat részletes tartalomjegyzékének áttekintése több szempontból is tanulságos 
lehet. A hét különböző személy kézírásához köthető egységek további kisebb csoportokra, 
szorosabban összetartozó kis szövegfüzérekre bomlanak tovább. Ezeket a belső egységeket a 
vőfélyversek tartalmi-tematikai jellemzői, illetve a lakodalom menetében vélhetően elfoglalt 
forgatókönyvi helyük alapján határoztam meg. Ebben a részletező besorolásban a már említett 
két fő szövegtípus négy részben helyezkedik el a kéziratban. A tisztán református vallásos 
szövegeket tartalmazó I. rész és a Barsi István költeményeiből álló IV. rész most kevésbé 
érdekes. A II. és a III. részben található vőfélyversek további 12 egységre bonthatók, részben 
a lejegyző személye, részben a szövegek jellege alapján.  
 
I. RÉSZ 
B. M. P. MONOGRAM  
Ismeretlen szerző egységes, szép kézírású, református vallásos szövegei. A tematika, a 
gyakorlott tollvezetés és a következetes, stabil helyesírás alapján feltételezhető hogy az 1780-
as évek végének kisgyőri lelkésze vagy kántortanítója rejtőzik a monogram mögött. 
1–16. oldal: imaszövegek, könyörgések 
Reggeli könyörgés 
Estveli könyörgés 
Reggeli könyörgés 
Estveli könyörgés 
Reggeli könyörgés 
Estveli könyörgés 
Reggeli könyörgés 
Estveli könyörgés, Betegségben lévő embernek alázatos könyörgése 
Betegségbül felgyógyult embernek hálaadó imádsága 
Úr vacsorája előtt mondandó könyörgés 
Mikor a kenyeret elvészed, így fohászkodj 
Mikor a poharat elvészed így fohászkodj, Úr vacsorája után mondandó könyörgés 
Úr vacsorájakor mondandó ének  
Tanítás előtt való könyörgés 
Tanítás után való könyörgés 
17– 53. oldal: katekézis, kérdés-felelet formában. 

                                                 
182 Lásd a szöveggyűjteményben a 166. számú verset. 



 45 

1788dik aDie 20 Maj  Rövid kérdésekben és feleletekben foglaltatott keresztyén Theologiája a 
kisgyőri Katékumenusoknak számára és javára B M P által. 
 
II. RÉSZ 
BIHARI DÁNIEL 
53–54. oldalon Bihari Dániel vőfélyversei 1841-ből. A szerző nevéhez az első két prózai 
köszöntő kapcsolódik, melyek az első tematikai egységet is jelentik egyúttal a vőfélyversek 
sorában. 
1. egység – menyasszony kikérése előtti köszöntők 
Cím nélkül [Mikor a menyasszonyos házhoz mégy] (70/I.) 
Cím nélkül [Köszöntő vers a menyasszony kikérése előtt] (86/I.) 
 
BARSI FILEP 
55–77. oldalon Barsi Filep vőfélyversei, 1842–1843. A következő, 2–5. egység ugyanazon 
kéz írása, és a kéziratban nem is különülnek egymástól a szövegek. Valójában azonban nem a 
lakodalom menete szerinti sorrendben vannak, hanem egy-egy szokásmozzanathoz 
kapcsolódóan tematikus „bokrokat” alkotnak. A szerző kézírása visszatér később a III. rész 
12. egységében. 
2. egység – bokrétaváltás, bokréta kikérés versei 
Bokrétát, kendőt kikéri (15/I.) 
Hitre követő (117/I.) – ez nem a bokrétaváltás menetébe tartozik, így itt elvileg rossz sorrendi 
helyen van. Aztán folytatódik a megkezdett versfüzér, de csak tartalmi-funkcionális 
szempontból vannak egymás után rakva, és nem időrendi vagy szertartásrendi szempontból. 
Van olyan szöveg (például a 17/I–II.), amelyik kétszer is szerepel.  
Mikor a bokrétáért mégy a legényekkel (17/II.) 
Bokrétára követő, hogy szállást adjanak meg reggel (88.) 
Mikor bokrétát váltani indulnak a lyányos háztul (14.) 
Mikor a leányos házhoz érsz, így szólj (17/I.) 
Mikor visszamegyen, kérj szállást másszor (89.) 
Mikor a legényes házhoz mennek vissza (27.) 
3. egység – a menyasszony kikérése a bokrétaváltás után, a templomi esküvő előtt 
Az itt következő két szöveg szorosan összetartozik, ugyanakkor a szertartás menetéből ezen a 
ponton számos további idetartozó vers (a papnál mondott versek, a háromszori kikérés és a 
lányos-legényes ház közötti oda-vissza vonulás beköszöntő és elköszönő versei, a hitre 
követő, a búcsúztató és a menyasszonnyal hazaérkező szövegek csoportja) hiányzik. 
Mikor a menyasszonyért mégy a jányos házhoz (69/I.) 
Mikor a legényes házhoz vissza mégy, így szólj (141.) 
4. egység – lakodalmi mulatóversek, tálalóversek 
Ebben az egységben a hasonló funkciójú, hasonló műfaji eredetű szövegek vannak egy 
csokorban, amelyek a vacsora mozzanatához kapcsolódnak. Forgatókönyvi sorrendiséget 
nehéz közöttük felállítani.  
Lakodalmi vers, vacsora közben beszéld (334.) 
Ez is lakodalmi vers (325.) 
Mán e más vers (331/I.) 
Sült tyúk bevivéskor így verselj (242/I).– ez a tálalóvers azért is nagyon illik ebbe a sorba, 
mert tele van a hazugságvers műfaji elemeivel, jellemzőivel. 
Disznófej bevivéskor (223.) 
Kis vőfély felelhet, verselhet (336/II.) 
Mást vesznek elő mán itten vers (336/II.) 
A kisvőfélynek így szólj (320.) 
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Más. A kisvőfélynek így szólj (321/I.) 
5. egység – menyasszonyfektetés, koszorú felköszöntés 
A menyasszony felköszöntése reggel (170.) 
Mikor a legényes házhoz vissza mégy a lyányostul (28/I.) – Ez a vers a következővel együtt 
nem illik ide a forgatókönyvi sorrend szempontjából. Akkorra való, amikor a menyasszony 
többszöri kikérésének hosszadalmas szokásmozzanata során a vőfély a menyasszonyos háztól 
visszatér a vőlegényes házhoz, és jelenti, hogy ott már várják a vőlegény násznépét, hogy 
menjenek a menyasszonyért, majd onnan együtt a templomba. 
Mikor reggel otthagyod a lyányos házat, így szólj (25/I.) 
A következő három szöveg már ismét a menyasszonyfektetés, koszorú felköszöntés 
szokásmozzanatához kapcsolódik. 
Fektető vers, 1842-dik ben írtam (163/I.) 
Koszorú köszöntés 842-ben (166/I.) 
Párta köszöntés vagy koszorú…(163/II.) 
E két utolsónál alkalmazott a lejegyző, Barsi Filep strófaszámozást, egyébként ilyen nincsen a 
kézirat eddigi részében, és a versek címei sincsenek sorszámozással ellátva. Úgy tűnik, hogy 
nem is volt cél itt a forgatókönyv-szerű kézirat összeállítása, annál is inkább, mivel vegyes 
gyűjteményről van szó. 
 
BARSI ISTVÁN 
77–80. oldalon Barsi István vőfélyversei, 1841–1843. Ez a néhány oldal vegyes jellegű, 
tematikai meghatározása vagy csoportokba sorolása nem volt lehetséges. A szerző személye 
miatt tekintettem egy egységnek. Ugyanez a személy (és ez a kézírás) tér vissza a IV. rész 
vallásos verseiben. 
6. egység – vegyes szövegek 
Két vers a lakodalmi mulatóversek, vacsora közbeni tréfás-mulattató-oktató költészet körébe 
tartozik. Másik három szöveg a szertartásrend szerint korábban lévő szokáselemekhez 
kapcsolódik. A menyasszony esküvő utáni hazaérkeztetésére vonatkozik két szöveg, egy 
pedig az egész lakodalom menetének elejéről való, a menyasszony kikérése szokott evvel a 
szöveggel indulni. 
Lakodalmi beszélgetés, 1843. 23. január (363.) 
Muzsikásnál vala (341.) – adománygyűjtés a zenészeknek. 
Mikor a menyasszonyt hazaviszik (145/I.) 
Mikor a leányos házhoz megyen legelöl reggel (68.) 
 
ELSŐ ISMERETLEN SZERZŐ 
81–83. oldalon ismeretlen szerző vőfélyversei. Ez az egység az előzőtől markánsan különböző 
kézírással íródott. Utána vallásos tartalmú református egyházias versek következnek, tehát a 
kéziratos könyv II. része ezzel az egységgel zárul.  
Feltehető, hogy az első ismeretlen szerzőben volt szerkesztői tudatosság a kézirat ezen 
részének összeállítása során. A következő, 84. lapon van egy verstöredék, amelyet később, 
1854-ben írt ide Barsi István. (Ez a töredékes sor Csokonai Vitéz Mihály: A békesség és a 
hadi érdem című, 1801-es verséből származik.) Egyébként ez az oldal üresen lett hagyva, 
ezzel is jelezve, hogy más téma következik. Ebben az értelemben a szerzők egyike az első 36 
szöveget egy teljes lakodalmi szöveganyagnak tekintette, és lezárta. 
7. egység – vegyes szövegek 
Mulató vers lakodalomban (317.) 
Vőlegénybúcsúzó (115.) 
Mikor minden dolgát végzé a vőfély (313.)  
84. oldal Sir a lágy klarinét… Barsi István írta, 1854. (Csokonai-verstöredék) 
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85–86. oldal Más Úr Vacsorája felett mondott ének. Nóta. Mint a szép híves patakra… Bihari 
Márton 
 
III. RÉSZ 
MÁSODIK ISMERETLEN SZERZŐ 
87–115. oldalon ismeretlen szerző vőfélyversei. Ez a rész megint egy hosszabb, szorosabban 
összetartozó, feltehetően összefüggőnek szánt lakodalmi versfüzért tartalmaz. Nincs benne se 
dedikáció, se dátum. Tematikailag a lakodalom forgatókönyve szerint elölről kezdődik, a 
lánykéréssel, tehát egy teljesen új résznek kell tekintenünk. Ebben az értelemben a II. rész 
rész 7 egysége lesz a vőfélykönyv első fele, ahol 36 többé-kevésbé összekapcsolódó szöveg 
van, a többi pedig az ettől elkülönülő második fele. 
8. egység – lánykérés és hívogatás 
Lánykéréskori vers (1.)  
Jányt hazakérő vers (33.)  
Ide beszúrva találhatók egyéb, nem vőfély szövegek: 
91. oldalon Öreg Ember Éneke a 94dik zsoltár nótája 
94. oldalon Bárány Felségének Menyegzőjéről 
100. oldalon Cantio Elegans 109 S. Nótája 
Hívogató vers (44.) 
Más hívogató vers (43.) 
9. egység – tálalóversek, lakodalmi mulatóversek  
Ez a szakasz egy a Mátyus Péter-féle Vőfények kötelessége ponyvafüzet másolata, a szövegek 
sorrendje is pontosan megegyezik a nyomtatott forrással. Nemcsak eredete miatt, hanem 
tematikai-funkcionális szempontból is önálló egységet képez, mert a vacsora közben elhangzó 
versek vannak itt egy csokorban. 
Mikor az vőfély az ételt felviszi (196.) 
Mikor a bort viszi (277/I.) 
Mikor a második ételt felviszed (198.) 
Mikor az harmadik ételt felviszed (198.) 
Ez versben az első vőfély az házasságot kommendálja (336/I.) 
Mikor a pecsenyét felviszed (231/II.) 
A vendéget biztatja a vőfély (304.) 
A szakácsasszonyról (346/II.)  
A muzsikásrul (339/I.) 
Mikor a nyoszolyóasszony s leány ajándékit felviszed (253/II.) 
10. egység – bokrétaváltás, esküvő 
Elöl járó köszöntő vers (86/II.) – ennek a szövegnek a szertartás menetében elfoglalt helyét 
nem lehet pontosan meghatározni. Valószínűleg a bokrétakikérés vagy a menyasszonykikérés 
előtt, a menyasszonyos házhoz való megérkezéskor elmondott beköszöntő próza lehet. 
Elöl járó vers után való história (87.)  
Mikor a bokrétáért mégy a legényekkel (17/III.) 
Bokrétaváltásra tartozandó más vers, Elbúcsúzó (18/I.) 
Hitre követő vers (116.) 
Más hitre való szólító vers (92.) 
Mikor a hitrül a jányos házhoz mégy (134.) 
 
HARMADIK ISMERETLEN SZERZŐ 
116–117. oldalon ismeretlen szerző két menyasszony búcsúztatója. Ez a két vers a 10. 
egységhez tartozó folytatás, mert a bokrétaváltás és az esküvő után következett a 
menyasszony búcsúztatása a lakodalom menetében.  
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11. egység – két búcsúztató 
Apjátul, anyjátul búcsúzó vers (108/I.) 
Más búcsúzó (106/I.) 
 
BARSI FILEP 
118–119. oldalon ismét Barsi Filep vőfélyversei, 1841. Ugyanő írta a 2–5. egységet. 
A III. rész ezzel az öt szöveggel zárul, melyek a lakodalom forgatókönyve szerint több 
különböző helyen állnak, és az összefüggés közöttük csupán a szerző személye. A jól 
felismerhető kézírás mellett dátumbejegyzések és névbejegyzés is segíti a szerző 
beazonosítását. 
12. egység – vegyes szövegek 
Ételköszöntő vers (197.) 
Ez meg borköszöntő (279.) 
Ez a bokrétát megköszönő (16.) 
Vőlegényfektetéskor így szólsz (159.) 
Étel felköszöntés, mikor szükséges (189.) 
 
IV. RÉSZ 
BARSI ISTVÁN 
120–154. oldalon a Barsi István vallásos tárgyú költeményei 1841-ből. Ugyanő írta a II. rész 
6. egységét. 
120. Elizeus oszlopa 1841. 
121. Ilyés oszlopa 1841. 
122. Dániel alsó Képe Babilóniában 1841. 
126. A Krisztus Oszlopáról 1841. 
131. Szent János oszlopa 
132. Az igazság napja a napnak oszlopa 1841. 
136. Timótheus Titus Oszlopa. Evangéliomból való versek. 
142. Salamon Könyvébül versekre 1841. 
 

A Kisgyőri kézirat részletesen bemutatott tartalomjegyzékének tanulsága az a 
keletkezési mód, ahogyan egy ilyen, több generációs kéziratos könyv évtizedek alatt létrejön. 
Az első szembetűnő jellegzetesség a kétféle műfaj (református vallásos versek és 
vőfélyversek) együttes jelenléte, és a sorrendi keveredéssel együtt is viszonylagosan stabil 
elkülönülése. Az I. rész időben, szerzőjében és tematikájában is alapvetően különbözik a 
többitől. Feltehető, hogy az 1788-ban B. M. P. által megkezdett kéziratos könyvet az 1840-es 
évekig változatlanul őrizte, és mindennapi munkájában egyházi-oktatási célokra használta a 
kisgyőri lelkész (vagy kántortanító). 1841-ben kerülhetett a Barsi család birtokába, akik közül 
főként két személy, Barsi Filep és Barsi István írta tele vőfélyversekkel az üres lapokat. 
Közben más családoknál (Bihari család) is járt a kézirat, valószínűleg a vőfélykedő férfiak 
használták és adták kézről-kézre. 1843-ban lezárult ugyan a keletkezéstörténet, de aktív 
használatban lehetett a könyv még az 1900-as évek elején is, a későbbi múzeumi adományozó 
Éles família birtokában. Erre utalnak a 35. oldalon és a 106–107. oldalon található utólagos, 
ceruzás és lila tintás bejegyzések: Éles János 1898, Éles József, Éles Dezső, Éles János 
Kisgyőrben 1909-ben. Ezen kívül mind a három későbbi kisgyőri vőfélykönyv egyaránt 
tartalmaz szövegeket ebből a korai kéziratból, ami annyit jelent, hogy a falu vőfélyeinek 
kezében hatvan–hetven éven át a használatban forgott ez a vegyes gyűjtemény. Valószínűleg 
nemcsak a lakodalmi, hanem az egyházi verseket, imákat és énekeket is használták a kézirat 
mindenkori birtokosai. A kétféle szöveganyag együttes jelenléte azt jelenti, hogy a 
vőfélyverseket valószínűleg a falu református értelmisége másolta le, írta le emlékezetből 
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illetve költötte. Ez a népi kéziratok szerzőinek fontos közvetítő szerepét támasztja alá, 
amelyet az írásbeliség-szóbeliség kettős természetű tradíciójában betöltöttek a 19. században. 
Ugyanakkor érzékelnünk kell azt a szemléletet és gyakorlatot, hogy a vőfélyvers ebben a 
kontextusban az úrvacsorai énekekkel, a népszerű zsoltárdallamokra készült alkalmi egyházi 
szövegekkel, illetve imákkal és vallásos versekkel áll párhuzamban. Nem népi eredetű, de 
népi használatra szánt szövegek ezek, a faluközösség literátus embereinek tollából, mindkét 
műfajcsoport esetében kifejezetten ünnepi, alkalmi használatra szánva. 

A második jellegzetesség, hogy a tisztán ponyváról másolt 9. egység kivételével nem 
találunk a kéziratban igazi forgatókönyv-szerű, lakodalomrendező jellegű sorrendet. A 
lakodalom menetétől függetlenül, az egyes szokásmozzanatok – mint csomópontok – köré 
rendeződve aránylag szabadon és vegyesen kerültek lejegyzésre a szövegek. Az 1841-es 
datálású részeket gyakran megelőzik az 1843-as dátumok; egy-egy szerző kézírása a kötet 
elején és végén is visszatér; bizonyos szövegek többször is szerepelnek; a címek vagy a 
strófák elé írt irányadó sorszámozással csupán az 5. egység egy részében találkozunk. 
Mindezek a jegyek a kézirat életére utalnak: a kézről kézre adott könyvbe mindenki a saját 
kedve szerint, a maga által kiválasztott helyre, a saját magának fontos szövegeket jegyezte be, 
függetlenül az előzményektől. Egyetlen ponton, a II. és a III. rész határán találkozunk 
valamiféle szerkesztői tudatossággal, amikor az első vőfélyvers-füzér lezárul, és a 
következőtől egy üres oldal és egy vallásos vers választja el. Ez a családi-közösségi használat 
arra utal, hogy a vőfélykedés Kisgyőrben inkább az arra alkalmas férfiak rokoni-baráti 
feladatai közé tartozott, és nem hivatásos-félhivatásos specialisták tevékenysége volt. Ezt 
saját recens gyűjtéseim is alátámasztják: a 2003-ban elhunyt Bihari Lajostól, a legjobbnak 
tartott kisgyőri vőfélytől rendszeresen elkérték a szövegeit, amikor a rokonságban valaki 
vőfélységet vállalt. A 20. században mindvégig – egészen napjainkig – megmaradt az a 
hagyomány, hogy ezt a tisztséget elsősorban a rokonságból, baráti körből kellett betölteni.183  

 
3. Deli Illés tanító vőfélykönyve 
A kézirat Alacska községből került a Herman Ottó Múzeum Adattárába. Alacska Borsod 
vármegyében, a Bükk-hegység északi előterében, a Sajó-völgyből kiágazó kis oldalvölgyben, 
Sajószentpéter szomszédságában található. Lakossága a 19. század közepén 540 fő, majdnem 
színtiszta református.184 A 17. századtól vannak folyamatosan adataink a református egyházra 
vonatkozóan. Eleinte Berente leányegyháza, majd a 17. század második felétől önálló 
anyaegyház. 1665-től volt a falunak saját tanítója, és az egyházlátogatás idején Nagyváradon 
nyomtatott énekeskönyveket használtak.185 Deli Illés tanító neve és Alacska említése csupán a 
múzeumi leltárkönyvi adatokból tudható. A vőfélykönyvet 1990-ben Vida Gabriella gyűjtötte, 
a család egyik leszármazottja adta ajándékba a múzeumnak. A kéziratban egyetlen egy aláírás 
és dátum szerepel: január 866 Fodor Pál. Valószínűleg ő volt a szerző, és a nevezett tanító úr 
örököseitől került később a múzeum adattárába.  

Szép vonalvezetésű, jól olvasható, egységes és stabil kézírású, igényes kézirat. Mérete 
kifejezetten kicsi, mindössze 9,5x11,5 cm-es, fekvő elrendezésű, borító és címlap nélküli 
füzet, terjedelme 44 oldal. Mérete és formátuma arra utal, hogy zsebben hordott „puska” 
lehetett, amelyet a vőfély szükség esetén diszkréten elővehetett, feltűnés nélkül a keze 
ügyében tarthatott. Ez a vőfélykönyv a lakodalmi szöveganyagnak csak egy részét 
tartalmazza. A lakodalom forgatókönyvének második része, a vacsora és az azt követő 
szokásmozzanatok szövegei (mulatóversek, tálalóversek, koszorúköszöntés, fektető vers, 
táncra szólító versek stb.) hiányoznak belőle. Saját maga által adott belső számozása nincsen. 

                                                 
183 A hivatásos vőfélyekre és a rokoni-baráti alapon felkért alkalmi vőfélyekre vonatkozóan további 19–20. 
századi adatokat közöl nagy számban SZILÁGYI M. 2004. 327–347. 
184 FÉNYES E. 1851. I. 17. 
185 DIENES D. 2001. 214. 
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A verseknek minden esetben van címe, aláhúzással kiemelve. Mivel lényegében csak a 
lakodalom első felének vőfélyverseiből áll, valószínű, hogy lehetett Fodor Pálnak egy 
második ugyanilyen kis zsebbe való füzete is, amelyet nem ismerünk. 

A kézirat szöveganyaga a háromszori lánykéréstől a templomi esküvőn át a legényes 
házhoz való megérkezéssel bezárólag egy teljes, és időrendben is egymást követő folyamatot 
tükröz. A vége időrendileg már nem következetes, a reggeli menyasszonyköszöntés, a 
pohárköszöntők és az ajándékok verseinek sorrendje nem követi szorosan a lakodalom 
menetét. A terjedelmesebb Kisgyőri kézirattal ellentétben ez a vőfélykönyv egyetlen szerző 
műve, és feltehetően egy alkalommal, 1866-ban került lejegyzésre az összes szövege. A 
versek rendje a ponyvanyomtatványokhoz hasonlóan forgatókönyv-szerű, a helyi 
hagyományok szerinti szokásrend a szövegekből kikövetkeztethető.  

A benne található 25 szövegből 15-öt biztosan ponyvanyomtatványból másolt a 
szerző. Egyik forrása a Legújabb vőfények kötelessége (E-típusú ponyva), másik pedig a Tatár 
Péter-féle Vőfények kötelessége (F-típusú ponyva) volt. Ugyanakkor nem állíthatjuk, hogy a 
kézirat a ponyva egyszerű másolata volna csupán, mert a versek sorrendje, a köztük lévő 
egyedi szövegek, a ponyvához képest átalakult szövegváltozatok, eltérő versszakok már a 
folklorizálódás jelenségeit mutatják. Néhány szöveg esetében érdekes párhuzamok 
mutatkoznak Béres János vőfélykönyvével, amely a földrajzilag viszonylag közeli (és szintén 
református) Bánfalváról való, mintegy negyven évvel későbbről, 1907–1908-ból. Ilyenek a 
Szöveggyűjtemény 118. és 126. szövegei, amelyeknél nem sikerült közös ponyvai eredetre 
rábukkanni, ám mégis több változatban kerültek elő a környék kézirataiból.  
 A tartalmon kívül még két formai jegy is utal arra, hogy a kézirat előképe valamilyen 
ponyvafüzet lehetett. Megtaláljuk benne egyrészt azt a 18. század végi, 19. század eleji 
nyomdai gyakorlatot, hogy a lap alján az utolsó sor alatt kis betűvel megjelennek a következő 
oldal első sorának kezdő szavai, az úgynevezett őrszók. Ez a gördülékeny olvasást és a füzet 
lapjain való azonnali eligazodást segítette, amikor „éles helyzetben” a vőfély kénytelen volt 
esetleg előhúzni a zsebéből a papirost. Másrészt pedig érdekes, hogy a V betű helyett gyakran 
W-t használ a kézirat, különösen a címekben (Wissza téréskor, Wagy pedig ezt és hasonlók). 
Ennek hátterében is feltehetően ponyvafüzetek állhatnak, mégpedig a nem magyar nyelvű, 
vagy nem magyar betűkészlettel nyomott kiadványok. A szomszédos Sajószentpéterre a 19. 
század második felében az iparfejlődés miatt nagy lélekszámú szlovák és német munkásság 
települt.186 A W-betűs írásmód a német nyelv esetében máig megvan, a szlovák nyomdászat 
pedig (19. századi cseh mintára) az 1920-as évekig használta ezt az ortográfiát. Nem kizárt, 
hogy a betelepülő nemzetiségek kezében forgó, vagy az ő használatukra szánt ponyvafüzet 
betűkészletét utánozta a szerző. 
 A vőfélykönyv forgatókönyv-szerű menete hat szokásmozzanathoz köthető, ezért az 
alábbi részletes tartalomjegyzékben ezeket a kisebb belső egységeket külön jeleztem. 
Ugyanakkor le kell szögeznünk, hogy ebben az esetben korántsem találunk olyan mértékű 
elkülönülést az egységek között, mint például a Kisgyőri kézirat esetében. Egy vegyes 
gyűjteményben vagy egy több generációs, több szerzős kéziratban ez az alacskai versanyag 
akár egyetlen, szorosan összefüggő egység is lehetne. 
 
1. egység – Háromszori lánykérés, bokréta kikérés 
Mikor a lányos házhoz indul a két vőfély a maga seregétül, így szólj (99/I.) 
A leányos háznál a pitarbul így szólj (93.)  
Bokréta kérés (19/1.)  
2.szor Mikor a magad seregét ott hagyod a legénységgel (70/II.)  
Mikor az ajándékot, melyet a kis vőfély viszen, fel köszöni(69/II.)  

                                                 
186 RÉMIÁS T.–MAROZSÁN ZS.–HAZAG Á. 2009. 



 51 

Mikor a lányos háztul kijön 2 szor (102.)  
Mikor az egész kompániával a lányos házhoz mégy, így szólj (63.) 
A kompániával a lányos házhoz így köszönj be (76.)  
Mikor belépett a szobába (72/I.) 
2. egység – Templomi esküvő 
Mikor a Paphoz mégy (118/I.) 
Mikor a Paptul vissza mégy (126/I.) 
Mikor az esküvésre mennek (128.) 
Mikor a templomból vissza mennek (135.) 
3. egység – A menyasszonyt átviszik a vőlegényes házhoz 
Mikor a Jányos háztul a Legényes házhoz mégy utólszor az egész kompániával (151/I.) 
A menyasszonnyal beköszönő a legényes háznál (146.) 
4. egység – A menyasszonyfektetés, felkontyolás után köszöntő, másnap reggel 
Másnap reggel, midőn a templombul haza megyen, így köszönd be (175.) 
5. egység – Nyoszolyó ajándékok 
A nyoszolyó asszony ajándékát felköszönő (257.) 
6. egység – Pohárköszöntők és étkezési imák 
Pohár felköszöntések (298.) 
Asztali áldás (190.) 
Étel után való könyörgés (190.) 
 
Deli Illés tanító vőfélykönyve az egy szerzős, egyszerre leírt, forgatókönyv-típusú kéziratok 
jellegzetes példája. Az ilyen típusú kéziratos vőfélykönyvek előképei a 
ponyvanyomtatványok voltak, amint arra az imént bemutatott konkrét tartalmi és formai 
bizonyítékok is utalnak.  
 
4. Lengyel Károly vőfélykönyve 

Bodgál Ferenc kisgyőri terepmunkája során gyűjtötte össze a Lengyel család 19. 
századi kéziratos hagyatékát. Ezt a fentebb már ismertetett Kisgyőri kézirattal együtt 1965-
ben helyezte el a Herman Ottó Múzeum néprajzi adattárában. Ebben a hagyatékban, több más 
füzet, levél és peres irat között található Lengyel Károly vőfélykönyve, 1880–1881-ből. A 
kézirat álló formátumú, 16x23 cm méretű, és két különálló fűzött ívből áll. Az egyik ív négy 
levél (1–16. oldal), a másik ív két levél (17–24. oldal) terjedelmű. Az oldalszámozást kék 
ceruzával Bodgál Ferenc adta a leltározáskor. Ezt én is megtartottam, mert nem volt indokolt 
a megváltoztatása. 

A 9–21. oldalakon lévő verseket Lengyel Károly megszámozta, 5-től 25-ig. Ezeket 
nagy valószínűség szerint egyvégtében, vagy nagyon kis kihagyásokkal, rövid idő alatt 
másolta-írta le, mert az íráskép, a tinta színe, a vonalvastagság nagyon egységes. A szakaszt le 
is zárta egy dedikációval: Lengyel Károly írta 1881-ben. Ezek a szövegek az utolsó kettő 
kivételével tartalmilag és funkcionálisan is összefüggő bokrokat alkotnak, a lakodalom 
menetének megfelelő sorrendben. A kéziratnak ez a része forgatókönyv jellegű. A 22–24. 
oldalon lévő hosszú vers (A leányt kikérő a fektetésre) az 1. oldalon fejeződik be, és egy 
korábbi dedikációval zárul: Lengyel Károly írta ezt a verses könyvet 1880-ban. Ennek szerves 
folytatása – a 19. századi kisgyőri menyasszonyfektetés rendje szerint – a 2–4. oldalon 
olvasható Koszorúval mikor bemígy, így szólj című vers. E két szöveg valószínűleg két külön 
időpontban került a gyűjteménybe. A 4–6. oldalakon használt lila tinta sajnos elmosódott, 
megfakult, ezért ezek a részek csak töredékesen olvashatók. A 7. oldalra bejegyzett 
keresztelői vershez is tartozik egy névaláírás és keltezés: Kelt Kiss Győrben, 1881-ben. 
Lengyel Károly írta. A 8. oldalon visszatér a lila tintás fakult szövegkép, a 9. oldalon pedig 5-
ös számmal megkezdődik a már említett összefüggő vőfélyvers-sorozat. A lapszámozás és a 
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szövegek sorrendjének eltérése mellett feltűnő az is, hogy a lakodalom teljes 
szöveganyagának csak egy részét tartalmazza a kézirat. Olyan alapvető fontosságú 
szövegcsoportok hiányoznak, mint a hívogatók, tálalóversek, vacsora közben mondott 
lakodalmi mulatóversek. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy ez a kézirat ebben a formában 
csak egy töredék, egy valamikori nagyobb és teljesebb vőfélykönyv másfél ívnyi maradéka 
csupán. Mivel fizikailag is két részből áll, feltehetően több (talán valaha egybekötött) íve is 
létezhetett, de azok vagy elvesztek, vagy csak nem kerültek be a múzeumba, és máig a 
család/örökösök birtokában vannak.  

Lengyel Károly vőfélykönyvének kontextusához feltétlenül hozzátartozik, hogy a 
családtól (és személy szerint tőle is) számos egyéb kéziratos könyv maradt a hagyatékban. Az 
egyik egy gazdasági-pénzügyi napló, Lengyel Andrásné számadáskönyve, amely 1833–1892 
közötti bejegyzéseket tartalmaz. Az 1830-as években Lengyel Sámuel János hadnagy kezdte 
meg a füzetet, amely főként pénzügyi elszámolást, emlékeztetőnek felírt összegeket, 
kölcsönöket, árendát, taksát, bérleti díjakat tartalmaz. Szerkezete rendkívül rendszertelen, 
sokféle kéz írásával és számtalan datálással, névbejegyzéssel találkozunk benne. Az sem 
kizárt, hogy eredetileg az erdőt kezelő községi közbirtokosság számadáskönyve volt, mert 
több helyütt vannak utalások favágásra, elszállított és eladott famennyiségekre vonatkozóan. 
Gyakran megjelenik benne a perceptor (adószedő) kifejezés, ami arra utal, hogy a községi 
elöljáróság körében kell keresnünk a Lengyel család mindenkori tagjait. Különös helytörténeti 
értéke, hogy a 19. század szinte teljes hosszából nagy számban tartalmaz személyneveket, 
gyakran tisztség megjelölésével és a hozzájuk köthető dátumokkal együtt.  

A másik, Lengyel Károlyhoz köthető kézirat egy vegyes énekes- és verseskönyv, 
amelyben református egyházi énekek, temetési és úrvacsorai énekek, halottbúcsúztatók, 
hazafias dalok (Talpra magyar, Himnusz stb.) találhatók. Ez később, 1887–1888-ban 
keletkezett. Ezeken kívül számos egyéb családi irat és dokumentum is megmaradt a 
hagyatékban.187 Így tudjuk azt, hogy Lengyel Károly 1879-ben néhány hónapig börtönben 
volt Miskolcon. Íráskészségét peres ügyei is fejleszthették, mert az 1880-as években számos 
bírósági iratot kapott, illetve ilyen tárgyú beadványt készített. Személyével kapcsolatban tehát 
komplex módon, összefüggéseiben tudjuk látni vőfélykönyvét. Megerősítik ezek az adatok azt 
a felismerést, hogy a vőfélykönyvek szerzői paraszti specialisták voltak, hiszen „a 19. 
században, és a 20. század elején nagy tömegű ember éppen hogy eljutott az írásbeliség alsó 
szintjére.”188 Ugyanakkor korszakunkban az írásbeliség már a mindennapi élet részévé vált, és 
az írott műfajok egyre nagyobb teret hódítottak a szellemi műveltségben. „Tudni kell írni, 
szépen kell írni, olvashatóan” – a parasztok azonban ezeknek a követelményeknek a 
legritkább esetben feleltek meg.189 Az író ember (a vőfély) ezt a szakadékot hidalja át a 
közösségben: lakodalmi verset ír, halottbúcsúztatót ír, számadáskönyvet vezet, kérvényt 
fogalmaz. Tevékenysége azonos funkciót tölt be, mint a nótafák, a mesélők, a 
szakácsasszonyok, a siratóasszonyok, a hímző-íróasszonyok és többi specialisták munkája. Ez 
már korszakunkat megelőzően is jellemző, „amikor a betűk ismerete még csak egy kevés 
ember kiváltsága volt, az analfabéták éppoly természetes módon vették igénybe írástudó 
társaik segítségét, mintha egy, a portájukról hiányzó szerszámot kértek volna kölcsön.”190 
Lengyel Károlyhoz hasonló író specialista lehetett a szegedi Vajas József (1877–1922), 
akinek világháborús naplója és vegyes gyűjteménye árulkodik vőfélyi tevékenységéről és az 
írás terén a közösségben betöltött szerepéről.191  

                                                 
187 A Herman Ottó Múzeum Néprajzi Adattára, HOM NA 1530. 
188 ZOMBORI I. 1995. 205. 
189 KESZEG V. 1998. 623. 
190 TÓTH István Gy. 1994. 14.  
191 ZOMBORI I. 1995. 205–240. 
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Lengyel Károly vőfélykönyvének megmaradt töredéke a keletkezés története 
szempontjából valószínűleg két részből áll. Az első 1880-ban íródott, és mindössze három 
szöveget tartalmaz. (A negyedikként benne lévő keresztelői vers nem tartozik jelenlegi 
témánkhoz.) A második rész 1881-ből való, és a sorszámmal is ellátott huszonegy szöveget 
tartalmazza. Ezen belül a tartalmi-funkcionális jellemzőik, illetve a lakodalom menetében 
elfoglalt helyük szerint hét kisebb egységet különítettem el, amely már az én beosztásom, és 
nem a szerző szemléletét tükrözi. 
 
I. RÉSZ 
1. egység – menyasszonyfektetés, koszorúköszöntés, búcsúztatás 
A leányt kikérő a fektetésre (162/I.) 
Koszorúval mikor bemígy, így szólj (167/I.)  
A menyasszonyt biztatni búcsúz …(111.) 
Keresztelőben való vers kereszt apának 
 
II. RÉSZ 
2. egység – bokrétaváltás 
Cím nélkül [Bokrétát, kendőt kikéri] (15/II.)  
5 Mikor bokrétát, kendőt adnak, megköszönő a jánynak (25/II.) 
6 Mikor elindul a jányos háztúl, így szólj (25/II.) 
7 Mikor vissza mégy a legényes házhoz (28/I.) 
3. egység – esküvő 
8 Mikor a vőlegényes háztul indul a papnál (118/II.) 
9 Mikor a papnál érsz, és a hitre hívod, így szólj (120/I.) 
10 Mikor a paptúl vissza mégy a legényes házhoz (127.) 
11 Hitre követő 1881 (117/II.) 
12 A templomba az esketés után így szólj (132/I.) 
13 Mikor a templomból haza érsz, így szólj (137.) 
4. egység – a menyasszony kikérése, elhozatala 
14 Mikor a menyasszonyér akarnak menni, így szólj (65.) 
15 Mikor a menyasszonyos házhoz érsz, így szólj (69/III.) 
16 Mikor menni akarnak a menyasszonyos háztúl (18/II.) 
17 Mikor a menyasszonyt hazaviszik (145/II.) 
5. egység – nyoszolyóajándék 
18 Mikor a nyoszolyó ajándékért elmégy, így szólj (151/I.) 
19 Mikor menni akar az ajándékkal (151/I.) 
20 A nyoszolyó asszony és leány ajándékát felviszed (256.) 
6. egység – ágyvitel 
21 Mikor a menyasszony ágyáért mennek, így köszönj be (61.) 
22 Mikor kihordják az ágyat a kocsira (61.) 
23 Mikor indulni akarnak (61.)  
7. egység – menyasszonyfektetés, menyasszonytánc 
24 Vőlegényt fektetni való vers (160.)  
25 Mikor a menyasszony táncát járni akarják (357.) 
 

Lengyel Károly vőfélykönyve a tartalmilag homogén kéziratok közé tartozik, az 
egyetlen keresztelői verset leszámítva csak vőfélyversek vannak benne. A második rész a 
szerző szándéka szerint egy sorszámozott lakodalmi szokásrendező forgatókönyvnek készült, 
de a szövegek mégsem pontosan követik a lakodalom menetét, inkább tartalmi-funkcionális 
szempontból alkotnak kisebb belső egységeket, szövegcsoportokat. Ilyen például az 5. 



 54 

egység, a nyoszolyóajándék kikérése, elhozatala és asztalra helyezése. Ez a három mozzanat 
biztosan nem követte egymást időrendben, mert napközben a kalácsot elhozták, majd este a 
vacsora megfelelő pontján (a fő fogások után, a vacsora vége felé) a vőfély bekonferálta és az 
asztalra tette. A kéziratban mégis egy szorosabb csoportban vannak ezek a versek, mert 
tematikai szempontból összetartoznak, és így talán könnyebb is megtalálni, illetve 
megtanulni. A ponyvafüzetek hatása a kéziratban nem jelentős. Öt szöveg esetében derült ki, 
hogy a Legújabb vőfények kötelessége (E–típusú ponyva) valamelyik kiadásának egyik 
példányából merítették a verseket. Ezek sem szöveghű másolatok, hanem a folklorizálódás 
egy kezdeti szintjére eljutott, a változatképződés útján már elindult egyedi szövegvariánsok. 

 
5. Héti vőfélykönyv 
A gömöri Hét községben, a Héthy család hagyatékából gyűjtötte Bodgál Ferenc 1969-ben. A 
családtól egyéb iratok, főleg hivatali levelezés és több szerződés is került a miskolci Herman 
Ottó Múzeumba, azonban a kisgyőri Lengyel-hagyatékkal ellentétben a vőfélykönyvön kívül 
egyéb népi kéziratos könyv nem maradt fenn a család birtokában. Hét a Sajó-völgyében, a 
Trianon utáni maradék Gömörben, Putnok szomszédságában fekszik. Folklorisztikai 
szempontból jól kutatott település, Ujváry Zoltán – akinek szülőfaluja ez a község – számos 
publikációt szentelt a helyi folklórtémáknak.192 Korszakunkban kicsiny falu, mindössze 289 
lakosú, de saját református anyatemploma van. A vőfélykönyvet kézről kézre örökítő Héthy 
család a falu birtokosai közé tartozott.193 

A kézirat egy házilag készített kicsiny füzet, álló formátumú, 10,5x17 cm méretű. 
Három egész és négy fél levél cérnával összefűzve, amely összesen 20 oldal terjedelmet 
jelent. Ebből az első 15 oldalon vannak a vőfélyversek, majd négy üres oldal következik, rajta 
utólagos ceruzás bejegyzések és számok a későbbi tulajdonostól. Az oldalak megszámozását a 
gyűjtő Bodgál Ferenc végezte. 

A kézirat datálásában kizárólag a leltárkönyvi adatokra hagyatkozhatunk, mert a 
füzetben egyetlen dedikáció, helységnév és évszám sem található. Ez rendhagyó jelenség, 
mert a kezemben megfordult összes többi 19–20. századi vőfélykönyv mindegyikében vannak 
a szerzőségre és a keletkezés körülményeire utaló személyes bejegyzések. Két név szerepel a 
versekben: Morvai István és Héthy János bátyám, mindketten mint vőlegények. Ezen kívül az 
utolsó két lapon lévő utólagos ceruzás bejegyzésekben olvashatjuk Héthy Dénes nevét, aki 
feltehetően a füzet későbbi birtokosa lehetett. A betűformák és az íráskép alapján Bodgál 
Ferenc 1890 körüli datálása hitelesnek látszik; én nem zárnám ki, hogy esetleg egy-két 
évtizeddel korábbi is lehet a kézirat. (A gyűjtés alkalmával Bodgál valószínűleg kikérdezte a 
családot, és így következtetett a vőfélykönyv korára.) 
 A vőfélykönyvben három személy kézírása különíthető el egymástól. Valószínű, hogy 
egy családon belül kézről-kézre adogatott, többszerzős (esetleg többgenerációs) paraszti 
kéziratról van szó. Az első nyolc oldalon lévő versek egy nehezen olvasható kézírású, 
nehézkes verselésű szerző szövegei, és egy összetartozó versfüzért alkotnak: lánykérés, 
templomi esküvő, menyasszony hazaérkezése és a fektetés utáni köszöntés másnap reggel. A 
szövegeknek van címe, de nincsen forgatókönyv-szerű sorszámozása. Van viszont számozása 
a strófáknak, a több versszakos versek esetében. Az egyes versszakokat a lejegyző cikkcakkos 
díszítősorokkal választotta el vizuálisan is egymástól. Ebben a lejegyzési, szerkesztési 
rendszerben a lírai népköltészetre jellemző strofikus alkotásmód érvényesül: a népi 
gondolkodásban a költészet alapegysége a négysoros versszak. Ez adja elsőként a 
változatképződés lehetőségeit, amikor a kontaminált strófaláncok variálásával alakulnak ki 
újabb változatok ugyanazokból a strófákból. 

                                                 
192 Egy későbbi népi kéziratos könyvet mutat be például UJVÁRY Z. 1960. 125. 
193 FÉNYES E. 1851. II. 105. 
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Tartalmi-funkcionális szempontból ugyanezt az egységet tartalmazza Deli Illés tanító 
1866-os alacskai vőfélykönyve is: a háromszori lánykéréstől a templomi esküvőn és a 
menyasszony hazavitelén át a másnap reggeli köszöntővel bezárólag. Ez nyilván nem 
véletlen, mert ez volt a 19. századi parasztlakodalom első szakaszának, a két ház közötti oda-
vissza vonulással, menetekkel, színjátékszerű többszöri kikéréssel tarkított szertartásos 
részének központi magva, általánosan elterjedt szokásrendi forgatókönyve. Meg kell azt is 
jegyeznünk, hogy ebben az első nyolc oldalban több szövegszintű egyezés is van a héti és az 
alacskai vőfélykönyvek között. Ezeknek az egyezéseknek közös nyomtatott forrását eddig 
nem sikerült megtalálni, ezért úgy gondolom, hogy komolyan számolnunk kell a vőfélyversek 
kéziratos és szóbeli terjedésének lehetőségével is. Ezt erősíti az is, hogy hasonló, közös 
ponyvaeredet nélküli szövegszintű egyezések vannak az 1907–1908-as Bánfalvai 
vőfélykönyvvel is.  

A második személy kézírása egy kicsit olvashatóbb, a 9–14. oldal versei származnak 
tőle. Ebben a részben hívogatók, tálalóversek és vacsora közbeni mulatóversek (kásapénz 
szedés, muzsikus pénz szedés) találhatók. Érdekes különbség az elsővel szemben, hogy a 
versszakokat nem különíti el egymástól, viszont az összetartozó szövegeket igen. Folyamatos 
vonallal választja el egymástól a külön cím alá tartozó strófaláncokat, és a négysoros 
versszakokat írásban nem jelöli, hanem összefüggő versfolyamként jeleníti meg a rigmusokat. 
Ez a szerkesztési gyakorlat nem a népköltészeti gondolkodás, hanem a ponyvanyomtatványok 
jellemző formája. Ezek után nem meglepő, ha eláruljuk: a kéziratnak éppen ez a része 
tartalmazza a ponyváról másolt szövegeket. Forrásul négyféle nyomtatott füzet is kínálkozott, 
az A–B–C, a D, az E és az F–típusú ponyvák versei egyaránt felbukkannak ebben a részben. 
A harmadik kézírás tulajdonosától egyetlen szöveg, a 14–15. oldalon lévő Vasárnap esteli 
hívogató szerepel a kéziratban. 
 
I. RÉSZ 
1. egység – Háromszori lánykérés 
Leánykérés (97.)  
2. egység – templomi esküvő 
Paphoz mégy, az háznál (118/III.) 
Papnál (125.) 
Mikor visszajössz a paptól (126/II.) 
Hitre (124, 133.)  
Mikor a menyasszonyt hazaviszik (144.) 
3. egység – menyasszony felköszöntő, a kontyolás-fektetés után másnap reggel 
Menyasszony beköszöntő (171/I.) 
 
II. RÉSZ 
4. egység – hívogató versek 
Legényes házhoz való hívogató vers vasárnap este (36.) 
Szeredán reggel hívogató vers (37.) 
Leányos házhoz való hívogató vers vasárnap (51.) 
5. egység – tálalóversek, vacsora közbeni lakodalmi mulatóversek 
Első tál étel feladásakor (203/I.) 
Első tál (203/II.) 
Káposzta feladásakor (218/I.) 
Savanyú leves feladásakor (208.) 
Kása feladásakor (235/I.) 
Kásapénz szedéskor (350.) 
Muzsikus pénz szedéskor (339/II.) 
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III. RÉSZ 
6. egység – hívogató 
Vasárnap esteli hívogató (41.) 
 

Az első és a második-harmadik kézírás szövegei a lakodalom menete szerinti 
sorrendben éppen jól kiegészítik egymást, és együttesen kiadják a lakodalom lebonyolításához 
szükséges minimális versanyagot. Ebben az értelemben a Héti vőfélykönyv rövid terjedelme 
ellenére is teljes gyűjteménynek tekinthető.  

 
6. Sárándi József vőfélykönyve 
 A kéziratot 1965-ben adta be a miskolci Herman Ottó Múzeumba Gubás József 
újcsanálosi lakos, nagyon rossz fizikai állapotban, töredékes és szakadozott lapokkal, az 
Észak-Magyarország című megyei napilap 1963. február 24-i számába csomagolva. Később 
Kilián István irodalomtörténész kérésére az adományozó néhány pontban összefoglalta a 
kézirattal kapcsolatban tudható információkat. Ebből az egy lapos feljegyzésből kiderül, hogy 
Gubás József a háza padlásán találta a füzetet. Szerzője és használója a ház korábbi lakója, 
Sárándi József volt, aki 1874 körül született, és az első világháborúban halt meg. 
Újcsanáloson közismert vőfélyként tartották számon, majdnem minden lakodalomban 
vőfélykedett. A vőfélykönyvet Bodgál Ferenc leltározta be az adattári gyűjteménybe 1969-
ben, ekkor adta a tollal utólag ráírt lapszámozást is. 

Újcsanálos Zemplén vármegyében, a Hernád-völgyétől kissé keletre, a Szerencs 
környéki Harangod-vidéken található, Megyaszó mellett. Református többségű, de vegyes 
lakosságú település, a 745 református mellett kevés evangélikus, katolikus és zsidó is élt itt a 
19. század közepén. Saját templomuk csak a reformátusoknak volt. Tágas határában jó 
minőségű földeken nagyobb mérvű szántóföldi földművelés zajlott, emellett szőlőhegye és 
több vízimalma volt a falunak.194 

A kézirat közepes méretű, közel négyzet alakú, álló formátumú, 17x21 cm méretű. 
Állapota nagyon rossz, restaurálására még nem került sor. Minden lapja sérült, szakadt, több 
helyen hiányos. Terjedelme 30 oldal, házilag összefűzött fél- és negyed ívpapírokból 
egybeszerkesztve. Első oldala egy arányosan megkomponált címlap a következő szöveggel: 
Vőfény versek. Íródott a ezernyolcszázkilencvennegyedik évben. Írta Sárándi József. A 
címlapon és a füzetben több helyen találunk későbbi névbejegyzéseket, feltehetően a szerző 
halála utáni időszakból, jellemzően kék tintával vagy lila tintaceruzával. Többször is előfordul 
ezek között Sárándi Jolán neve, továbbá kiemelt helyen, a címlapon olvasható a Négyesd 
József személynév és a Gesztely településnév. Nem kizárt, hogy Sárándi József lánya, Sárándi 
Jolán a szomszédos, Hernád-menti Gesztelybe ment férjhez Négyesd Józsefhez, és magukhoz 
vették a vőfélykönyvet, amely végül a szülői ház padlásán került végső elhelyezésre. (A többi 
név kapcsán a két falu anyakönyveinek kutatása bizonyára nem volna haszontalan 
helytörténeti vállalkozás.) 
 A kézirat egy része fekete tintával, más része ceruzával íródott, szerzője egészen 
bizonyosan egy személy. Kézírása apró betűs, sűrű, betűi sokszor görcsösek, írásképe 
darabos, de tiszta és rendezett. A verseknek minden esetben van címe, és egymástól gyakran 
egyértelmű vonallal vannak elválasztva. A strófák számozásában következetlen, sorszámok 
néhol vannak, de többnyire nincsenek. A versszakokat írásban nem jelöli, összefüggő 
folyamként jelennek meg a szövegek. Ennek oka a helytakarékosság is lehetett, mert Sárándi 
József minden apró felületet gondosan kihasznált a papíron.  

                                                 
194 FÉNYES E. 1851. I. 198. 
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 Mivel egyszerzős kéziratról van szó, a tartalomjegyzékben nem különítettem el 
nagyobb részeket egymástól. Vannak azonban egyértelműen kirajzolódó kisebb belső 
tartalmi-funkcionális egységek. Ezek helyenként a lakodalom menete szerinti forgatókönyvi 
sorrendet tükrözik, helyenként viszont rendkívül ötletszerűen és összefüggéstelenül 
sorakoznak egymás után a szövegek. Az utolsó lapon egy kalendáriumból kimásolt csízió 
található, hiányos formában. Ebből gondolom, hogy eredetileg a kéziratnak kellett, hogy 
legyen folytatása, és a ránk maradt rész az egykorinak csak az első fele lehet. 
 
1. egység – hívogatás 
Hívogató vers (42.) 
Mikor a hívogatásról elöl mégy, így szólj (53.) 
Különálló vers – papnál 
Mikor a papnál mégy, így szólj (121.) 
2. egység – menyasszony kikérés 
Mikor a lányos házhoz indul a vőfély, így szólhat (99/II.) 
Mikor a menyasszonyért mégy (70/III.) 
Mikor a menyasszonyért mégy a násznéppel (69/IV.) 
Mikor a menyasszonyt be akarják vinni (100/II.) 
Menyasszony búcsúztató (105/I.) 
3. egység – tálalóversek, lakodalmi mulatóversek 
Vacsora felköszönő vers (195/I.) 
Káposzta felköszöntő vers (214/I.) 
Kása feladás (234.) 
Cím nélkül [Tyúk felköszöntő] (240/I.) 
Mikor a szakácsasszonynak kér (349/I.) 
Mikor a muzsikásoknak kérsz (338/I.) 
4. egység – vegyes szövegek, tematikai rend nélkül 
Mikor kézfogásra mégy a vőlegény vendégért (66.) 
Beköszönő a lakadalmas háznál (78.) 
Étel közben (305.) 
Mikor a nyoszolyó kalácsot beviszed (254.) 
5. egység – menyasszonyfektetés, pántlika köszöntés 
Mikor a menyasszonyt fekteted (158/I.) 
Pántlika felköszönő vers (167/II.) 
Mikor menyasszonyért mégy (80.) 
A búcsúztatóhoz (110.) 
6. egység – vegyes szövegek 
Vacsora felköszönő (180/II.) 
Mikor vidékre mégy (83/II.) 
Mikor vidékrül gyünnek menyasszonyért (154/I.) 
Mikor a menyasszonyos háztól eljössz, így szólj (103.) 
Mikor a menyasszonyért akarsz menni (64/II.)  
Menyasszony ajándék felköszönő (253/II.) 
Nyoszolyóleány ajándék felköszönő (255/I.) 
Menyasszonytánc (172/I.)  
Félárva búcsúztató (112.) 
Cím nélkül [Cigánycsúfoló] (345.) 
Megholt anyától vagy atyától (114.)  
Kendőkérő a vőfélynek (21/I.) 
Bokrétakérő (20.) 
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7. egység – tálalóversek, étkezési imák, pohárköszöntők 
Étel előtt való könyörgés (191.) 
Étel utáni könyörgés (191.) 
Hideg víz köszönő (300.) 
Egy pohár pálinka felett (270.) 
Káposztaköszönő (218/II.) 
Leves köszönő (204.)  
Külön álló vers 
Mikor a menyasszonyt beviszed (101.) 
 

A kézirat szerkezetében és szövegeinek sorrendjében megfigyelhető, hogy a 
forgatókönyv-típusú vőfélykönyvekhez képest ez a füzet egy sokkal szerteágazóbb, látszólag 
rapszodikusan csapongó, egyes kiemelt témákhoz (pl. búcsúztatók) újra vissza-visszatérő, 
bizonyos különálló szövegeket eleve párban kezelő szerkesztésmód mentén keletkezett. 
Ugyanakkor a kézirat tartalmilag teljesen homogén; az egyetlen csízió-töredéket leszámítva 
csak vőfélyverseket tartalmaz. Ezért semmiképpen sem tartozhat a folyamatosan gyarapodó 
vegyes gyűjtemények csoportjába. Létrejöttének hátterében egy sajátos, folklór jellegű 
alkotásmód állhat, amelyet verses szövegek kutatásában még nem, az élményelbeszélések, 
igaz történetek és paraszti önéletrajzok vizsgálata esetében azonban már eredményesen 
kimutatott a folklorisztika.195 Ennek az alkotásmódnak a jellemzője, hogy az irodalomban 
szokásos lineáris (egyik időbeli pontból vagy eseménytől a másik felé haladó) beszédmód 
helyett egy körkörös, önmagába folyton vissza-visszatérő narratív stratégiát használ. Így 
alakulnak ki azok az asszociációs láncok és témabokrok, melyek köré rendeződnek a 
szövegelemek, miközben „az egyik gondolatról eszembe jut egy másik” elve alapján gördül 
tovább az elbeszélés. Ebben a kéziratos vőfélykönyvben ugyanezt az asszociatív, körkörösen 
periodikus alkotásmódot érhetjük tetten, különösen a 4–7. egységek egymáshoz viszonyított 
sorrendjében, illetve a 4. és a 6. egységen belül. Úgy gondolom, hogy ez lehet a magyarázata 
annak, hogy az egyébként rendkívül gyakorlatias szemléletű és a használat szempontjainak 
alárendelt szerkezetű vőfélykönyv miért tér el mégis a forgatókönyv-típustól – holott a szerző 
és a verselő vőfély számára is ez lenne a kézenfekvő.196  

Elképzelhető lenne, hogy Sárándi József vőfélykönyve nem másolt, hanem fejből leírt 
gyűjtemény, és ezért erős benne a folklór jelleg. Ennek ellentmond az a számszerű tény, hogy 
szövegeinek harmada biztosan ponyvanyomtatványokból származik, mégpedig négy 
különböző ponyvatípus egyaránt felbukkan a források között. Inkább az a valószínű, hogy a 
szerző más kéziratokból, és nem közvetlenül a nyomtatott eredetiből merítette a rigmusokat. 
Érdekes az a párhuzamosság, amely a Sárándi József vőfélykönyve és a Taktabáji vőfélykönyv 
között kimutatható. Kilenc olyan vers is található bennük, amelyek mindkettőben megvannak, 
viszont a többi kéziratos forrásból hiányoznak, és közös ponyvai eredetükre mindeddig nem 
derült fény. Ez azt jelentheti, hogy az ilyen szövegszintű egyezések hátterében az egymáshoz 
közeli falvak, falucsoportok, kistájak esetében a közvetlen egymástól tanulást, a kéziratból 
kéziratba történő másolást és a szóbeliségből megtanult, majd írásban rögzített 
hagyományozódást is vizsgálnunk kell. 

 
 

                                                 
195 Legjobban bemutatta ezt az alkotásmódot Nagy Olga, lásd GYŐRI K. 1975. 20–21. 
196 Ugyanezt az asszociatív szerkesztést a közköltészet egyes kézirattípusaiban is megtaláljuk, tehát a folklór 
jellegű alkotásmód akár a szóbeliség, akár a 18. századi kéziratosság felől átszüremkedhetett a vőfélykönyvek 
közé. „A közköltészet világában az előre megkomponált versgyűjtemény helyett sokkal jellemzőbb az egymásra 
reflektáló szövegek közötti teraszos tartalmi hálózatépítés. A szomszédos alkotások asszociatív összefüggései 
ezáltal inkább szakaszosan, ciklusokban teremtettek kapcsolatot a versek között.” CSÖRSZ Rumen I. 2009. 46. 
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7. Taktabáji vőfélykönyv 
A disszertációban elemzett valamennyi forrás közül ez a legnagyobb terjedelmű, a 

Szöveggyűjteményben közétett szövegek közel fele ebből a vaskos kéziratból származik. A 
vőfélykönyvet Veres László megyei múzeumigazgató vásárolta 2007-ben a miskolci 
régiségvásáron. Az eladónak semmi ismerete nem volt a kötet történetére, előéletére 
vonatkozóan, már hozzá is kereskedelmi úton került. Álló formátumú, közel négyzet alakú, 
17x23 cm nagyságú lapokból áll, melyeket a későbbi tulajdonosok közül valaki valamikor 
szakszerűen beköttetett. Így jelenleg a kézirat egy fekete-szürke márványmintás 
papírkötésben, kék műbőr gerinccel és megerősített sarkokkal jó állapotban van. Sérülései 
feltehetően még az újrakötés előtt keletkeztek: minden lap alsó és felső sarka, valamint egy 
sérülés (valószínűleg egérrágás) miatt valamennyi lap alsó részéből egy 5x2 cm-es félkör 
alakú rész hiányzik. Felmerült a gyanú, hogy esetleg más közgyűjteményből származhat a 
kézirat, de erre a tipikusan könyvtári kötésen kívül semmi egyéb árulkodó nyomot (pecsét, 
bejegyzések) nem találtunk. A vőfélykönyv 196 oldalas (!), a lapszámozást a szövegek 
feldolgozása során én végeztem el.  

A Taktabáji vőfélykönyv egy vegyes kéziratos gyűjtemény, amelyben a vőfélyverseken 
kívül temetési énekek, egyházi énekek és versek, népdalok, műdalok-magyar nóták, 
emlékkönyvbe való emlékversek, egyéb versek, kalendáriumból átvett csíziók, tükörírással 
írott személyes bejegyzések vannak. A vőfélyversek a többi szövegtípus között találhatók, 
ezekből van a legtöbb. Több összefüggő egységre tagolódnak, de nem alkotnak egységes 
versfüzért. A kézirat szerencsére bőséges adatokkal szolgál a keletkezés történetére 
vonatkozóan. Szinte minden oldalon, majdnem minden szöveg kapcsán találunk név- és 
dátumbejegyzéseket, dedikációkat. Ezekből kiderül, hogy a kéziratot több szerző írta, több 
időpontban, de a keletkezés ideje 1899–1902 közé tehető. Ezt követően még 1908-ból, 1930-
ból is találunk utólagos dátumbejegyzéseket. A nevek sorában legtöbbször Ozsváth Bertalan 
szerepel, második helyen áll Ozsváth Sándor, és néhányszor olvasható Szalai György, Szalai 
Miklós, Szilágyi Bertalan neve. Mivel a dátumok mind egymáshoz közeliek, nem derülnek ki 
a generációs kapcsolatok: Ozsváth Bertalan és Ozsváth Sándor akár apa-fia, akár testvérek, 
akár távoli rokonok is lehettek. A hely beazonosítása sem nehéz: Ozsváth Bertalan saját 
bejegyzése szerint Báj községben (ma Taktabáj) a Templom utca 27-ben lakott.  
 Taktabáj Szabolcs vármegyében, a tokaji Kopasz-hegy alatt, a Tisza-menti 
Taktaközben fekvő, kicsiny település. Lakossága alig 400 fő volt a 19. század derekán, ebből 
néhány katolikus és egy zsidó család kivételével mindenki református.197 A 17. század elején 
a szomszédos Csobaj filiája volt, később saját anyaegyháza lett. A környező természeti 
adottságok (vízjárta, mocsaras terület) miatt népi kultúrájában számos archaikum őrződött 
meg a 20. század közepéig.  

A kézirat a többszerzős, folyton gyarapodó vegyes gyűjtemények klasszikus példája. 
Szerkezete rendezetlen, a szövegek helyenként szinte össze-vissza, lapszéleken, 90 fokkal 
elforgatva, egymás közé beszúrva találhatók. A többféle kézírás, a sokféle vonalvastagság és 
tintaszín mind arra utalnak, hogy a megnevezett három–négy évben rendszeresen előkerült a 
könyv és gyakran írogattak bele, de soha nem készült módszeresen, a lakodalmi forgatókönyv 
funkcionális céljának alárendelve. Ezt támasztja alá az is, hogy sok szöveg kétszer-háromszor 
is szerepel a gyűjteményben. Úgy tűnik, hogy a többszöri lejegyzési időpont és a kötet 
vastagsága miatt maga a szerző sem látta át teljesen a kézirat tartalmát, szerkezetét. Inkább az 
a valószínű, hogy a vőfélyverseket a többi verses műfajjal együtt az ő személyes tudásának 
részeként kezelte, és a célja mindössze annyi volt, hogy leírja a fejben már nehezen tartható 
több száz szöveget.  

                                                 
197 FÉNYES E. 1851. I. 68. 
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A 165. oldalon található egy teljesen egyedi, a népi kéziratokra általában nem jellemző 
feljegyzés: egy tartalomjegyzék-szerű sorrend, egy saját beosztási, csoportosítási kísérlet.  

 
1 Hívogató vers 
2 Esküvőre hívó 
3 Lánykérési 
4 Papnál 
5 Induló 
6 Búcsúztató 
7 
8 
9   
1  

 
Sajnos nincs befejezve, pedig jól látszik, hogy a verseket Ozsváth Bertalan hogyan 
csoportosította a saját szemlélete alapján. Ez egyúttal a lakodalom menetének és a 
vőfélyversek sorrendiségének egy autentikus forrását is jelenthetné. Miután a kéziratnak ezen 
a töredékes tartalomjegyzéken kívül semmilyen saját beosztása nincsen, az alábbiakban az 
általam adott csoportosítás szerint rendszerezem a szövegeket. Ebből az áttekintő jegyzékből 
kihagytam azokat a szövegeket, amelyek nem vőfélyversek; legfeljebb utalásszerűen jelzem, 
hogy mely pontokon találunk egyéb műfajokat. A római számmal jelölt nagyobb részeken 
belül megpróbáltam kisebb egységeket is feltüntetni, ám ezek nem minden esetben mutatják a 
szövegek hasonló kohéziós szintjét. Egyes egységekben van sorszámozás, másutt nincs; egyik 
helyen kirajzolódnak összefüggő tartalmi-tematikai csoportok, máshol pedig csupán a 
kezelhetőség és áttekinthetőség érdekében soroltam a verseket egy csoportba. (Összefüggő 
versfüzér például a menyasszonyfektetés szövegcsoportja, a III. rész 52–57. sorszámain.) 
 
I. RÉSZ 
OZSVÁTH SÁNDOR  
Ozsváth Sándor verseinek másolása, vagy emlékezetből, esetleg diktálás alapján történő 
lejegyzése. Vannak benne logikailag összefüggő, 2–4 versnyi füzérek, de alapvetően nem 
sorrendben van leírva. 
Hívogató vers azon nótára (48.) 
Lakodalomra hívogató (49.) 
Leány kikérésére való (91.) 
A násznagy ajándéka a cigányoknak (344.) 
Lakodalomra hívogató (50.) 
Kikérés előtt így szólj (85.) 
Azután így szólj (100/I.) 
Búcsúztatás esküre (109.) 
Mikor indulnak esküdni (129.) 
Mikor a vőlegényes háztól indulnak (64/III.) 
Mikor a hitről hazatér (140.) 
Bokrétakérés előtt így kérj (22.) 
Azután köszönd (23/I.) 
Midőn a házhoz érsz (71/II.) 
Midőn a Papnak az ajándékot viszi (123.) 
Asztalnál köszöntő (180/IV.) 
Leves köszöntő (205.) 
Gyűszűs tészta köszöntő (266.) 
Imádkozás előtt így szólj (192/I.) 
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Ima vacsora után (192/I.) 
Vacsorához hívogató (55.) 
Az esküvőről haza mégy, így szólj (136.) 
Kása felett így szólj (238.) 
Mikor a hívogatásból haza mégy, így szólj (58.) 
 
II. RÉSZ 
OZSVÁTH BERTALAN 
Itt a lap tetején ezzel indul a vers: ez az én írásom. Vagyis idáig valaki más (többnyire 
Ozsváth Sándor) vőfélyversei voltak leírva, innentől jön a saját szöveganyag. 
Kézfogóra hívogató vers (29.) 
Mikor bezárt ajtóra találsz (169/II.) 
Mikor az ajtó nyitva, így szólj (169/II.) 
Céklaköszöntő (251.) 
Maskara vers (327/II.) 
Cím nélkül [Kikérő vers jegyváltáskor] (2.) 
Cím nélkül [Kikérő vers jegyváltáskor] (2.) 
Itt az íráskép szerint lezárul egy szakasz. A félbehagyott vers alatt fordított írással és 
tükörírással leírt személyes bejegyzések vannak, majd a szemközti oldalon a lap tetején indul 
újra a vőfélyversek sora. 
Vacsora köszöntő (202.) 
Az étel felköszöntő vers (201/II.)  
Lány kikérő először (90.) 
 
III. RÉSZ 
OZSVÁTH BERTALAN – SORSZÁMOZOTT SZÖVEGEK 
Néhány oldalnyi egyéb műfaj után következnek ismét a vőfélyversek, ezúttal egy egységes 
szerkezetbe foglalt, sorrendileg megfelelő versfüzérnek szánt szövegek, melyeket a lejegyző 
be is számozott. Valójában egyáltalán nem alkot sorrendben is megfelelő, forgatókönyv-szerű 
versfüzért ez a sorszámozott rész, hanem maradt a teljesen vegyes jelleg. A 11–12, a 13, a 36–
37. sorszámokat a lejegyző elrontotta. 
1 Idegen násznépet elfogadó vers (154/II.) 
2 Pálinkaköszöntő vers (276.) 
3 Mikor a menyasszonyos házhoz megy a stólával (70/IV.) 
4 Stóla vers (122.) 
5 Ételköszöntő (195/II.) 
6 Bor vers (285.) 
7 Káposzta felköszöntő (213/III.) 
8 Tyúk felköszöntő (240/II.) 
9 Megköszönő (349/II.) 
10 Pántlika felköszöntő, így mondd el (167/III.)  
11 Ha vidékre mégy menyasszonyért így szólj (83/I.) 
Menyasszony tánckori vers (354/III.) 
12 Menyasszonytánckor mondandó vers (354/II.) 
13 Sült tyúkhoz való vers (242/II.) 
Mikor a kikérésre mégy, így köszönj bé (77.) 
14 Kézfogóra hívogató vers (30.) 
15 Kézfogóban, kikérés előtt (8.) 
16 Kézfogókor mikor a menyasszonyt beviszi (10.) 
17 Menyasszonyos háznál beköszönő (72/III.) 
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18 Ha ott van, mondd tovább (75.) 
19 Más beköszönő (79.) 
20 Ételt és italt kér a nagy vőfény (79.) 
21 Ha maskarával mégy, így köszönj (328.) 
22 Vacsora köszöntő (187.) 
23 Más faluban kvártély instáló (82.) 
24 A menyasszony búcsúztatása (106/II.) 
25 Mikor az esküvőről haza mégy, így köszönj be (142.) 
26 Más faluból elköszönő (152.) 
27 Asztalhoz ültető vers (186.) 
28 Mikor a pálinkát beviszed (275.) 
29 Étel után imádsághoz (194.) 
30 Vacsora közben így köszönj a pitarba (326.) 
31 Menyasszonytánckori vers (358.) 
32 Vacsorához hívogató (54.) 
33 Más vacsorahívogató (56.) 
34 Más kásaköszöntő (232.) 
35 Más kása pénz szedéskor való (352.) 
36 Tészta süteményhez (264/II.) 
Cím nélkül [A menyasszony búcsúzik a násznéptől] (157.) 
37 Bor felköszöntő (280.) 
38 Káposztaköszönő (217.) 
39 Máskorra való vers (213/II.) 
40 Halköszöntő vers (227.) 
41 Csík köszöntő (228.) 
42 Ebéd, ha borral vagy kaláccsal kínálja a vendéget így szólj (265.) 
43 Vőfényt ha megkínálják (314.) 
44 Mikor a vendég bemegy (73/II.) 
45 Csöregefa felköszöntő (261.) 
46 Más ekkorra való vers (342.) 
47 Mikor az esküvőre mégy (130.) 
48 Leves vagy csiga köszöntő vers (206.) 
49 Kalács felköszöntő (259.) 
50 Paprikás hús (225/I.) 
51 Mikor a vőfi a vendéget biztatja (307.) 
52 Kontyoló reggel hívogató (168.) 
53 Kontyolókor menyasszonyos háznál beköszönő (169/I.) 
54 Kontyoló reggel a menyasszony felköszöntő (172/II.) 
55 Kontyoló reggel, mikor a menyasszonyt beviszed (173.) 
56 Fektetés előtt a muzsikásokhoz szólj (156.) 
57 Menyasszony fektetéskor így beszélj (158/II.) 
58 Kásapénz szedéskor (351.) 
59 Esküvőre való hívogató (39.) 
60 Káposztapénz szedéskor (338/II.) 
 
IV. RÉSZ 
OZSVÁTH BERTALAN – UTÓLAG SORSZÁMOZOTT SZÖVEGEK 
A Káposztapénz szedés versével véget ér a 60 szövegből álló, összefüggőnek szánt (ám 
valójában rendezetlen) versfüzér. Innentől egy másik kéz utólag, ceruzával írta be a versek elé 
a sorszámokat, vagyis utólag ezt is a versfüzér részének tekintették. Valójában teljesen 
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mindegy, mert a lakodalom menetéhez ennek a sorrendnek semmi köze nincsen, ugyanolyan 
vegyes és rendezetlen, mint az előző rész. A sorszámozást a 66-nál elrontotta a lejegyző. 
61 Menyasszony felköszöntő asszonyfővel (176.) 
62 Újító vagy víz felköszöntő vers (301.) 
63 A muzsikásoknak mikor az első tálat felviszed (183.) 
64 Mikor a vőlegényes háztól elindulsz (67.) 
65 Mikor a menyasszonyos házhoz érsz (81.) 
67 Hívogató vers (45.) 
Útravaló mikor elindulsz – ez egy vőlegény búcsúztató, de valójában nem vőfélyrigmus, 
hanem egy parasztköltő saját verse a fiához. Persze használhatták vőlegény búcsúztatóként is. 
Sorszámot sem kapott, tehát az utólagos sorszámozó sem tekintette vőfélyversnek. 
68–69 Vacsorához ültető vers (182/I.) 
70 Káposzta felett így szólj (216.) 
71 Szakácsasszony köszöntő, kásapénz szedéskor (353.) 
72 Két vőfi beszélgetése (323.) 
73 Kásaköszöntő vers (236.) 
74 Elköszönő a menyasszonyos háztól, ha más faluba mégy (151/IV.) 
75 A vőlegény és menyasszony biztatása (311/II.) 
76 Induló az esküvőre (96.) 
77 Káposzta pénz szedéskor (340.) 
78 Konyhatánckor a mondandó vers (361/I.) 
79 Az ifjak búcsúzása a lakodalmas háztól (161.)  
 
V. RÉSZ 
OZSVÁTH BERTALAN – SZÁMOZÁS NÉLKÜLI SZÖVEGEK 
A kéziratban itt véget ér a másodlagos kéz által adott utólagos sorszámozás. Ezt követően 
minden rendszer (és a rendszerezés szándéka) nélkül, ömlesztve következnek a versek, olykor 
a lapon egymás mellé összezsúfolva, függőleges vonalakkal elválasztva. Tartalmi-tematikai 
szempontból mégis összetartozó kisebb egységet képeznek a Maskara vers (egy jelmezes 
alakoskodó szokásmozzanat hazugságvers-típusú szövege) köré rendeződő köszöntő- és 
mulatóversek. A Maskara vers kiemelkedik ebből a rendezetlen szövegkörnyezetből azzal is, 
hogy ebben a részben csak ennek adott belső strófaszámozást Ozsváth Bertalan. 
Hasonlóképpen egy ciklust alkot a Mikor a menyasszonyos házhoz ér című szövegcsoport 
összetartozó versfüzére is. 
Pohárköszöntés (294/I.) 
Pohárköszöntés (295.) 
Kávé bevitelkor (302.) 
Lányokra (309.) 
Legényekre (310.) 
Mikor a vacsora készül, így szólj (185.) 
A legényes háznál beköszönő (62/II.) 
Beszéd a vacsora alatt a házasságról (332.) 
Második beszéd (337/I.) 
Maskara vers (327/I.) 
Vacsora végzetével (360.) 
Maskara felköszöntő vers (329.) 
Első fogás étel (209.) 
Mikor a jegyet beadtad (11.) 
Mikor el akarsz jönni (315.) 
Mikor a helyről bemégy, a vendéget így köszöntsd meg (155.) 
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Jegyesek kikérése az asztaltól (12.) 
Jegyesek visszahívásakor (12.) 
Mikor a vacsorához viszed a menyasszonyt (149.) 
Mikor a menyasszonyt beviszed az asztalhoz vacsorakor (150/I.) 
Pálinkavers (274.) 
Menyasszonyt vacsorakor köszöntsd fel (150/II.) 
Vacsorakor étel köszöntő vagy étel előtti ima, a násznagy uramnak kell mondani (193.) 
Megköszönéskor az vacsorát (193.) 
A szakácsasszonynak vacsora előtt kérj (348/I.) 
Menyasszony búcsúztatót így kezdd (105/III.) 
Hívogató vers a menyasszonyos háznál. Menyasszony meghívó (34.) 
Bokréta kikérő vers (21/II.) 
Köszönéskor így szólj (23/II.) 
Esküvőre hívogató vers (38.) 
Mikor a menyasszonyos házhoz ér (71/III, 72/II, 73/I, 74) – a menyasszony kikérésének, majd 
a vőlegényes házhoz való bevitelének versfüzére, az összetartozó ciklusok egyik ritka 
példánya ebben a kéziratban. 
Pálinkaköszöntő (272.) 
Pálinkaköszöntő (271.) 
Imádkozás előtt így szólj (192/II.) 
Ima vacsora után (192/II.) 
Leves köszöntővers (201/I.) 
Káposztaköszöntő (214/II.) 
Asztal felszedéskor (355.) 
Bor felköszöntő (277/II.) 
Bor felköszöntő vers (291/II.) 
Szakácsasszony felköszöntő vers (347.) 
Csörege felköszöntő vers (263.) 
Csörege felköszöntő (260.) 
Kolbászról példaadás (222.) 
Menyasszonytánckor beköszönő vers (171/II.) 
A legényes háznál beköszönő (62/I.) 
Vőfélynek lenni kellő nem hogy ilyet ne mondjon (312.) 
Árva leány búcsúzója (113.) 
Tréfás mondókák (319.) 
Cigánynak (343.) 
Türülköző megköszönő (26.) 
Este vacsoránál beszélgetés (324.) 
Cím nélkül [Vőfélyek csúfolódó vitája] (322.) 
Cigánynak étel (311/I.) 
Cím nélkül [Csúfolódó hazugságvers] (327/III.)  
Leány kikérés előtt mondandó vers (98.) 
Itt következik egy nagyobb szünet, ahol a vőfélyversek után egyéb szerelmes versek, imák, 
közmondások, emlékkönyvi bejegyzések vannak 14 oldalon keresztül. 
 
VI. RÉSZ 
OZSVÁTH BERTALAN – SZÁMOZÁS NÉLKÜLI SZÖVEGEK 
Ebben a részben a borköszöntők sorozata alkot egy kisebb összetartozó egységet az egyébként 
vegyes és rendszertelen szöveghalmazban. 
Menyasszony búcsúztatáskor így szólj (105/II.) 
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Menyasszony felköszöntő asszonyfővel (174.) 
Csörege felköszöntő (262.) 
Bor felköszöntő (282.) 
Más, vagy így szólj (278.) 
Más Más Más Tamás (281) 
Bor felköszöntő vers (277/III.) 
Más vagy így szólj (273.) 
Mulattató vers, tréfás (318.) 
Ez is más, vacsora közben (306.) 
Mikor az első táncot felállítja, így szólj (356.) 
Mikor az esküvőről haza mégy (143.) 
A virág kikérése (24.) 
Mikor a vidékről haza akarnak jönni a menyasszonnyal (153/I.) 
Mikor a hívogatásból haza mégy (59/I.) 
Midőn a menyasszonyt leendő napának átadják (147.) 
Terítés után mondóka (180/III.) 
Vacsora előtt szakácsnénak öltött vőfény (184.) 
Vacsora előtt mondóka, ha soká érkezik az étel (182/II.) 
Ifjú házasokat megáldó beszéd, esküvés után (131.) 
Mikor vinni akarod az ételt (181/II.) 
Elmélkedés a házasságról (335.) 
A cigánypénz szedéskor (339/III.) 

 
A kéziratos könyvet a szerző olyan prózai szövegű leánykérő levél-sablonokkal zárja, 

amelyek a házasság előkészítésében, az udvarlásban, lánykérésben játszhattak szerepet. Ezek 
a szövegek két tanulságot hordoznak. Egyrészt rávilágítanak a vőfély házasságszerzésben 
betöltött szerepére, másrészt a szerelmes levél műfajának a paraszti környezetben való 
elterjedéséhez szolgáltatnak adatokat. Az sem kizárt, hogy a polgári szokásokat követő 
leveleket valójában soha nem használták Taktabájon, csupán a mintaadás-mintakövetés 
szándékával kerültek a vőfélykönyvbe. Ez összhangban van Keszeg Vilmosnak egy ide 
vonatkozó megállapításával, miszerint „A versek az eszményállítást kísérlik meg. A szociális 
kapcsolatok, az élet, a polgári (kispolgári) jómód kimerevített eszményét találjuk meg 
bennük. Ezek felvillantásával a hozzájuk való igazodásra ösztönzik az ifjakat.”198  

A ponyvanyomtatványok közvetlen hatása ezen a kéziraton nem érezhető. A 
szövegeknek körülbelül a negyede olyan, hogy Ozsváth Bertalan feltehetően vásári füzetekből 
másolta azokat. Érdekes, hogy nem találunk egy vagy két domináns, meghatározó nyomtatott 
forrást: nyolc–kilencféle vőfélykönyvből is merített a szerző. Általános tendenciaként annyi 
figyelhető meg, hogy inkább a század második felében megjelenő, korban hozzája közelebb 
lévő kiadványokat használta, és nem a régről ráhagyományozott példányokból dolgozott. A 
gyűjteményben nincsenek olyan ciklusok, szövegcsoportok, amelyeknél egyértelmű lenne a 
ponyváról történő közvetlen másolás ténye. Inkább az a jellemző, hogy a kézirat vegyes és 
rendszerezetlen jellegéhez igazodik minden szöveg, és az egyébként összetartozó versek is 
szanaszét szóródnak a kéziratos átvétel, a másolás vagy az emlékezetből történő leírás során. 

A Taktabáji vőfélykönyv terjedelmes tartalomjegyzékének elemző bemutatásával az 
volt a célom, hogy érzékeltessem egy vegyes gyűjtemény összetételének jellegzetességeit. Az 
általam feldolgozott kéziratok közül ez volt a legrendezetlenebb; ugyanakkor ezzel az 
ötletszerű szerkesztésmóddal a népi kéziratos könyvek egyik jellemző típusát képviseli. 

                                                 
198 KESZEG V. 1991. 72. Ehhez hasonlóan fogalmaz Kisbán Eszter is, a cukorfogyasztás divatjának a 
parasztlakodalomban való megjelenésével kapcsolatban: „A vőfélyversek, melyek a cukor jelenlétét kiemelték, 
egyúttal mintát, példát is állítottak.” KISBÁN E. 1987. 259. 
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8. Bihari Lajos kéziratos gyűjteménye 
Ez a kéziratos könyv nincs a miskolci Herman Ottó Múzeumban, mert jelenleg is Kisgyőrben 
található, a Bihari család birtokában. Ez a família a falunak több kiváló vőfélyt is adott a 19–
20. század folyamán. Utolsó képviselőjük, a 2003-ban elhunyt Bihari Lajos (a kéziratos könyv 
szerzőjének egyik leszármazottja) egész életében használta a kéziratos szövegeket. 1959-ben 
Bodgál Ferenc a gyűjteményt kölcsönkérte és legépelte, így ez a másolat található a múzeum 
gyűjteményében. Vizsgált korszakunk végéről, 1909–1911 közötti időből származik a kézirat, 
amely 91 számozott és 15 számozatlan oldalból áll. 73 vőfély- és násznagyverset, 58 népdalt 
és egyéb költeményt, 5 házassági anyakönyvi kivonat másolatot és néhány református 
imaszöveget tartalmaz. 1909-től 1938-ig bizonyosan aktív használatban volt. A végébe az 
anyakönyvi kivonatok másolatait egy szintén Bihari Lajos nevű ember jegyezte be, aki akár 
lehet a szerzővel azonos is, de lehet a fia is. (A szerző, Bihari Lajos 1888-ban született, tehát 
1909-ben 21 éves volt, 1938-ban, az utolsó évszámos bejegyzések keletkezésekor pedig 50 
éves.)  
 Ez a gyűjtemény jellegzetesen az egyszerzős, egyszerre leírt illetve lemásolt, és 
klasszikusan forgatókönyv-beosztású kéziratos vőfélykönyvek csoportjába tartozik; sőt, azok 
mintapéldányának tekinthető. Szerkezete tiszta, világos; a szövegek sorrendje a lakodalom 
menetét logikusan követi; a különböző tartalmi-tematikai egységek egyértelműen elválnak 
egymástól. A vőfélyverseket tartalmazó első rész több kisebb egységből áll, melyeket már én 
határoztam meg az elemzés során. 
1) Az első 39 szöveg egy sorszámozással ellátott, összefüggőnek szánt versfüzér, a lakodalom 
menete szerinti kronologikus beosztásban. A versek között három dátumot találunk: 1909. 
január 17, január 19. és a végén egy dedikáció: Bihari Lajos, írtam 1909. jan. 27. Kisgyőr. Ez 
alapján szinte biztos, hogy az első részt gyakorlatilag egyszerre, három nekirugaszkodásra, az 
egységesség szándékával írta be a könyvbe a szerző. 
2) A következő 24 szöveg vegyesebb. Több helyen is találunk benne 1909-es dátumot és 
aláírást, de nincsenek pontos hónap-nap megjelölések, és nincs sorszámozás a szövegekhez. 
Tartalmilag is vegyesebb ez a szakasz, valószínűleg több részletben, nagyobb időközök 
kihagyásával, és kevésbé tudatos szerkesztési elvek mentén készült. 
3) Az általam harmadiknak tekintett részt MÁSODIK RÉSZ címmel jelezte a szerző, és a 
vőfélyversektől jelentősen különböző násznagyi verseket (valójában prózai szövegeket) 
tartalmaz. Ennek szerves folytatásaként következnek a népdalok és hazafias dalok, melyeknek 
jegyzékét itt nem közöljük. 
 
I. RÉSZ 
SORSZÁMOZOTT SZÖVEGEK 
1. egység – hívogatás 
1 Hívó vers (47.) 
2 Ugyanaz (31.) 
3 A vőfély jelenti, hogy a hívogatásnak vége van (59/II.) 
4 Esküvő napján hívó vers (52.) 
2. egység – a menyasszony kikérésétől az esküvőn át a hazaérkezésig 
Az itt olvasható versfüzér szokott lenni szinte minden kéziratos vőfélykönyvben a legjobban 
összetapadt, leginkább egybe szervesült szövegcsoport, gyakran a lejegyző által adott 
sorszámozással. Itt is egy szép egységet alkot, csak a búcsúztató és a zenészeknek 
adománykérő versek nem illenek az itt megjelölt sorrendi helyre. 
5 Mikor a menyasszonyos házhoz ajándékot visz (70/V.) 
6 Mikor belép az ajtón így szól (70/V.) 
7 Mikor az ajándékot oda akarja adni (70/V.) 
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8 Mikor a bokrétát kikéri (19/II.) 
9 Mikor a bokrétát megköszöni (19/II.) 
10 Mikor el akar menni (19/II.) 
11 Mikor a paphoz, vagy jegyzőhöz megy (120/II.) 
12 Mikor az esküvőre megy (64/IV.) 
13 Mikor a lakodalmas házhoz megy a menyasszonyért, így szól (84.) 
14 Mikor a hitnek vége van a templomban (132/II.) 
15 Mikor a menyasszonyt búcsúztatja (106/III.) 
16 Mikor a menyasszonnyal hazaér (148.) 
17 Mikor a nyoszolyóajándékért megy (151/II.) 
18 Mikor elmegy (151/II.) 
19 Mikor a menyasszonyos házukhoz indul (153/II.) 
20 Muzsikusokról jeladás (338/III.) 
3. egység – menyasszonyfektetés, kontyolás, búcsúztatás 
Ez az egység szinte teljes egészében a Legújabb vőfények kötelessége (E-típusú ponyvafüzet) 
ide vonatkozó részének másolata. A kéziratban 25-ös sorszámmal jelölt kontyoló vers 
sorrendi helye azért érdekes, mert egyébként ez a szokásmozzanat másnap reggel történik, de 
logikailag a szertartásnak ehhez a részéhez szervesen kapcsolódik. Így ezen a ponton 
elsősorban nem időrendi, hanem logikusan összetartozó részekből álló, tartalmi-tematikai 
csoportokban gondolkozott a lejegyző is. 
21 Menyasszony kikérő (162/II.) 
22 Édes húgom asszony (163/IV.) 
23 Menyasszonyi búcsúztató, fektetés (163/V.) 
24 Pártafelköszöntő (167/IV.) 
25 Menyasszony felkontyozás (177/I.) 
4. egység – tálalóversek 
A tálalóversek egyik jellegzetessége, hogy nagyrészt a Legújabb vőfények kötelessége (E-
típusú ponyva) verseinek másolatai. Másik jellegzetesség, hogy több szokatlan étel (nyúl, lúd, 
galamb) is szerepel közöttük, és ezeknek ponyvai eredetére nem derült fény. Az nem 
valószínű, hogy hagyományos népi ételek lettek volna a kisgyőri lakodalomban. Valószínűbb, 
hogy valahonnan ezeket is másolta a szerző. 
26 Mikor az asztal meg van terítve (180/V.) 
27 Mikor az első tál ételt beviszi (203/III.) 
28 Káposzta bevitelkor (213/IV.) 
29 Kása bevitelkor (237.) 
30 Paprikás csirke bevitelkor (225/II.) 
31 Nyúlpecsenye bevitelekor (248.) 
32 Malacpecsenye bevitelkor (246.) 
33 Sült galamb tálalása (249.) 
34 Sütemény bevitelekor (264/III.) 
35 Nyoszolyóasszony ajándékával beköszön (255/II.) 
36 Nyoszolyólegény ajándékával (258.) 
37 Kása bevitelkor (235/III.) 
38 Ugorka bevitelkor (250.) 
Különálló szöveg 
39 Bekérezkedés a menyasszonyos háznál kézfogókor (7.) 
 
II. RÉSZ 
SORSZÁMOZÁS NÉLKÜLI SZÖVEGEK 
5. egység – tálalóversek, pohárköszöntők, lakodalmi mulatóversek 



 68 

Itt tulajdonképpen folytatódik a tálalóversek sora, csak elmarad a számozás, miután egy 
kézfogóra való bekérezkedés és egy név, dátum lezárta a sorszámozott szövegek sorát. Ebben 
az egységben is nagy arányban szerepelnek a Legújabb vőfények kötelessége (E-típusú 
ponyva) versei. Az egység utolsó három szövege nem tálalóvers, hanem lakodalmi 
mulatóvers. Ezek itt asszociációs gondolati alapon állnak egymás mellett.  
Malacpecsenye bevitelekor (247.) 
Pohár felköszöntő (294/II.) 
Bor- pohárköszöntő (283.) 
Mikor a bort viszed, így szólj (277/IV.) 
Lúdpecsenye bevitelekor (244.) 
Szolgáló legények toborzása (361/II.) 
Túrós csusza bevitelekor (230.) 
Pulykapecsenye bevitelekor (245.) 
Káposzta bevitelekor (215.) 
Káposzta felköszöntő (214/III.) 
A tyúk bevitelekor (243.) 
Disznófej felvitelekor (224.) 
Mikor a becsináltat viszed, így szólj (220.) 
Kása feladása (235/II.) 
A kásapénz szedéskor (348/II.) 
Mikor a poszpaszt feladják (267.) 
Tréfás vers (308/I.) 
Torta bevitelekor (268/I.) 
Pörkölthús bevitelekor (226.) 
Torma bevitelekor (212.) 
Főtt hús bevitelekor (211.) 
Mikor a vacsorának vége van, a násznagy megkérdi, hogy mit hozott már be, akkor így szól 
(269.) 
Tréfa vers (337/II.) 
Más tréfa a menyasszonyra (311/III.) 
 
III. RÉSZ 
NÁSZNAGYI VERSEK 
6. egység – násznagyi versek 
Ezek a prózai szövegek a lánykérés szertartásos szokásához kapcsolódnak, ahol a vőfélyek 
általában másodlagos szerepet töltöttek be a két násznagy mellett. A kéziratban teljesen külön 
egységet képeznek, elkülönülnek a vőfélyversektől, és az utánuk következő népdaloktól is. A 
kézirat átgondolt, tudatosan felépített szerkezetére jellemző, hogy az összetartozó 
szövegpárok (kérdés-felelet formában) egymás után következnek, és tematikai szempontból 
logikusan követik egymást. 
Násznagyi vers (3.) 
Kiadó násznagy felelete (3.) 
Szintén a kérőnásznagy beszéde (5.) 
A kiadó násznagy felelete (5.) 
Kérőnásznagy beszéde árva lányért (4.) 
A kiadónásznagy felelete (4.) 
A vőlegény násznagya az árva lányt kikéri (104.) 
Az árva lányt kiadó násznagy beszéde (104.) 
Kérő násznagy beszéde a szegénylegénynek érdekében, szegényes háznál (6.) 
A kiadó násznagy felelete (6.) 
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Utólag a népdalok közé beszúrt vőfélyversek 
Párta felköszöntő első vers (167/IV.) 
Tejbekása bevitelkor (a 3. vers) (233.) 
 
Bihari Lajos kéziratos gyűjteményének első, vőfélyverses részében erőteljesen érzékelhető a 
ponyvanyomtatványok hatása. A benne lévő szöveganyagnak több mint fele (65 szövegből 
35) ponyvafüzetből származik, illetve ponyvai változatokkal is rendelkezik. A legtöbb vers 
forrása a Legújabb vőfények kötelessége (E–típusú ponyva), de emellett olyan nyomtatott 
füzetek használata is tetten érhető, amelyek egyébként nem voltak országosan ismert vagy 
széles körben elterjedt kiadványok. (Ilyen a Karikó János-féle Népszerű vőfélyi beszédek, 
vagy a Flóris Benő írta Násznagyi és vőfényi beszédek és versek.) A letisztult és következetes 
forgatókönyvi rend, a versek megszámozása, a strófákat is jelölő négysoros lejegyzési mód, a 
közel egyszerre történő másolás mind azt mutatják, hogy Bihari Lajos valószínűleg vásári 
ponyvákról vette a verseit, és nem a korábbi kisgyőri gyűjteményeket másolta, bár nyilván 
ismerte azokat.  
 
9. Verses gyűjtemény. Kisgyőri szerzemények. 
Ez a gyűjtemény azért különbözik az eddigiektől, mert az eredeti népi kéziratokkal nem 
találkoztam a kutatómunka során. Az egri főreáliskola VII. osztályos tanulója, Klein Károly 
gyűjtött Kisgyőrben 705 füzetoldalnyi népköltési szöveget 1913-ban, minden bizonnyal a 
Folklore Fellows vidéki gyűjtőhálózatának keretében.199 Ennek eredetije a Néprajzi Múzeum 
Ethnológiai Adattárában található az EA 637 jelzeten, vőfélyverses részének másolata pedig 
Bodgál Ferenc révén került a miskolci Herman Ottó Múzeumba.  
A gyűjtő így ír forrásairól: „Itt a legérdekesebb vőfély verseket közlöm, melyek a kisgyőri 
lakodalomra vonatkoznak; három könyvből állítám össze, amelyek különböző időkben 
keletkeztek. Az egyik Bihari Károlyé volt 1852, a másik Bihari István és a harmadik Bihari 
Lajosé, a két utóbbi közt évkülönbséget nem írhatok, mert mindkettő élő fiatalember 
tulajdona, hanem tartalmilag nagyon különböznek. Három részre oszlanak: 1) Hívó, 2) Nagy 
vőfély, kisvőfély, násznagy-versek, 3) ételköszöntő, muzsikusokhoz, menyasszonyfektető, 
búcsúztató, tréfás versek, találós kérdések.”200 Minden okunk megvan arra, hogy a 
harmadikként említett fiatalember mögé az 1888-ban született Bihari Lajost képzeljük, akinek 
terjedelmes és javarészt ponyváról másolt gyűjteményét éppen az imént ismertettük. A gyűjtő 
által válogatott vőfélyversek némelyike alatt szerepel a Bihari Károly név, aki elvileg az 
említett 1852-es kéziratos gyűjtemény szerzője volt. Másutt viszont nincs hasonló fogódzó a 
datálásra vonatkozóan, ezért a Klein Károlytól származó néhány szöveget egységesen a 20. 
század elejére helyeztem – hozzátéve, hogy némelyik akár ötven évvel korábbi is lehet. Az 
alábbi verseket emeltem be a szöveggyűjteménybe ebből a forrásból: 
Torta bevitelekor (268/II.) 
Mikor a vőfély beviszi a koszorút (167/V.) 
Koszorú köszöntés (166/II.) 
Menyasszony kikérő a fektetésre (162/III.) 
És így szól (163/VI.) 
Mikor a lány apjátul, anyjától búcsúzik (108/II.) 
Menyasszony felkontyozás (177/II.) 
Tréfás vers (308/II.) 
Nagy vőfély és kis vőfélynek (321/II.) 
A vőlegény és menyasszony biztató (311/IV.) 

                                                 
199 Ennek tudománytörténeti vonatkozásait lásd TÓTH A. 2005a. 45–63, illetve BÁN A. 1915. 336–339, 
SEBESTYÉN GY. 1912. 195–199. 
200 Herman Ottó Múzeum Néprajzi Adattára, HOM NA 305. 13. 
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Tréfa beszéd (331/II.) 
Találós szó (364.) 
Ezeknek a szövegeknek mindegyike megtalálható a másik három kisgyőri gyűjteményben, 
ami a falu vőfélyvers-anyagának egységességét és egyes versek hosszú életét mutatja. 
Emellett a Taktabáji vőfélykönyvvel és a Legújabb vőfények kötelessége (E–típusú) 
ponyvafüzettel vannak átfedések az anyagban. Klein Károly közel ötven füzetnyi gyűjtésének 
egészét áttekinteni nem szükséges; de azt érdemes megjegyeznünk, hogy figyelme a szóbeli 
és írásbeli műfajokra egyaránt kiterjedt, így a 20. század elejének kisgyőri folklórját 
viszonylag hiteles keresztmetszetben képes megmutatni. 
 

 
A vőfélykönyvek jellegzetességei a népi írásbeliség tükrében 

 
A kéziratos vőfélykönyvek írásbeliségének színvonala meglehetősen egyenetlen. A 

Kisgyőri kézirat szerzői közül többen bizonytalan és váltakozó ortográfiával, központozás 
nélkül, a szóhatárok be nem tartásával, sok helyütt szinte szótagonként és fonetikusan, sorokra 
és strófákra való tördelés nélkül, egybefüggő folyószövegként jegyezték le az egyébként 
strofikus verses (és egyébként ponyván is olvasható, rendezett nyomdai írásképpel is 
bizonyára már látott) szövegeket. Deli Illés tanító vőfélykönyve ezzel szemben egy precíz, 
kiírt kézírású szerző esztétikusan szerkesztett, következetesen azonos írásmóddal létrehozott 
alkotása. A kettő közötti átmenetek változatosak, és még gyakran egy személyen belül is 
eltérőek.  

Az írásbeliségnek ez a jellege nyilván abból adódik, hogy a különböző műveltségi 
szinteken álló szerzők különböző mélységig ismerték és alkalmazták a helyesírás szabályait. 
A 18. század közepére lényegében megszilárdult a magyar nyelvű írásbeliség ortográfiája, és 
valamelyest rögzültek a helyesírással kapcsolatos konvenciók is (főleg Tótfalusi Kis Miklós, 
Pápai Páriz Ferenc és Csécsi János munkásságának köszönhetően).201 Ez a folyamat azonban 
a paraszti-népi írásbeliség szintjére csak nagyon lassan szivárgott le. Még a 19. század 
második felében is gyakran találkozunk központozás és helyesírás nélküli, tördeletlen 
fonetikus folyószövegként lejegyzett népi kéziratokkal. Ugyanakkor a 19. század végétől, a 
20. század elejétől – egyértelműen az iskoláztatás terjedésének eredményeképpen – kezd 
általánossá válni a szép kézírás és a helyesírási szabályok alkalmazása a népi-falusi 
környezetben is. 

Az íráskép sajátosságai azonban nem csak az iskolai műveltség és a gyakorlás 
hiányában keresendők. Az írásbeliség korai fokán minden korban és minden társadalmi 
közegben erős a szóbeliség hatása. „A betűfolyam szavakká és mondatokká tagolása igen 
lassan, fokozatosan ment végbe. A legtöbb ókori lejegyzési módban…nem is volt szükség 
ilyesfajta felosztásra. A korszak írnokainak annyira járatosnak kellett lenniük mesterségük 
konvencióiban, hogy a jelek szerint nemigen szorultak vizuális segítségre, a korai keresztény 
szerzetesek pedig gyakran könyv nélkül tudták a másolt szöveget.”202 A hangos olvasás 
évszázadokig jellemző időszakában ez nem is volt szokatlan: a betű csupán rögzített és 
emlékeztetett, de az írott szövegeknek (ponyváknak, vallási irodalomnak különösen) sok 
helyütt még a 19. században is elengedhetetlen velejárója volt a hangos felolvasás, az 
akusztikus megszólalás.203  

Ebben az értelemben a vőfélykönyv tipikusan átmeneti műfaj: eleve hangzó előadásra 
szánt szövegeket tartalmaz, és a szerzők jellemzően fejből tudják a leírt verseket. Tusay 

                                                 
201 KOSÁRY D. 1983. 65. 
202 MANGUEL, A. 2001. 56. 
203 SZABÓ László 1981. 44. 
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Mihály (1888–1958) a Zemplén megyei Szürnyeg (Sirník, Szlovákia) községből és Szőke 
Ferenc (1903–1979) a Borsod megyei Ládbesenyőről kivándorolt vőfélyek Amerikában fejből 
írták le a gyerekkorukban megtanult verseket egy kéziratos füzetbe.204 Antal Lajos 
jászárokszállási vőfély 18 éves korától apja mellett volt koszorúslegény (kisvőfély). A 
strófákat hallomás alapján sajátította el, melyeket aztán később lejegyzett, és repertoárját még 
egyéb régi vőfélykönyvek alapján kiegészítette.205 Sarkadi Sámuel makói vőfély nem használt 
vőfélykönyvet. Megfigyelései alapján a rigmusokat, verseket maga költötte, de nem írta le 
soha.206 Sótanyi István gombosi vőfély egy ponyvanyomtatványból tanulta meg a verseket, de 
a füzetet elvesztette, ezért egész életében mindig emlékezetből mondta a szövegeket, és úgy 
jegyezték le tőle mások idős korában.207 Balázs Lajos említést tesz olyan csíkszentdomokosi 
asszonyokról, akik idős korukban is fejből emlékeztek menyasszony korukban elmondott 
búcsúzójukra.208 A bemutatott kéziratok közül kettőnél, Sárándi József vőfélykönyve és a 
Taktabáji vőfélykönyv esetében merült fel a gyanú, hogy nem másolt, hanem emlékezetből 
lejegyzett gyűjtemények lehetnek. A jelenség kommunikációelméleti szempontból 
megegyezik azzal az antropológiai iskolapéldával, amikor az írástudatlan ember levelet diktál: 
tudja, hogy írásbeli kódot használ, ezért „írásban beszél.” Tömör, sablonos mondatokat 
használ, udvarias formulákat vesz elő, kerüli a tájszavakat és csoportnyelvi kifejezéseket, 
elhagyja az érzelmi közbevetéseket.209 A vőfély esetében ugyanez megfordítva játszódik le: a 
szövegeket fejből tudja és mindig szóban adja elő. Ezt ülteti át írásbeli kódra úgy, hogy 
közben megtartja a szóbeliség jellegzetességeit. Karakteres megnyilvánulása ennek a tájnyelvi 
jellegzetességek írásbeli megjelenése, amint azt például a 330. számú Pántzél János-féle 
lakodalmi mulatóvers gazdagon illusztrálja (ebbül, üdő, möhetünk, Örzsike, szögény stb.) A 
folyamat eredménye az a változatos színvonalú és ingadozó ortográfiájú íráskép lesz, amellyel 
a kéziratos vőfélykönyvekben rendre találkozunk. A jelenséget Keszeg Vilmos hangzó 
írásbeliségnek nevezi, ami lényegében még szóbeliség, de az írott szöveget nagymértékben 
toleráló, azt segédeszközként már felhasználó, és az írás segítségével megszólaltatott 
másodlagos szóbeliség.210 

Az emlékezetből történő lejegyzés mellett a természetesen a kéziratos vőfélykönyvek 
elsődleges keletkezési módja a másolás. A vizsgált anyagban mind a ponyváról kéziratba, 
mind a kéziratból kéziratba történő másolásnak megvannak az árulkodó jegyei. A ponyváról 
másolt szövegek esetében már említettük azokat a jellegzetes formai megoldásokat, amelyek 
legkarakteresebben Deli Illés tanító vőfélykönyvében jelentkeznek. Ilyen a forgatókönyv-szerű 
szerkezet, a szövegek sorszámozása, a strófákra tördelt lejegyzés, a lapok alján az őrszók 
feltüntetése. A Taktabáji vőfélykönyvben a 153. oldalon találunk olyan bejegyzést is, hogy 
Utánnyomás tilos, a 159. oldalon pedig szerkesztő Ozsváth Bertalan. Mindkét megjegyzés 
egyértelműen nyomtatott füzetekből származik, az első kicsit humorosnak is felfogható egy 
kéziratos könyvben.  
                                                 
204 KOMJÁTHY A. 1996. 60–70. 
205 KÓKAI M. 2008. 419. 
206 MARKOS Gy. 2004. 180. 
207 JUNG K. 1978. 279–280. 
208 BALÁZS L. 1999. 129. 
209 TERBÓCS A. 1999. 145–148. 
210 KESZEG V. 1998. 621. 
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A forma mellett természetesen a tartalom is részben ponyvai eredetű. Ebből a 
szempontból a kilenc kézirat két csoportba osztható: az egyiknél a ponyvai eredetű versek 
aránya körülbelül 30%, a másik csoportban ennél jóval több, körülbelül 50%.  

 
Első csoport:  
Pántzél János énekeskönyve 20% 
Lengyel Károly vőfélykönyve 25% 
Kisgyőri kézirat 30% 
Taktabáji vőfélykönyv 30% 
Héti vőfélykönyv 32%  

 
Második csoport:  
Sárándi József vőfélykönyve 39%  
Bihari Lajos vőfélykönyve 53% 
Deli Illés tanító vőfélykönyve 60% 
 

Verses gyűjtemény 33% 
 
A tartalom és a forma szoros kapcsolatban áll egymással: azok a kéziratok, 

amelyekben a szövegek több mint fele ponyváról másolt, formai szempontból is leginkább 
követik a forráskiadványt. Bihari Lajos és Deli Illés kéziratai a leginkább forgatókönyv-
szerűek és ezek hasonlítanak kinézetre is legjobban a vásári füzetekhez. Jellegzetesen 
keveredik kétféle forma a Héti vőfélykönyvben: az első részben nincsenek nyomtatott forrású 
szövegek, és itt strófánként lejegyzett, egymástól díszítősorokkal elválasztott verseket 
találunk (inkább kéziratos énekeskönyv formában). A második részben túlnyomórészt 
ponyváról másolt szövegek vannak, ahol az egyes verseket összefüggően, de egymástól 
címmel és sorszámmal elkülönítve írta le a szerző (inkább ponyvanyomtatvány formában).  

A százalékos arányoktól függetlenül egységesen jellemző az, hogy a ponyvai eredetű 
szövegek inkább a tálalóversek és a vacsora közben elmondott lakodalmi mulatóversek, tréfás 
adománykérő versek csoportjaiba tartoznak. Általános az is, hogy a tálalóversek összetartozó 
versfüzérként kerülnek át a kéziratokba, és ott gyakran együtt is maradnak, míg a szertartásos 
szokásmozzanatok köszöntőversei hajlamosabbak a szétszóródásra. Kiugróan magas a 
ponyvai eredetű szövegek aránya a búcsúztatók között. Egy-egy kéziratban általában 1–2, 
legfeljebb 3–4 menyasszonybúcsúztató versezet található, és ezek néhány kisebb kivételtől 
eltekintve mindig ponyvafüzetekből származnak. A nyomtatott variánsok nélküli, önálló 
szerzemények jellemzően a köszöntőversek és a prózai beszédek, kérőversek, hívogatók, 
násznagyi perorációk körében dominálnak.  

A keletkezés másik formája, a kéziratból kéziratba történő másolás is jól vizsgálható, 
különösen a kisgyőri anyagban. Itt az általam feldolgozott négy vőfélykönyvben összesen 161 
szöveg található. Ha ezt egy teljes 19. századi szövegbázisnak tekintjük, akkor könnyen 
kiszámolható azoknak a verseknek az aránya, amelyek egynél több kéziratban is 
megtalálhatók. Ez a szám meglepően alacsony, mindössze 15%, vagyis Kisgyőrben a 
szövegek 85%-a soha nem hagyományozódott egyik könyvből a másikba, inkább minden 
szerző saját kútfőből és ponyvák segítségével állította össze gyűjteményét. Néhány karakteres 
és meghatározó szöveget (a menyasszonyfektetéshez kapcsolódó versek csoportja, vagy a 
búcsúztatók) persze bizonyíthatóan átmásoltak egyik kéziratból a másikba; de olyan adatot 
nem találtunk, amelyből kiderült volna, hogy egyik kéziratos könyv a korábbinak teljes vagy 
legalább részleges másolata lenne. A szerzők szuverén módon, az előzményekből mindig csak 
a számukra fontos részleteket kiemelve, az állandó újraalkotás jegyében dolgoztak. 

A kéziratos vőfélykönyvekben is megtaláljuk azokat a személyes használatra utaló 
jegyeket (dátumokat, névbejegyzéseket, aláírásokat), amelyek a népi írásbeliségre általánosan 
jellemzőek. Az ilyen bejegyzések nagyban hozzásegítik a kutatót a szövegek datálásában, 
helyhez és szerzőhöz való kapcsolásában. Ezek mellett számos adat utal a szerzők 
írásbeliséghez való viszonyára, írói tudatosságára, az alkotó egyéniség fontosságának 
felismerésére. „Az írás nagymértékben visszaszorítja a folklór anonim és kollektív jellegét. A 
kézírás már maga identifikáló karakterrel rendelkezik. Ezt hitelesíti, fokozza a név, a 
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monogram, az aláírás jelenléte.”211 A Taktabáji vőfélykönyv bővelkedik az effajta apró, ám 
annál fontosabb adatokban. Ozsváth Bertalan számára az írásnak valószínűleg kiemelt 
jelentősége lehetett, mert szinte minden (vagy minden második) oldalon feltüntette saját 
nevét, monogramját és az évszámot. Ezeket gyakran kiegészítette egyéb kis hozzátoldásokkal. 
Így például ötször fordul elő a saját keze írása formula, legteljesebben a 30. oldalon: 
 

Ozsváth Bertalan írta ezt 1900 évbe 
Karácsony előtt négy nappal, bizonyítja 
Saját kezem írása a ki ezt nem hiszi 
kételkedjen rajta. írtam 
Deczember 21 edik estvéjén212 

 
Érdekesek azok az észrevételei, amelyek az írás folyamatára, technikai megoldásaira utalnak: 
 

Ezt az írásokat azért tettem, 
hogy az írást el ne felejtsem. A kedves barátom ha elveszlik, szolgáltasd kezembe, mert az 
illedelem azt hordja magával. Ezzel zárom levelem, mert nem adja tovább az idő.213 

 
Vigyázz írásnál, hogy 
jól írjál De már nem jó a penna.214 

 
Ozsváth Bertalant az írással kapcsolatos érdekességek, különlegességek is foglalkoztatták. Az 
egyik ilyen a visszájáról olvasás (pl. Sámenta vola maszamné Ezt olvasd visszájárul – Én 
másszam a lovat, ne más), a másik pedig a tükörírás alkalmazása. Ez utóbbira nyilván azért 
került sor a kéziratban, mert feleségén kívül mást is szeretett, és nem akarta, hogy a 
szeretőjének, Nagy Erzsébetnek címzett bejegyzéseit más is elolvassa. A 106. oldalon egy 
szerelmi dal után ezt írta: ez utam, jajom és tilos. A leghosszabb, tükörírással írott szövegét 
idézzük: 
 

Kedves édes anyám, én téged szeretlek 
Azért nem mehetek nem volt……… 
Aki ezt elolvassa, az szerelmes legyen az igen 
Kelt levelem 1900 évben december 
Nagy Erzsi Nagy Erzsébetnek mint kedvesemnek 
Kedves Erzsikém nagyon szeretnék már 
Véled beszélni mint régen nem láttalak fáj 
Az én szívem de azért legyen hála Istennek 
Egészségesek vagyunk, amelyet viszont kívánok 
Tenéked. Az ilyen írást ha el akarod olvasni 
Tartsál felibe egy tükört. 
Ozsváth bertalan saját keze írása 
… 1900 évben215 

 
A személyesség attitűdjét erősítik azok a formulák, amelyek a könyv elvesztésének esetéről 
rendelkeznek. Funkcionális szempontból megfelelnek ezek a kis versikék a reneszánsz óta 
divatos átokvers műfajának, amelyben a kézirat tulajdonosa megátkozza a tolvajt vagy az 

                                                 
211 KESZEG V. 1998. 626. 
212 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 30. 
213 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 44. 
214 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 156. 
215 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 46. 



 74 

elvesztett könyv rossz szándékú megtalálóját. A magyar folklórban ez a szövegtípus a 
kerámia pálinkásbutellák oldalára karcolt butellaversekben is felbukkan.216 
 

Ozsváth Bertalané bizony itt (…) 
Saját keze írása (…) 
Itt már a vége ennek is 
Segélj, Uram többre is 
Ha el veszlik kedves barátom, 
Szolgáltasd kezembe, megkapod a 
Jutalmát mert az illedelem azt hordja magával217 

 
Ozsváth Bertalané ez a vőfény könyv, 
ha el veszlik barátom szolgáltasd kezembe!218 

 
Ozsváth Bertalanról elmondható tehát, hogy az írással közelebbi ismeretségben volt, sőt 
kifejezetten érdekelte őt a betűk világa. Nem véletlen, hogy három év alatt (valójában 
azonban mindig csak a téli hónapokban) képes volt kétszáz oldalt írni. Saját vegyes 

                                                 
216 A kódexirodalomból eredő hagyomány 19. századig történő továbbéléséről ír számos jó szövegpéldával 
CSÖRSZ Rumen I. 2009. 37–38. 
Reneszánsz átokvers egy itáliai kéziratos könyvből: 

Fölül látod gazdám nevét 
Hogy el ne lopj, eszedbe vésd. 
Ha mégis lennél tolvajom, 
Gigádra…vigyázz nagyon. 
Vagy süsd lejjebb tekinteted, 
Bitó képét szemügyre vedd. 
Jókor kapj észbe, cimborám, 
Nehogy magasra juss e fán. 

(Széky János fordítása) MANGUEL, A. 2001. 251. 
 
Hasonló műfajú észak-magyarországi butellaversek: 

Ha eltéved egyszer barátom, 
Szolgáltasd kezembe, 
Mert igazi jószágom. 
(Tiszafüred, Bozsó Lajos, HOM Néprajzi gyűjtemény) 

 
Énekes könyv 1898 

Aki ezen könyvnek lopását kívánja 
Juttassa az Isten oly nagy boldogságra 
A pesti budai taligatolásra 
Vagy a koldusok közt főkapitányságra. 

(Ónod, HOM Néprajzi gyűjtemény) 
 

Ez a butykos nem senkié, 
Kis János bátyámé. 
Lakik honban Mezőkeresztes városában. 
Aki ezt elteszi, ellopja, 
Hulljon ki a foga, 
Vitessék a sötét börtönbe, 
A vármegye falát fossa le ijedtibe’. 
Készült 1901-ben a Kis János részére 
Készítette Kis Péter fazekas segéd. 

(Mezőkeresztes, HOM Néprajzi gyűjtemény) 
 
217 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 166. 
218 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 128. 
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gyűjteményét egyébként következetesen vőfény könyvnek nevezte, ez a meghatározás öt-hat 
alkalommal is felbukkan a kéziratban. A ponyvanyomtatványok tartalmi hatást gyakoroltak a 
kéziratra, formai szempontból azonban nem befolyásolták a keletkezését. Formálták viszont a 
szerző írói attitűdjét, illetve az idézett bejegyzésekből világosan kirajzolódó személyes 
viszonyulását, amellyel mind a szövegeket, mind a könyvet saját magántulajdonának 
tekintette és ezt kellőképpen hangsúlyozta is.  
 A kisgyőri Bihari Lajos hasonlóképpen viszonyul a saját írásművéhez. Nála már 
megjelenik az a tudatos szerzői, szerkesztői magatartás, amely felismeri a jövőnek dolgozó és 
az utódok számára örök emléket állító íróember szerepének fontosságát. Kéziratos könyvének 
elejére írott mottójából kiderül, hogy nála a versek lejegyzésének célja az emlékállítás és a 
jövő nemzedékeinek való átörökítés volt, azért, hogy később mások is megtanulhassák ezeket 
a szövegeket. Ez már túlmutat azon az igényen, hogy csak a saját emlékezetük 
megtámogatása végett készítettek versgyűjteményeket a vőfélyek, a munkájuk 
megkönnyítésére. 
 

Én 
Ezt a kis könyvecskét írtam 
Ifjúkori emlékemnek jeléül, 
Hogy ha valaki megtalálja, 
És átolvassa Isten segítségével, 
Megtanulhassa. 

 
Ha a hazáját, s felebarátját szereti, 
Ezt a kis könyvecskét akármikor előveheti. 
Ha ifjúságában virágzik a napja, 
Ebből elmondhatja, amit kedve tartja. 

 
Hogy ezen a földön életünk vezére, 
Ki lakik a mennybe, örök dicsőségbe’. 
Ha valaki ezt meg akarja tanulni, 
Előbb az Istenhez tudjon fohászkodni, 
Igazán imádni. 

 
Meg akarod tudni, hogy ki írta? 
Bihari Lajos, ki született 1888. 
Borsod, Kisgyőr219 
 

 A kéziratokban találunk értékes adatokat azokra az írásszokásokra nézve is, amelyek a 
keletkezésüket meghatározták. Az egyik ilyen közismert, de mégis említésre érdemes tény, 
hogy a népi kéziratos könyvek szerzői szinte minden esetben férfiak.220 A kilenc bemutatott 
forrás esetében is így van ez, sőt a szövegek között található korabeli vagy utólagos 
névbejegyzések zöme is férfinév, és csupán kis töredéke női név. A vőfélykönyv tipikusan 
férfiműfaj, a vőfélyi tisztség férfias jellegéből adódóan. A 19. században női népi 
írásbeliségről szinte nem is beszélhetünk; csak a 20. század első évtizedeitől kezdve jelennek 
meg nagyobb számban női önéletírások, falusi környezetben keletkezett emlékkönyvek, 
esetleg verses gyűjtemények.221 Ennek hátterében áll természetesen az is, hogy a 19. 

                                                 
219 Bihari Lajos kéziratos gyűjteménye. 1909–1911, Kisgyőr. HOM NA 580. 45–46. 
220 SÁNDOR I. 1972. 186. 
221 Női szerzője és használója volt például a verses históriákat tartalmazó tardonai népi kéziratos könyvnek az 
1950-es években. TÓTH A. 2001. 443–461. 
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században a nők között számszerűen is sokkal nagyobb az analfabéták aránya, még az 
egyébként iskolázottabb és literátusabb közegű dunántúli városokban is.222 
 A másik evidens, ám kevéssé kutatott írásszokás a kéziratok keletkezésének időbeli 
megoszlása. A szövegekben összesen 32 olyan dátumbejegyzést találunk, amelyek hónapot-
napot is tartalmaznak. Az évszakok szerinti megoszlásban egy nyári, négy őszi és öt tavaszi 
hónapot találunk, szemben a 22 téli hónappal. A téli hónapok közül kiemelkedik a december 
és azon belül is a karácsonyi időszak (13 bejegyzés), második a január (8 bejegyzés). Ez 
adatszerűen is megerősíti azt a sokak által megénekelt paraszti idillt, hogy a hosszú téli 
estéken a műveltebb falusiak gyertyafény mellett írnak, olvasnak. Hogy valóban este, azt 
bizonyítja Ozsváth Bertalan: 
 
Ozsváth Bertalan 1902 
Írta November 14edikén, estve 9 óráig volt fenn. 
[Tükörírással] Ekkor maradtam el a szeretőmtől223 
 
Huszonegy datálás tartalmaz évet, hónapot és napot is egyszerre. Ebből egy Internetes 
öröknaptár segítségével könnyen kideríthető volt, hogy a hét mely napjaira estek az 
írogatással telt esték. Keszeg Vilmos 20. századi erdélyi tapasztalatával224 szemben, miszerint 
a naplóírás ideje a téli vasárnap délután, a kisgyőri és taktabáji dátumokban a hétköznap esték 
vannak túlnyomó többségben: 19 hétköznap mellett csupán 2 vasárnapot találunk, szombatot 
egyet sem. A hétköznapok érdekes módon nagyjából egyenletes eloszlást mutatnak, az 5 
hétfői és a 6 csütörtöki dátumbejegyzés talán kissé kiemelkedik a többi nap átlagából.  

Végül néhány gondolatot érdemes felvázolnunk a szerzők személyével kapcsolatban. 
Ahogyan a ponyvanyomtatványok írói között egyaránt megtaláljuk az országosan ismert 
értelmiségieket és a helyi literátus réteg képviselőit, ugyanígy a kéziratok szerzői kapcsán is 
megállapíthatjuk: jellemzően a falusi értelmiséghez tartozó személyekhez kötődtek a 
vőfélykönyvek. A Kisgyőri kézirat több szerzőjéről feltételezhető, hogy a református egyház 
jeles személyiségei, tisztségviselői lehettek. A vegyes gyűjteményben található katekizmus, a 
temetési és úrvacsorai énekek, a zsoltárdallamokra készült saját szerzésű szövegváltozatok és 
a biblikus versek egyértelműen a református lelkész körére: kántor, tanító, presbiter, 
funerátor, diktáló tisztségű férfiakra utalnak.225 Lengyel Károly esetében szintén keveredik a 
vőfélyvers és az általa néhány évvel később lejegyzett halottbúcsúztató, temetési ének, 
hazafias vers műfaja. Az ő személye is jó eséllyel köthető a kisgyőri református egyházhoz. 
Az alacskai vőfélykönyvet a szerző Fodor Pál után a helyi tanító, Deli Illés vette birtokba. A 
héti vőfélykönyvet a falu földbirtokos nemesei, a Héthy család tagjai írták. A többi szerző 
(Pántzél János, Bihari Lajos, Bihari Károly, Sárándi József) esetében nem kerültek elő a 
társadalmi helyzetre és műveltségi állapotra vonatkozó adatok.  

Ezek a tények megerősítik azt a sokat hangoztatott észrevételt, hogy a vőfélyvers (és 
általában a népi írásbeliség legtöbb műfaja) a közvetítő szerepű falusi értelmiség 
szerzeménye, és ezért stílusában, poétikájában, hangvételében, tematikájában egyaránt 
szervesen kötődik egyrészt a vidéki kollégiumi deákos verselés, másrészt az ezen alapuló 
hagyományos nemesi verselés tradícióihoz. Nem mellékes az sem, hogy a kecskeméti Pántzél 
János-énekeskönyv kivételével valamennyi kézirat bizonyíthatóan református szerző tollából 
keletkezett. Oka ennek persze az is, hogy az általam kutatott északkelet-magyarországi 
vármegyék területén kiemelkedően magas a református felekezet aránya (1910-ben Borsod 
vármegyében az országos 12,6%-hoz képest 31,5%) – ám mégis érdekes, hogy a 19. 

                                                 
222 HUDI J. 1995. 38–46. 
223 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 153. 
224 KESZEG V. 1998. 622. 
225 A református temetést lebonyolító, funerátor nevű népi tisztségviselőről lásd DANKÓ I. 1987. 325–340. 
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századból a régió egyetlen katolikus falujából sem maradt ránk kéziratos vőfélykönyv. 1860-
ban az írás-olvasással kapcsolatos regionális felekezeti különbségekről így írt Deli István: 
„míg a katolikusok között ritka az írástudó, addig a református falvakban ritka az 
analfabéta.”226 Nem lehet tehát észrevétel nélkül elmenni a nagy protestáns iskolaközpontok 
(Sárospatak, Debrecen, kisebb mértékben és csak középfokon Miskolc) hatása mellett. „Ez a 
nagy, kollégiumi központokban összegyűlt köznemesi, kisnemesi, mezővárosi, falusi 
kisértelmiségi vagy paraszti származású református diákság olyan társadalmi közeget alkotott, 
amelyben a nemesi tájékozódású késő barokk művelődés provinciális és vulgáris, népszerű 
elemei összetorlódva sajátos hagyománnyá fonódtak.”227 A kéziratos énekköltészet ebben a 
társadalmi közegben egy lényeges gyakorlati funkciót is betöltött: „A leendő tanító vagy pap 
itt az iskolában készült fel és sajátította el – tehetségétől függően – a versírás elméleti és 
tartalmi szabályait, hogy majdan alkalmazni is tudja (halottbúcsúztatás, alkalmi köszöntés, 
méltatás stb.)”228 A kántorok, tanítók, falusi értelmiségiek szerepe tehát a 19. században is 
jelentős volt a kéziratos vőfélykönyvek létrehozásában, használatában, megőrzésében.  

Összegzésképpen megkísérelhető a kéziratos vőfélykönyvek tipológiájának a vázlatos 
megalkotása. Az óvatos megfogalmazás azért indokolt, mert a disszertáció keretei között 
elemzett elsődleges és az összehasonlításba bevont másodlagos forrásanyag közel sem 
tekinthető teljesnek (bár sok szempontból reprezentatívnak mondható). A rendszerezés 
kiindulópontjául Csörsz Rumen István kézirat-tipológiája szolgált, aki a kéziratos 
énekeskönyvek lényeges bőségesebb és heterogénebb univerzumában igyekezett rendszert 
alkotni.  

Beosztása szerint először funkcionális szempontból megkülönböztethetők az egyházi, 
a világi és a vegyes gyűjtemények. A vegyes gyűjtemények egy külön csoportját alkotják az 
omniáriumok, amelyekben nemcsak versek és énekek, hanem egyéb szövegek (ember- és 
állatorvosi fogások, gazdasági számítások, anekdoták, szószedetek, családi események, 
meteorológiai feljegyzések, receptek) is találhatók.  

Másodszor a keletkezés módja szerint a kéziratos énekeskönyvek lehetnek primer 
(saját fejlődés útján keletkezett, hagyományba ágyazott) és szekunder (az értékmentés, a 
szöveggyűjtés, egy másodlagos muzeális elv mentén keletkezett) gyűjtemények. Ugyanennek 
a szempontnak egy másféle megfogalmazásában Küllős Imola javaslata szerint a szerzőség 
alapján beszélhetünk auktoriális (szerzői), receptuális (befogadói) és vegyes 
gyűjteményekről.229 

Harmadszor a keletkezés helye, a kéziratok provenienciája alapján vannak erdélyi, 
felvidéki, dunántúli, illetve alföldi és északkelet-partiumi típusok. Az alföldi és északkelet-
partiumi típuson belül megkülönbözteti a sárospataki és északi, a debreceni és partiumi, 
továbbá a közép- és dél-alföldi típusokat.230  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
226 Deli István: A bükkvidéki palócok. Nép Újsága 1860. 91/2. Idézi BAKÓ F. 1989. 118. 
227 KOSÁRY D. 1983. 122. 
228 KOMÁROMY S. 1992. 56. 
229 RMKT XVIII/4. 2000. 32. 
230 CSÖRSZ Rumen I. 1999. 75–89. Számos példával illsuztrált újabb megfogalmazása: CSÖRSZ Rumen I. 
2009. 46–53. 
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Funkcionális szempontból 
Egyházi 
Világi 
Vegyes – omniárium 
 
A keletkezés módja szerint 
Primer 
Szekunder 
 
A szerzőség alapján 
Auktoriális 
Receptuális 
Vegyes 
 
A keletkezés helye szerint 
I. Erdélyi 

 II. Felvidéki 
 III. Dunántúli 
 IV. Alföldi és északkelet-partiumi 

1. Sárospataki és északi 
2. Debreceni és partiumi 
3. Közép- és dél-alföldi 

 
Ezek a kéziratos énekeskönyvekre kidolgozott rendszerezési szempontok és az egyes 

kategóriákon belüli típusok a vőfélykönyvekre nem, vagy csak korlátozott mértékben 
alkalmazhatók. Funkcionális szempontból valamennyi vőfélykönyv hasonló, hiszen a 
lakodalom menete szerint elmondandó szövegek gyűjteménye mindegyik, és feladata a vőfély 
szövegtanulásának segítése, az élő emlékezet írásos támogatása. A lakodalom menetéhez való 
igazodás szerint azonban jól megkülönböztethető két funkcionális csoport: a 
szokásforgatókönyv-szerű gyűjtemények és a vegyes gyűjtemények típusa. A forgatókönyv-
szerű gyűjtemények elsősorban a lakodalomhoz kapcsolódnak, és a verseket a megfelelő 
sorrendben, gyakran sorszámozva tartalmazzák. Érvényességük a népi kultúrában egy 
szűkebb szegmensre korlátozódik, mert speciálisan a vőfélyi tisztség ellátásához kötődnek. A 
vegyes gyűjtemények ezzel szemben mind sorrendi, mind tartalmi szempontból elszakadnak a 
lakodalom menetétől, és más egyházi vagy világi műfajokat, illetve egészen eltérő 
szövegtípusokat is tartalmaznak. A népi kultúrában komplexebb szerepet töltenek be, mert a 
lakodalomtól függetlenül, más élethelyzetekben is sor kerülhet a használatukra. Ezért részben 
a kéziratos énekeskönyvek omniárium-típusával rokoníthatók.  

A keletkezés módja szerint a vőfélykönyvek lehetnek egyszerre leírt vagy 
folyamatosan gyarapodó gyűjtemények. Az egyszerre leírt vőfélykönyvek tipikus keletkezési 
módja a másolás, de ismerünk emlékezetből leírt kéziratokat is. A lakodalmi 
szöveggyűjtemény készítésének szándékával, előre eltervezett szerkezetben, jellemzően 
ponyvanyomtatványok nyomán jönnek létre. A folyamatosan gyarapodó gyűjtemények ezzel 
szemben évekig, évtizedekig is aktív auktoriális használatban vannak, végső formájukat 
gyakran csak a füzet betelte után nyerik el. A ponyvanyomtatványok hatása ezeknél kevésbé 
jelentős, és szerkezetükben, tartalmi összetételükben a tervszerűség helyett az esetlegesség a 
meghatározó. 

A szerzőség szerint megkülönböztethetünk egyszerzős és többszerzős 
vőfélykönyveket. Míg az egyszerzős vőfélykönyvek általában egy-egy keletkezési időponthoz 
vagy időszakhoz köthetők, addig a többszerzős gyűjtemények egyszersmind többgenerációs 
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kéziratok is: egy-egy közösség (család, rokonság, faluközösség) használatában évtizedekig 
forognak, és a különböző szerzőkhöz köthető keletkezési korszakok szövegtermése általában 
jól elkülöníthető. 

 
Funkcionális szempontból 
Szokásforgatókönyv-szerű gyűjtemény 
Vegyes gyűjtemény 
 
A keletkezés módja szerint 
Egyszerre leírt (másolt) gyűjtemény 
Folyamatosan gyarapodó gyűjtemény 
 
A szerzőség alapján 
Egyszerzős gyűjtemény 
Többszerzős (többgenerációs) gyűjtemény 

 
A háromféle szempont alapján kirajzolódó hat típus lényegében két fő csomópont köré 

rendeződik, így a kéziratos vőfélykönyveket legfőbb jellemzőik alapján két nagyobb 
csoportba sorolhatjuk. A forgatókönyv-szerű gyűjtemények jellemzően egyszerre másolt 
egyszerzős kéziratok, míg a vegyes gyűjtemények általában folyamatosan gyarapodó, 
többgenerációs kéziratok. (Az átmeneti formák száma és az egyedi esetek sokfélesége 
természetesen jelentős lehet, hiszen a tipológia alapjául szolgáló forrásanyag érvényessége 
sem teljes körű.) 

A Csörsz Rumen István által felvázolt táji típusok a vőfélykönyvek esetében nem 
jellemzőek. Ennek okát egyértelműen a ponyvanyomtatványok egységesítő hatásában kell 
látnunk. Csörsz Rumen István megfogalmazása szerint „A ponyvák és kalendáriumok szerepe 
a kulturális körforgásban: a regionalitás feloldása, az ország különböző részei közt vándorló 
szövegcsaládok egységesítése, stabilizációja.”231 Sajnos az első ponyvanyomtatványok korát 
megelőző időszakból, a 18. század elejéről-közepéről nem maradtak fenn kéziratos 
vőfélykönyvek. Ha voltak a 18. században jelentős táji különbségek a vőfélyversekben, akkor 
azok variabilitásának véget vetett a ponyvakiadás, mert a saját szerzésű, saját használatú 
szöveg helyett a nyomtatott, hitelesnek tekintett változatot részesítették előnyben. A 19. 
századi kéziratos anyagban már a Dunántúltól Erdélyig és a Felföldtől a Dél-Alföldig dominál 
a ponyvanyomtatványok hatása: ha szövegszinten esetleg nem is, de a stílus, a poézis, a 
frazeológia szintjén mindenképpen egy egységesült szövegterméssel találkozunk. Tovább 
árnyalja ezt a képet azonban az, hogy a jelenleg ismert és publikált korai kéziratok 
mindegyike a központi területekről, a tágabb értelemben vett Alföldről származik. A jövőben 
esetlegesen előkerülő, a 19. század közepénél lehetőleg korábbi dunántúli, erdélyi, felföldi 
kéziratos vőfélykönyvek még tartogathatnak meglepetéseket a kutatók számára. 

 

                                                 
231 CSÖRSZ Rumen I. 1999. 77. 
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III. SZOKÁSKERET 
(A lakodalom forgatókönyve és tisztségviselői a 19. században) 

 
 

Alkalom és rítus – elméleti megközelítések 
 
A lakodalom költészete jelentős részben alkalmi költészet. A szokáscselekvéseket 

kísérő énekek, versek, és prózai szövegek döntő többsége a szokáskör meghatározott 
elemeihez kapcsolódik, és a lakodalmon kívüli egyéb alkalmakon nem szokott elhangzani. Ez 
a szertartásos vagy rituális folklór232 egy sokféle elemből álló komplex jelenséghalmaz, amely 
történeti, funkcionális és esztétikai szempontból egyaránt rendkívül összetett, és egyes 
elemeinek vizsgálatával kapcsolatban több összefoglalást és számos részlettanulmányt 
ismerünk.233 A lakodalom költészetének egyik nagy csoportját a rítusénekek és a lakodalmas 
dalok, másik nagy csoportját a vőfély- és násznagyversek alkotják. Harmadikként szólnunk 
kell a táncszók (csujjogatások, kurjantások vagy réjják) csoportjáról is, amelyek a lakodalmi 
menetben, a vonulás alkalmával kapnak kiemelt szerepet, egyébként pedig a általában a 
táncalkalmak folklórjához tartoznak. Mindhárom csoportban erőteljesen jelentkezik az 
alkalomhoz kötöttség, azonban ebből a szempontból jelentős különbségek is mutatkoznak az 
egyes csoportok között.234 
 A lakodalmi dalok az alkalomhoz kötöttség szempontjából háromfélék lehetnek. A 
legarchaikusabbak a menyegző bizonyos eseményeihez kapcsolódó rítusénekek. A 19. 
században ezek szerepe folyamatosan csökken, és megfigyelhető a vőfélyrigmusok mind 
szélesebb körű térnyerése az archaikus folklórszövegek rovására. A gyűjtésekből ismert és 
zenefolklorisztikai szempontból feldolgozott anyagból a menyasszony-búcsúztatók énekelt 
formái, a menyasszonysiratók és a pártalevétel/kontyolás szokásmozzanatához kapcsolódó 
énekek tartoznak ide.235 Alkalomhoz kötöttségük egyértelmű. Egy második csoportba 
tartoznak azok a dalok, amelyek szintén szorosan kötődnek a lakodalom szokásköréhez, de 
azon belül az eseménysor bármely pontján elhangozhatnak. „Nincsenek úgy egy mozzanathoz 
kötve, mint az előbb említettek, de az énekesek tudatában lagzis nótaként élnek. Bármikor is 
éneklik őket, a lakodalom fogalmát idézik fel.”236 Ezeknél a daloknál sokszor csak külön a 
dallam, vagy külön a szöveg hordozza a lakodalmas jelleget, és ez gyakran cserélődhet, 
változhat. A harmadik réteget a szertartásrendhez csak lazábban illeszkedő, a lakodalomban 
inkább csak alkalomszerűen előadott énekek, illetve a táncalkalmakhoz egyébként is és 
általános kötődő táncdallamok, bordalok, mulatónóták alkotják.237 
 A lakodalmi táncszók (csujogatások, ihogtatások vagy réjják) egy része kifejezetten 
alkalmi jellegű, mert szövegeikben dicsérik a menyasszony és a vőlegény szépségét, jó 
tulajdonságait, illetve néha pajzán, gúnyos, csúfolódó jellegűek. A lakodalmi menetben, a 
vonulás, az ágy- és kelengyevitel alkalmával, vagy a menyasszonykikérés kapcsán hangzanak 
el, az asszonyok előadásában, gyakran felelgetős-párbeszédes formában.238 Más részük 

                                                 
232 A fogalom használatára vonatkozóan lásd DÖMÖTÖR T. 1988. 566. 
233 NOVÁK L.–UJVÁRY Z. 1983. 327–394. 
234 A lakodalom költészetét, mint mondott rítust mutatja be DÖMÖTÖR T. 1983. 84–88. 
235 A lakodalmas dalok rendszerét adja az MNT III/A. 1955. A népszokások költészetének elméleti 
összefoglalása DÖMÖTÖR T. 1983. Egy önálló folklórműfaj, a menyasszonysirató elemzése VOIGT V. 1983. 
397–407. 
236 BENCZE L. 1983. 389. 
237 BAKÓ F. 1987. 17–18, DÖMÖTÖR T. 1988. 576. 
238 DÖMÖTÖR T. 1988. 576. 
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kevésbé alkalomhoz kötött, és elsősorban a tánc közbeni jókedv, öröm kifejezésére, a 
hangulat emelésére használják.239 
 A lakodalmi költészetnek a leginkább alkalomhoz kötött csoportját a vőfélyversek 
jelentik. A daloktól és a táncszóktól elsősorban abban különböznek, hogy míg azok 
alkalomhoz kötöttsége folklór jellegű (vagyis nem csak egyféle szituációban hangozhatnak 
el), addig a vőfélyversek a közköltészet köszöntőverseihez hasonlóan csak és kizárólag 
egyféle alkalomhoz, a lakodalomhoz köthetők.240 Funkcionális szempontból az archaikus 
rítusénekekhez hasonlóan magyarázzák a rítust, az alkalmat ünnepélyessé teszik, és segítik a 
házasság megkötésére jogosult formális vagy informális intézmények, szokáscselekvések 
tevékenységét, működését, fennmaradását.241 A vőfélyversek – a lakodalmi dalok egy 
részével ellentétben – nem ragadhatók ki a szokáskör kontextusából, tehát csak a lakodalom 
bizonyos mozzanataihoz, szokáselemeihez kapcsolódva érvényesek. Ebben az értelemben 
tehát elengedhetetlen, hogy a szövegek elemzése, csoportosítása előtt bemutassuk a 19. 
századi lakodalom menetét, és megadjuk a szokás forgatókönyvének legalább vázlatpontokba 
sűrített összefoglalását. 
 A kéziratos vőfélykönyvek és a ponyvanyomtatványok írásbeliségének elemzése 
kapcsán láttuk, hogy a forgatókönyvi szemlélet erőteljesen meghatározza ezek 
szerkesztésmódját. A ponyvanyomtatványoknál ez a szemlélet kimondottan és szándékoltan 
jelen van, és a népi kéziratos könyvek a gyakorlati hasznosság miatt többé-kevésbé átveszik 
ezt az időrendi sorrendet tartó, a vőfély munkáját ezáltal szabályozó és megkönnyítő 
struktúrát. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy egyetlen vőfélykönyv sem alkalmas arra, 
hogy abból a lakodalom menetét maradéktalanul és pontosan rekonstruálni lehessen. A 
ponyvanyomtatványok esetében természetes, hogy a nagy példányszámban és tömegesen 
piacra dobott kiadványok nem tudják az egyes kistájak, falvak, etnikai vagy társadalmi-
foglalkozási csoportok konkrét hagyományait és annak változásait nyomon követni. Még 
akkor sem, ha ezt esetleg a címükben jelzik is az alföldi, mátravölgyi, dunaföldvári és hasonló 
tágabb-szűkebb földrajzi megjelölésekkel. A tájegységi/települési címadás inkább csak 
reklámfogás: a városi emberek szemében ez az autentikus népiesség érzetét kelti már a 19. 
században is, de még inkább a 20. század első évtizedeiben. A kéziratos vőfélykönyvek 
esetében pedig számolnunk kell az előző fejezetben már bemutatott jelenségekkel, például a 
ponyváról történő másolással vagy a többgenerációs vegyes gyűjtemények rendszertelen 
szövegsorrendjével. Egyet kell tehát értenünk azzal a véleménnyel, hogy a vőfélyrigmusok 
idézése és sorba rendezett közlése semmiképpen nem helyettesíti a szokásleírást.242  
 A lakodalomkutatás első elméleti igénnyel készült monográfiája, A kolonyi lagzi a 
színjátékszerű szokások körébe utalja a lakodalmat, és a színjátszás esztétikai-funkcionális 
fogalomkészletével írja le a szokás menetét. Putz Éva a forgatókönyv kifejezést még nem 
használja,243 de könyvének második, szöveghű adatközlő része lényegében a „színdarab 
forgatókönyvét” adja, a zenei elemek hangsúlyozásával. A szerző tömören így összegzi ez 
irányú törekvéseit: „Igyekeztem bemutatni, hogy a lakodalomnak egységes, kötelező 

                                                 
239 A lakodalmi réjják tartalmi-funkcionális csoportosítása: KÜLLŐS I.–MARTIN GY. 1982. 185–186. Alapos 
táji összefoglalásukat adja a Délvidékről SINKOVITS F. 1974. 83–138. A réjjákra jellemző tematikai és 
funkcionális kötöttségen túl társadalmi determináltságukról is ír Horváth István: „Rikótozni a nők, menyecskék 
szoktak. A szövegek nagy többsége a szeretkezéssel volt kapcsolatban: szókimondóan nevén nevezve a 
dolgokat.” HORVÁTH I. 1980. 156. 
240 VOIGT V. 1972. 56–65. 
241 BAKÓ F. 1987. 19. 
242 SZILÁGYI M. 2004. 328. 
243 A szokáskutatásban a forgatókönyv kifejezést, mint a szokáshagyományozás központi kategóriáját két 
évtizeddel később Németh Imre vezette be. Szociológiai szemléletű módszertani újítását először a naptári 
ünnepek színjátékszerű szokásai kapcsán alkalmazta, ám a terminus használata a lakodalom-leírásokban is hamar 
polgárjogot nyert és általánossá vált. NÉMETH I. 1966. 50–58, 1979. 206–207. 
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szerkezete van.”244 Az egységes és kötelező szerkezet különböző elemekből épül fel, és ebben 
a tekintetben Putz Éva nem választja el a szokás menetének egyes mozzanatait, és az azokat 
körülvevő tárgyi, rituális, zenei stb. kellékeket. „A lakzinak mint összetett és nagyépítményű 
művészi valóságnak elemtana gazdag. A jel-elemek kisebb rendszereket alkotnak, s e 
részrendszerek egysége adja az egész elemtant. Ilyen részrendszert alkotnak a térszíni elemek, 
a mozgás, a szerep, a zenei, a rituális, a jogi és a tárgyi kellékek részrendszerei.”245 A 
különböző elemek ilyen jellegű egységes kezelése megfelelt ugyan a szerző holisztikus 
szemléletéből fakadó kívánalmaknak, nem tudott azonban a különböző lakodalom-leírások 
összehasonlító elemzésének alapjává válni. 
 A későbbiekben célszerűbbnek bizonyult az a látásmód, ahogyan Niedermüller Péter 
közelített a komplex szokásrendszerek – mint például a lakodalom – szegmentálásának 
problematikájához. Az összehasonlító vizsgálatok és egyáltalán a szokáselemzés alapvető 
feltétele, hogy azonos kritériumok mentén behatárolt, egymással érdemben összehasonlítható 
elemekre lehessen bontani a nagy rendszereket. Ennek érdekében Niedermüller a 
szokásesemény fogalmával jelölte „a rendszernek az elemzésre és az összehasonlításra 
leginkább alkalmas összetevőit.”246 A szokásesemények az ő értelmezésében olyan 
cselekmények, amelyek „bár több részből tevődhetnek össze, egyértelműen elkülönülnek más 
cselekményektől, még akkor is, ha egy magasabb szinten ezek a szokásesemények egységes 
rendszerré, folyamattá szerveződnek.”247 Egy találó elméleti párhuzammal élve a 
szokásesemény éppen olyan része a rituális cselekvéssornak (szokásrendszernek), mint a 
mondat a nyelvi szövegnek. Ennek a szemiotikai jellegű megközelítésnek a jegyében 
elemezte Bakó Ferenc a palócföldi lakodalmat, de fogalomhasználatában nem volt ennyire 
szigorú és következetes. A nagyobb rendszert alkotó kisebb egységek kérdéséről a kötet 
bevezetőjében írt, ahol egymással azonos értékű szinonimaként használt több kifejezést. „A 
lakodalom nem egyetlen szokás, népszokás, hanem cselekmények sora, azonos célú 
együttese, amelyet a tárgyi és a szellemi világ számos ünnepi megnyilvánulása kísér […] A 
lakodalom nem egyetlen népszokás, hanem a szokások rendszere, amelyben számos elem, 
szokásrész folyamatosan követi egymást.”248 A lakodalmat szokáskörnek, szokásciklusnak, 
szokásrendnek nevezi, a nagyobb rendszert felépítő kisebb egységeket pedig a lakodalom 
összetevői, a lakodalom elemei, szokáscselekmény, szokásrész elnevezéssel illeti. Az 
alábbiakban én sem ragaszkodom egyik vagy másik kifejezés következetes és kizárólagos 
használatához. Az egymás szinonimájaként értelmezhető megnevezések mellé még a szintén 
gyakran használt szokásmozzanat terminust is hozzáteszem, felvállalva ezzel, hogy a 
szokáskutatás szempontjából esetleg következetlen és pontatlan lesz a dolgozat 
fogalomhasználata.  
A lakodalmi szokáskör forgatókönyvének szakaszolására vonatkozóan igen tanulságos és jól 
használható megközelítés Van Gennep átmeneti rítus-elméletének adaptációja. Niedermüller 
Péter az erről szóló tanulmányában249 a Magyarság Néprajza IV. kötetének lakodalom-
leírását vette alapul, és osztotta be 21 szokáseseményre a lakodalom menetét. A gyülekezéssel 
kezdődő és a másnapi hérésszel végződő rituális cselekvéssort az új családot létrehozó 
házasulandók szempontjából három szakaszba sorolta, Van Gennep elméletének megfelelően. 
Az elválasztó (preliminális) rítusok körébe a menyasszony kikérésének, illetve a vőlegény és 
a menyasszony búcsúztatásának különböző formái tartoznak. Az eltávolító (liminális) rítusok 
a különböző helyszínek közötti lakodalmi menetek, az ünnepélyes vonulások, a menet 

                                                 
244 PUTZ É. 1943. 38. 
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akadályozása, a menyasszony és a kelengye átvitele köré rendeződnek. A beépítő 
(posztliminális) rítusok a vacsora és az azt követő időszak: a fektetés, a kontyolás, a 
menyasszonytánc, a hérész szokáseseményeit foglalják magukba.250 Az átmeneti rítusok 
elméletének következetes alkalmazásával írta meg Balázs Lajos a csíkszentdomokosi 
lakodalom monográfiáját, aki az előzőnél tágabb kontextusban, és ezért más beosztásban közli 
az egyes szakaszokhoz kapcsolódó szokáseseményeket.251 Az elválasztó rítusokhoz az 
ismerkedés különböző alkalmait és azok rituális mozzanatait sorolja, a fonótól a 
táncalkalmakon át a farsangi bálokig. Az eltávolító rítusok a háztűznézéssel és a leánykéréssel 
kezdődnek, és a lakodalom előkészületein át a menyasszony kikérésével és a nászmenettel 
érnek véget. A beépítő rítusok pedig lényegében a vacsora és a kontyolás köré szerveződnek. 
Balázs Lajos ebben a modellben inkább követi a szokásesemények időrendi sorrendjét, míg 
Niedermüller Péter beosztása szabadabban kezeli az időrendiség szempontját, és a 
funkcionális megfontolásokat helyezi előtérbe. 
 

A szokáskör forgatókönyve 
 
Témánkkal kapcsolatban az elméleti megközelítések tanulságain túl természetesen az a 
legfontosabb, hogy képet kapjunk a lakodalom menetének 19. századi alakulásáról, 
változásairól. Az ehhez szükséges szokásleírások változatos és bőséges irodalmát kitűnően 
összefoglalja Györgyi Erzsébet. Áttekintésében felhívja a figyelmet arra, hogy a 19. századi 
lakodalom-leírások meglehetősen egyenetlenek, eltérő színvonalon és eltérő részletességgel 
mutatják be egy-egy település vagy néprajzi táj házasságkötési szokásait. Ennek oka, hogy a 
legtöbb korabeli szokásleírás nem a tudományos érdeklődés, hanem az újságírói 
szenzációhajhászás vagy a szépirodalmi útleírás követelményei szerint született, főleg a 
könnyű olvasmánynak számító hetilapokban. Éppen ezért nehéz ezek összehasonlítása, illetve 
adataikat minden esetben kellő forráskritikával kell kezelni.252 Érvényes ez a megállapítás 
Réső Ensel Sándor 1867-ben megjelent szöveggyűjteményére is, aki egybegyűjtötte a 
népszokásokkal kapcsolatos elszórt közléseket, és „szerkesztőként átstilizálta az eredeti 
leírásokat a nagyközönség ízlésének megfelelően.”253 Ezzel együtt is rendkívül hasznos az ő 
gyűjteménye, és a következőkben alapvetően ennek az adataira támaszkodom a lakodalom 
forgatókönyvének bemutatása során. Emellett Balogh Sámuel 1827-es gömöri leírását, illetve 
Hoffmann Tamás, Filep Antal és Schram Ferenc 18–19. századi forrásközléseit használtam az 
áttekintéshez.254 Ez a több mint harminc korabeli lakodalom-leírás természetesen nem lenne 
elegendő egy monografikus szokáskutatás vagy egy rendszerező történeti áttekintés számára. 
Elegendő viszont a mi számunkra ahhoz, hogy a lakodalom menetének főbb elemeit és azok 
változásait ne csak a szakirodalmi összefoglalások idézésével, hanem konkrét adatokkal 
alátámasztva is be tudjuk mutatni.  
A történeti szemléletű szokáskutatásban általánosan elfogadott álláspont, hogy a lakodalom 
forgatókönyve évszázadokon át viszonylag stabil és állandó. „A lakodalom, annak ellenére, 
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hogy rendkívül érzékenyen hatnak rá az életforma különböző jellegű változásai, bizonyos 
vonásaiban mégis állandó, bizonyos vonásai a jelenkor és a néphagyomány megszabta 
időbeni határok között mégis viszonylag keveset módosultak.”255 Ez a viszonylag stabil keret 
alapvetően a szokáskör vezérfonalát jelentő szokásesemények időbeli sorrendjére, és csak 
másodsorban az egyes szokásesemények tartalmára vonatkozik. Ezek a különböző 
cselekmények „együttesen […] valóságos kompozíciót alkotnak, amelynek részletei az ország 
különböző pontjain – a múlt század közepe óta felgyűlt nagyszámú lakodalom-leírás tanúsága 
szerint – eltérőek, de valamennyien egyetlen alapséma variánsainak tekinthetőek.”256 Dégh 
Lindának ez a kijelentése egybecseng azzal a törekvéssel, hogy a kutatás megállapítsa és 
létrehozza azt az „egyetlen alapsémát,” amelyre valamennyi 19–20. századi lakodalom 
menete így vagy úgy felfűzhető. Mindmáig a legszélesebb merítéssel készült, ezernél több 
leírást összegző, és a legrészletesebb ilyen forgatókönyvi séma a Magyar Népzene Tára III/A 
kötetének bevezetőjében található.257 „A lakodalom szokásai időben és térben eltérnek, vagy 
alternatíve fordulnak elő. Amidőn itt a lakodalom menetét leírjuk, természetesen nem egy 
bizonyos lakodalomra gondolunk, hanem a különböző vidékeken előforduló összes 
megkülönböztethető mozzanatokat közöljük.”258 Ez az összes mozzanat 110 (!) szokáselemet 
jelent, ami rendkívül bőséges a többi összefoglalásban található, átlag 20–40 elemes 
felsorolásokhoz képest. Ennek a bőségnek több oka is van, elsőként például az, hogy a 
lakodalom szokáskörét a MNT az ismerkedés-párválasztás szokásaival indítja, és ezeket is 
beleveszi az áttekintésbe. Másodsorban jellemző, hogy az egyes elemek általában már olyan 
kicsiny, további összetevőkre nem bontható egységek, amelyeket a szövegfolklorisztikában 
motívumnak mondanánk. (A lakodalom előkészületeinek sorában például egy szokáselem a 
díszek elkészítése, amely az MNT-ben négyfelé tagolódik: koszorúkötés, télizöld-szedés, 
varró, pártaszedés.) Ráadásul a teljességre törekvő felsorolásban számos helyen találunk 
párhuzamosságokat, azonos szokáselemek más-más megnevezés alatt történő külön említését. 
(Például a lakodalom utóvendégségeinek sorában a felföldi hérész és az alföldi kárlátó 
lényegében ugyanaz a szokáselem, kétféle táji változatban.) Az összegző forgatókönyv a kötet 
tematikájának megfelelően zenei szempontú, tehát minden egyes olyan mozzanatot külön 
megemlít, amely egyébként nem tekinthető önálló szokáselemnek, de saját zenei vagy 
szöveges megnyilvánulásai vannak. (Például a vacsora egyik fogásaként feltálalt kakas külön 
egységként szerepel, a jellegzetes zoborvidéki kakasnóta miatt.) Mindezek figyelembe 
vételével az általam lerövidített, összesűrített és a számomra lényeges mozzanatokra (a 
vőfélyverssel kísért szokáselemekre) koncentráló forgatókönyv a következő: 
1) Ismerkedés – udvarlás – háztűznéző – leánykérés – kézfogó – jegyváltás – egyházi 
bejelentkezés, hirdetés – jegyben járás. 
2) Előkészületek a lakodalomra: díszek és kelengye elkészítése – hívogatás – csigacsináló, 
ételküldés – ágyvitel (itt jelzi a sorrendi változatok sokféleségét) – leánysiratás, leánybúcsú. 
3) A lakodalom napja: vendégfogadás, reggeli – menyasszony öltöztetés – kikérés az 
esküvőre – nászmenet – esküvő – nászmenet hazafelé – ebéd külön két háznál (itt többféle 
változat lehetséges) – a menyasszony kikérése, búcsúztatása – a menyasszony átvitele 
menetben a vőlegényes házhoz – az új pár befogadása – vacsora, étkezés közbeni mulatozás – 
menyasszonytánc, menyasszonyfektetés – koszorúlevétel – lakodalmi játékok, alakoskodás – 
hajnalozás, hajnaltűztánc – tyúkverő – hérész, kárlátó – kontyolás (itt is többféle sorrendi 
változat lehetséges) – újasszony avatás – utóvendégségek. 
A Magyar Népzene Tára tehát három ponton is jelzi, hogy a szokáselemek sorrendje az egyes 
leírásokban jelentősen eltérhet. Ezek az eltérések szoros összefüggésben vannak a lakodalom 
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hosszával. A többnapos palócföldi lakodalomban például az ágyvitel az esküvő előtti napon 
történik, míg ugyanezen a vidéken az egynapos verzió esetén az esküvő utáni 
menyasszonykikérést követi az ágyvitel, a lakodalom napjának délutánján. A 
menyasszonyfektetést követő kontyolás szokáseleme hasonlóképpen változik: többnapos lagzi 
esetén másnap reggel, egynapos változatban éjfél körül történik meg a kontyolás. A 
lakodalom hossza tehát alapvetően befolyásolja a forgatókönyvi sorrendet is. Ezt a 
szempontot vette alapul Bakó Ferenc modellje, amelyben kilenc palócföldi lakodalom 
menetét hasonlította össze, és állapított meg ez alapján típusokat. Elemzése azért is hasznos 
számunkra, mert a kilencből hat a hosszú 19. század időszakából való (köztük Balogh 
Sámuel, Pápai Károly, Istvánffy Gyula szokásleírásaival).259 Bakó Ferenc 25 szokáselemre 
bontotta a lakodalom menetét, és ezeket rajzos jelekkel ábrázolva készítette el a vizsgált 
leírások forgatókönyvi vázlatát. Csak az esküvő napjától számította a lakodalom menetét, az 
ismerkedéstől a leánykérésen és a kézfogón át a jegyességig tartó szokásokat, és a közvetlen 
előkészületeket nem vette bele rendszerébe. Három típust határozott meg: a háromnapos, a 
kétnapos és az egynapos lakodalmat. A háromnapos palóc lakodalom (1837 Nógrád megye) 
általam összefoglalt, sűrített vázlata: 
1. nap: a vőfélybot és a jelvények kikérése – menyasszonykikérés az esküvőre – esküvő – 
ebéd két háznál – fillérezés, ételküldés (étkezés a násznagy házánál) – a menyasszony 
kikérése, búcsúztatása, érkezése a vőlegényes házhoz – vacsora – fektetés. 
2. nap: kontyoló – újasszony avatás – ebéd – fillérezés – hérész (a menyasszony rokonságának 
érkezése). 
3. nap: a menyasszonykalács felvágása, szétosztása – megkötözés (a vőlegény jelképes 
megkötözése és kiszabadítása). 
A szintén háromnapos borsodi palóc lakodalom 1911-ben a következőképpen zajlott: 
1. nap: a vőfélybot és a jelvények kikérése – menyasszonykikérés az esküvőre – esküvő – a 
menyasszony búcsúztatása, érkezése a vőlegényes házhoz – menyasszonytánc – vacsora – 
fektetés – kontyolás – menyecsketánc asszonyfővel – megkötözés – menyasszonyporkolás 
(hajnali rituális tűzégetés) – menyasszonykalács felvágása. 
2. nap: újasszony avatás – ebéd – hérész – megkötözés. 
3. nap: ebéd – ajándékosztás (ételküldés). 
A háromnapos formákkal egy időben, velük párhuzamosan létező és ugyanolyan elterjedt 
kétnapos típus részben sűríti, részben megváltoztatja a lakodalom menetét. Érdekes, hogy az 
egyik legkorábbi forrás, Balogh Sámuel 1827-es gömöri szokásleírása is kétnapos 
lakodalomról tudósít, melynek az előkészületei viszont további három napot vettek igénybe. 
Ennek a menete: 
1. nap: a vőfélybot és a jelvények kikérése – menyasszonykikérés, búcsúztatás – esküvő – 
ágyvitel – vacsora – fektetés – hajnaltűz – kontyolás. 
2. nap: hérész – ebéd. 
Hasonló ehhez az 1894-es mátraalji, Heves megyei szokásleírás forgatókönyve: 
1. nap: vőfélybot és a jelvények kikérése – a menyasszony kikérése az esküvőre – esküvő – 
menyasszonykikérés, búcsúztatás, érkezés a vőlegényes házhoz – hérész – vacsora – 
menyasszonytánc – menyasszonykalács osztogatása – fektetés. 
2. nap: reggeli – kontyolás – újasszony avatás – megkötözés – menyasszonyporkolás. 
Borsodban a 20. század elején, első felében még általános volt a kétnapos típus. Sajóvelezden 
az 1920-as években, Mályinkán 1935-ben, Tardonán 1945-ben szűkült egy napra, de Sátán 
még 1970-ben is kétnapos volt. Tardonán egy jellegzetes átmeneti forma alakult ki: a 
lakodalom csak délután kezdődött, és másnap délig tartott.260 Palócföldön egynapos 
lakodalmat csak a 20. század közepétől regisztrált a kutatás. 
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Ha Bakó Ferenc modelljének alkalmazásával elemezzük a 19. századi más tájegységi 
lakodalom-leírásokat, akkor azokban is rendre találkozunk mindhárom típussal. A Réső Ensel 
Sándornál megtalálható 27 szokásleírásból kiderül, hogy a kétnapos típus volt a 
legelterjedtebb (12 esetben), de a különbség aránya nem szignifikáns, mert az egynapos (9) és 
a háromnapos (6) lakodalmak is jellemzőek voltak szerte a Kárpát-medencében. Érdekes, 
hogy az egyes típusok sem tájegységhez, sem etnikumhoz nem köthetők. Eloszlásuk 
egyenletes mind földrajzi értelemben, mind pedig a leírásokban érintett hazai nemzetiségek és 
sajátos kultúrájú magyar csoportok (székelyek, csángók) vonatkozásában. Talán az egyetlen 
érdemleges észrevétel, hogy az Alföldön háromnapos lakodalomról nincs tudósítás a 
kötetben. Az adatokból tehát az derül ki világosan, hogy egymás mellett, párhuzamosan éltek 
sokszor ugyanazon a tájegységen belül is az egy-két- és háromnapos lakodalmi forgatókönyv-
típusok. Ez azt valószínűsíti, hogy a szokáskör időtartamának változása nem egy lineáris és 
egy irányba ható folyamat (miszerint a három nap csökken előbb kettőre, végül egyre). 
Előfordulnak utalások az ellenkezőjére is, miszerint a 18. században még nem, a 19. 
században azonban már lehetséges volt a parasztok számára is a két-háromnapos lakodalmak 
rendezése.261 
A menyegzők hosszát több tényező is befolyásolta. Ilyen volt az egyházi szabályozás, amely a 
16–18. századok folyamán rendszeresen tiltotta a többnapos lakomázásokat és mulatságokat. 
Kiegészült ez – elsősorban a protestáns felekezetek körében – a racionális, ésszerű 
takarékoskodásra való intéssel is. A szentesi református egyház kéziratos krónikája ezt a 
szemléletet így adja elénk: „Lehet gondolni, hogy 100–150 [emb]ert így vendégelni 2–3 nap 
mely sokba kerülhetett. Én ugyan, aki az efféle vesztegetéseknek több ízbe szemlélője voltam, 
bátran merem írni, hogy ha Szentes 1700-tól fogva 1800-ig annak felét, amit a lakodalmakra, 
keresztelőkre, halotti torra, s névnapi vacsorákra elvesztegetett a közjóra adta volna, olyan 
Kapitális gyűlt volna belőle össze, hogy annak az Interesséből most adójának nagy része 
kitelne.”262 Lőcsén a három napig lakodalmazó családot már megbüntették, a 16–18. 
században egyedül az arisztokrácia tarthatott háromnapos menyegzőket. Az alföldi 
mezővárosokban a 18. században tiltották az egynaposnál hosszabb lakodalmakat.263 
Előfordult az is, hogy a helyi egyházi szokások éppen az ellenkező irányba mozdították a 
szokáskör időtartamát. Szentesen a templomi esküvő időpontját estéről előrehozták délelőttre. 
Ennek következtében már délben le kellett ültetni és meg kellett ebédeltetni a násznépet, 
amitől egyszeriben hosszabbak és drágábbak lettek a lakodalmak.264 Mindezt összevethetjük a 
recens néprajzi gyűjtésekben gyakran hangsúlyozott mintakövetési stratégiákkal, vagy a 
lehetőségeken messze túlmutató nagy vendéglátás nyögve vállalt költségterheivel is. Úgy 
tűnik, hogy a lakodalom hossza a 19. században nem tájegységi-etnikai hovatartozás vagy 
kulturális tradíció kérdése, hanem inkább az anyagi lehetőségek és az azok mögött húzódó 
társadalmi jelenségek függvénye. 
A lakodalom hossza azonban nemcsak az egyházi szabályozástól és az anyagi lehetőségektől, 
hanem a benne foglalt szokáselemek számától és azok egyenkénti időtartamától is 
nagymértékben függött. Ebben a vonatkozásban már sokkal inkább jellemző az egyszerűsödés 
és a rövidülés felé haladás. Az egyik ilyen meghatározó szokáselem a menyasszonyfektetés és 
a hozzá kapcsolódó menyasszonytánc, gyertyástánc–osztótánc, pártalevétel, öltöztetés, 
kontyolás, ajándékozás jelenségkomplexuma. A két- vagy háromnapos forgatókönyvi 
típusokban az éjfél körüli fektetést a házasság valódi elhálása követi, és a kontyolóra, 
menyasszonytáncra, ajándékozásra csak másnap kerül sor. A 19. század egyik nagy változása, 
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hogy megszűnik a fektetés-elhálás nyilvánossága. Ha szimbolikus módon meg is marad ugyan 
a pártalevétel és a fektetés szokásmozzanata, azt azonnal követi a kontyolás, az átöltözés, és 
még éjjel megtörténik az ajándékozással vagy pénzgyűjtéssel egybekötött menyasszonytánc, 
menyecsketánc is. (Ezeket nevezi Bakó Ferenc az egynapos típusban összefoglaló néven éjfél 
körüli szokásoknak.) Így másnapra már nem marad elvégzendő rítus és nincs több érdemi 
tennivaló, legfeljebb még egy közös étkezéssel lezárják a vendégeskedést. Kialakult tehát az 
egynapos lakodalom modellje, amely egyébként a parasztcsaládok zömének anyagilag is 
jobban megfelelt.265 Hogy a fektetés-elhálás nyilvánosságának megszűnése ok volt-e vagy 
következmény, azt kellően részletes korabeli gyűjtések híján nehéz lenne megállapítani. 
Szentesen erkölcsi magyarázatot fűztek a változáshoz. A rítust hagyományosan a 
nyoszolyóasszonyok végezték a kamrában, akik a pártalevétel után a menyasszonnyal együtt 
háltak, reggel felkontyolták, és újasszonyként adták először az újember kezére. Ezt a 
korlátozást egyes fiatalemberek nehezen tűrték, és „a kamarát, hol a menyasszony a 
nyoszolyóival feküdt, a vőlegény megkerülvén az ajtaját sarkából kivetette, és nyoszolyóikat 
kihányván és ajtaját újabban bézárván hites felesége mellé lefeküdt.”266 A hasonló botrányok 
elkerülése érdekében később a fektetést inkább kihagyták a lakodalom menetéből. 
Felsőtárkányban a padláson lévő szalmában vetettek ágyat az ifjú párnak, de egy 
szerencsétlen tűzeset kapcsán a szokás elmaradt. „1887 és 1880 között még általános lehetett 
a menyasszonyfektetés, de 1880 körül a hagyomány szerint egy szerencsétlenség miatt 
tömegesen elhagyták és attól kezdve csak szórványosan találjuk nyomait. Utolsó 
előfordulására 1915-ből van adatunk.”267 Nem kizárt azonban, hogy az egynapos lakodalom 
kedvezőbb anyagi feltételei motiválták a szokás elmaradásával járó időbeli rövidülést, és a 
változással kapcsolatos ideológiai magyarázatok csak palástolták a valódi okokat. Ehhez 
nagyon hasonló jelenség szintén a 19. században a kalotaszegi menyasszonyrablás 
(leánylopás, vagy finomabb nevén leányszöktetés) esete. Az ilyen módon létrejött 
házasságoknál nem kellett a lánnyal kelengyét adni, és nem kellett lakodalmat rendezni. A 
korábban valódi rablásként végrehajtott esetek színlelt szöktetéssé alakultak, anyagi okokból. 
„Mostanában nem egyszer megtörténik, hogy a legény egyszerűen megszökteti a leányt, 
sokszor éppen a szülők beleegyezésével, akármit is beszéljenek róluk a faluban. Ezzel 
megtakarítják azt a sok költséget, mely a lakodalommal járna.”268 A szökés szégyene jobban 
elviselhető volt, mint a szegényes lakodalomé, és az alkalmanként mindig újrakonstruált 
magyarázatok hátterében a közösség minden tagja tudta és értette a valódi okokat.269 
A lakodalom menetének egyik meghatározó eleme tehát a szokáskör időtartama, vagyis a 
lakodalom hossza. A másik, legalább ennyire lényeges és alapvető forgatókönyvi típusokat 
generáló tényező a lakodalom helyszíneinek száma. Györgyi Erzsébet 19. századi forrásokat 
összegző tanulmánya 38 szokáselemet határoz meg, a Magyar Népzene Tárához hasonlóan az 
ismerkedés-párválasztás szokásaitól indulva az utóvendégséggel bezárólag. Alaptípusként azt 
veszi, hogy a lakodalmat két háznál, a menyasszonyos és a vőlegényes háznál rendezik 
egyszerre. A két násznép a szokáskör folyamán mindvégig külön működik és önállóan mulat, 
és bizonyos időrendi pontokon megtörténnek a hagyomány által szabályozott rituális oda-
vissza látogatások, ajándékcserék, közös étkezések és köszöntések. A két násznép az esküvő 
napjának reggelén külön gyülekezik, és külön vonul a templomba, ahonnan az esküvő után 
külön mennek haza ebédelni. Az esküvő napjának délutánján a vőlegény küldöttsége (vagy az 
egész násznép) felkeresi a menyasszonyos házat, és színlelt vagy valós akadályok leküzdése 
után (olykor többszöri kísérlettel, gyakran háromszor) kikérik a menyasszonyt. Megtörténik a 
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vőfély általi búcsúztatás, és a menyasszonyt (jogi értelemben már feleséget, gyakran 
kelengyéjével együtt) szekéren, nászmenetben viszik át a vőlegényes házhoz. Érkezésekor 
befogadó rítusok következnek, majd megkezdődik a lakodalmi vacsora. A menyasszony 
násznépe otthon marad és külön mulat. Az éjfél körüli és másnap hajnali-reggeli 
szokásmozzanatokban (fektetés, gyertyástánc, pártalevétel, menyasszonytánc, kontyolás, 
alakoskodók jelenetei, hajnaltűz) csak a vőlegény násznépe, illetve a menyasszony közvetlen 
kíséretét alkotó nyoszolyók vesznek részt. Másnap a hérész keretében jönnek át a lányos 
háztól megnézni a felkontyolt újasszonyt, megtörténik az ajándékok cseréje, és 
vendéglátásban részesülnek a vőlegény házánál.270  
A népi gyakorlatban ez a kikérés-kiadás, átvitel-menet és megérkezés-befogadás szokáskör 
volt a lakodalom központi eleme, leglátványosabban megrendezett és legtöbb rituális 
cselekménnyel kísért része. Ennek hátterében olyan archaikus középkori joggyakorlat 
húzódik, amelyben az egyházi esküvő még nem játszott döntő szerepet, és a házasságkötés 
érvényességének feltétele a kézfogó-jegyváltás szokása, illetve a kikéréstől a befogadásig 
terjedő átmeneti rítus megfelelő lebonyolítása volt.271  
A két háznál rendezett lakodalom a 19. század legjellemzőbb alaptípusa volt, mégpedig 
leggyakrabban kétnapos formában. Ugyanakkor – a lakodalom egy-két-háromnapos 
változataihoz hasonlóan – a helyszínek számában és az ehhez igazított forgatókönyvben is 
több típus létezett egymás mellett, egymással párhuzamosan a Kárpát-medencében.  
A két háznál rendezett lakodalomnál egyszerűbb módon, kevesebb szertartásos utcai 
vonulással (és ezáltal természetesen a nyilvánosság egyre csökkenő szerepével) kerül 
megrendezésre az egy háznál tartott típus. A számtalan helyi változat mögött húzódó közös 
alapséma a reggeli gyülekezéssel kezdődik, általában mindkét háznál külön-külön. A legényes 
háznál indulnak az események a vőlegény búcsúztatásával, majd a násznép átvonul a 
menyasszonyos házhoz. Itt rögtön megtörténik a menyasszony kikérése és végleges 
elbúcsúztatása, és a két násznép egyesülve vonul a templomi esküvőre. Az esketés után együtt 
maradva, egy menetben vonulnak a vőlegényes házhoz, ahol megtörténnek a befogadó 
rítusok, és a két násznép egy helyszínen, közösen üli meg a lakodalmat.  
A két alaptípus (a két násznép szempontjából: teljesen külön vagy teljesen együtt rendezett 
szokáskör) között több átmeneti forma is létezik.  
A) A két násznép külön gyülekezik, és külön vonul a templomba. Az esküvő után külön 
mennek haza, majd a délutáni menyasszonykikérés, kiadás és búcsúztatás után a két násznép 
együtt vonul át a vőlegényes házhoz. Ebben az esetben a menyasszonyos háznál az ebéddel és 
a kikéréssel zárul a vendéglátás, és a másnapi hérész is elmarad (vagy más formában valósul 
meg). Az éjfél körüli szokásokban már együtt vesznek részt. 
B) A két násznép külön gyülekezik, és reggel a vőlegény násznépe (vagy küldöttsége) a 
lányos háznál kikéri a menyasszonyt egy rövidebb formában, csak az esküvőre. Történhet egy 
kisebb jelentőségű búcsúztatás is. A templomba együtt vonulnak fel, és az esküvő után a két 
násznép külön vonul haza. Délután következik az igazi, háromszori és akadályokkal nehezített 
kikérés, a sírással együtt járó végleges búcsúztatás, majd a menyasszony átvitele a legényes 
házhoz. A folytatás ebben az esetben is történhet még kétféle módon, vagyis a menyasszony 
násznépe még maradhat külön, vagy vonulhat a vőlegénnyel együtt is. 
C) A templomi esküvő után a menyasszony násznépe a lányos házhoz megy, a vőlegény pedig 
egy harmadik helyszínen (kocsmában, vendéglőben) tölti a délutánt. A menyasszony 
kikérésére, búcsúztatására és átvitelére este, már sötétben kerül sor, és a két násznép a 
vőlegényes háznál együtt lakja el a menyegzőt.  

                                                 
270 GYÖRGYI E. 1990. 32–35. 
271 TÁRKÁNY Szücs E. 1981. 377–386. Az egyházi esketés és a népi gyakorlat összefüggéseiről BÁRTH D. 
2005. 45–90. A kikérés köré szerveződő átmeneti rítus fontosságáról BAKÓ F. 1987. 136–137, SZABÓ András 
P. 2010. 1028. 
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Ezek az átmeneti formák lehetnek a szokás változásának jelző állomásai, vagyis az egyikből a 
másikba történő átmenet (jellemzően az egyszerűsödés) folyamatának bizonyos köztes 
fázisai.272 De lehetnek évtizedeken át stabilan gyakorolt lokális variánsok is, sőt az is 
előfordulhat, hogy egyedi változatok ezek, melyeket a kutatás éppen az adott formában 
rögzített. (Anélkül, hogy a szokáselemek és a forgatókönyv hátterére, miértjére fény derülne.) 
Az általam elemzett leírások közül a két háznál rendezett alaptípusba tartozott 16 lakodalom. 
Ez az összes vizsgált adatnak több mint a fele, és körülbelül egyenlő eloszlásban fordulnak 
elő a Kárpát-medence teljes területéről. Egyetlen érdekesség, hogy nincs közöttük egyetlen 
nemzetiségi szokásleírás sem; bár ez nyilván nem jelenti azt, hogy a két háznál tartott lagzi 
magyar etnikus specifikum lenne. (Ennek a kérdésnek a vizsgálata nem is jelen 
disszertációnak a feladata, de tanulságos téma lenne a történeti szokáskutatás számára.) Az 
egy háznál rendezett alaptípusba sorolható 7 lakodalom, mind a négy nagytájról 1-1 magyar, 
továbbá három nemzetiségi (sokac, horvát és német) szokásleírás. Az átmeneti formák közé 
tartozó 5 lakodalom közül egy erdélyi magyar, egy délszláv, és három szlovák. A C) típus, 
amikor a vőlegény násznépe az idő egy részét egy harmadik helyszínen, jellemzően a 
kocsmában tölti, csak a szlovák etnikum kapcsán fordul elő a leírásokban. Az A) és B) 
típusok egyes elemei pedig szinte valamennyi forgatókönyvben megjelennek, tehát az 
ismertetett alaptípusok tiszta formában nem, hanem gyakorlatilag csak változataikban léteztek 
a 19. században.  
Az átmeneti formák, illetve az egymás mellett élő különböző alapsémák kapcsán érdemes 
néhány adattal rávilágítanunk a szokáskör szerveződésének, alakulásának mögöttes 
mozgatórugóira. Török Károly 1864-es alföldi leírásából például az tűnik ki, hogy a 
lakodalom forgatókönyve lényegében a házasulandó felek családjai közötti megegyezés, 
egyedi esetenként megváltoztatható döntés kérdése. „Az esküvő végeztével, mely a szokásos 
szertartások közt megy végbe, a menyasszonyt, ha abban egyeztek meg, egyenest a 
lakodalmas házhoz viszik, ez azonban ritkán esik így; a szülők még egyszer látni óhajtják 
magzatukat lányfővel, azért esküvő után a menyasszonyt a vőfély ismét hazakíséri…”273 
Ugyanebben a leírásban feltűnik egy aranyat érő adat a változás folyamatának finom 
részleteivel kapcsolatban. A délutáni kikérés után a menyasszony násznépe marad a helyén és 
külön mulat, de egy kisebb csoport, a kállátósok átkísérik a menyasszonyt a lakodalmas 
(vőlegényes) házhoz. Őket azért hívják így, mert korábban erre a mozzanatra csak másnap, 
egy utóvendégség (kárlátó) keretében kerülhetett sor. Az 1860-as években éppen átalakulás 
közben volt a szokás: a terminológia még a régi forma emlékét őrzi, de a gyakorlat már az egy 
háznál tartandó egyszerűbb lakodalom felé való elmozdulásra utal.274  
Szintén ebbe az irányba mutat az egri és a mezőkövesdi szokáskör változása. A két háznál 
tartott lagzi B)-vel jelölt átmeneti altípusa (mely talán valamennyi korabeli forgatókönyv 
közül a legbonyolultabb) már a 19. század közepén kezdte átadni a helyét az egyszerűbb, egy 
háznál rendezett formáknak. „Egyes területeken az esküvő előtti és utáni menyasszony-
búcsúztatás egybeolvadva az esküvő elé került. Így volt ez Egerben már 1846-ban és a 
matyóknál is.”275  

                                                 
272 Ezt a folyamatot mutatja be érzékletesen Jung Károly a 20. századból. „Csak hosszas töprengés, szakirodalmi 
búvárlat és elemzés után vált megállapíthatóvá, hogy a lakodalomnak Gomboson tulajdonképpen nem egy, 
hanem több modellje is leírható. Ezekben a modellekben helyenként átfedések mutatkoznak, de végül is 
világosan megkülönböztethetők egymástól.” JUNG K. 1978. 104. Gomboson az 1930-as évekig két háznál volt a 
lakodalom, délelőtti esküvővel, a menyasszonyos háznál közösen elköltött ebéd utáni búcsúztatással és 
lakodalmas menettel. Ez később a délutánra átkerülő esküvői időpont miatt módosult, és csak a vőlegényes 
háznál tartották a lakodalmat. A harmadik változat már a legújabb kori fejlemény, amikor a művelődési házban 
van az egész szokásciklus. 
273 RÉSŐ Ensel S. 2000. 51. 
274 RÉSŐ Ensel S. 2000. 52. 
275 BAKÓ F. 1955. 389–390. 
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A szentesi reformátusok körében még korábban megszűnt a két háznál való lakodalmazás, és 
ezzel együtt a kelengyevivő nászmenet is. A kéziratos egyházi krónika hivatalos magyarázata 
szerint azért, mert a menet akadályozását célzó tréfás (ám kétségtelenül komoly 
történetiséggel bíró, és fölöttébb archaikus) népszokások már a násznép testi épségét 
veszélyeztették. „Ez a szokás 1807-ben Lakos János Curátorságában eltörlődött, mert ez a 
leányos házhoz való menetel jó útban veszedelmes, sárban alkalmatlan volt. Puskáztak, 
pernyével töltött fazekakat hajigáltak a lovak alá, mely miatt a megszelesedett lovak, sokszor 
felforgatták a kocsit. Ezen idő óta a templombeli esketőről egyenesen viszik a leányt – a 
legényes házhoz.”276  
Ugyanebben az időben, 1800-ban hozott hasonló korlátozó rendelkezést a lakodalmas menetre 
vonatkozóan a debreceni városi tanács. „Gyakran tapasztalván, hogy az ezen városban tartatni 
szokott lakodalmak alkalmatosságával a menyasszony párnáját a vőlegény házához nagy és 
pajkos ceremóniával részeg lovas legényeknek nyargalódzása között szekereken vinni, és 
ebből illetlen lármán kívül veszedelem is szokott következni, a minthogy úgy referáltatik, 
hogy tegnap is egy ifjúnak a karja, lova elesvén, eltört. Hogy azért az előbbi következhető 
illetlenségek és veszedelmek ez után eltávoztassanak, rendeltetik: hogy a párnáknak ilyen 
lármás vitele végképpen tiltódjon meg és a párna vitelkor lovas legények és muzsikusok ne 
légyenek.”277 
A rossz útviszonyok miatti nehéz közlekedés, és a virtuskodástól való óvakodás mögött 
persze józan anyagi megfontolások is húzódhattak. A Képes Újság 1865-ös leírása így vezeti 
be a két háznál rendezett lagzi (akkor már régiesnek ható) bemutatását: „Az egynéhány év 
előtti szokást írjuk le, mely mostanában költségkímélés tekintetéből már csaknem feledésbe 
megy. T. i. esketés után két részre oszlott a lakodalmas nép, – a menyasszonyt muzsikaszóval 
a szülei házhoz vitték hozzátartozói: a vőlegény szintén haza ment násznagyjával, vőféljével 
és vendégeivel: mindkét rész mulatott magának, míg végre a vőlegény násznagya, átküldi az 
egyik vőfélt, nézné meg, hogy s mint vannak a menyasszonyos háznál; az virágosan 
lobogósan belép az érdemes menyasszonyi vendégek közzé s kezdi a menyasszony-
kikérést.”278 
Egyértelműen az anyagi szempontokkal magyarázható a kétféle alaptípus együttes megléte a 
19. század második felének mezőcsáti lakodalmaiban. A Borsodi-mezőség karakteresen 
alföldi gazdálkodású, szálláskertes, és népi kerámiájáról híressé vált településén a kisnemesi 
származású református középparasztok (gazdák, gazdagok) és a földnélküli katolikus cselédek 
házasságkötési szokásai jelentősen különböztek. A gazdák megengedhették maguknak, hogy 
két háznál rendezzék a lakodalmat, többszöri kikéréssel, látványos ágyvitellel, kétnapos 
formában, hőrésszel. A szegény famíliák örültek, ha a két család össze tudta adni az egy 
háznál tartott vacsora költségeit, ezért csak egyszeri (esküvő előtti) kikéréssel és 
búcsúztatással, egynapos formában lakodalmaztak. Az ágyvitelt elvégezték már előző este, 
sötétben, lehetőleg a nyilvánosság kerülésével. A változások a szokás menetében két irányban 
történtek. Amint a szegényebb családok némelyikének lehetősége nyílott rá, azonnal 
felvállalták a két háznál tartandó lagzit, még ha kölcsön is kellett rá kérniük. Ez együtt járt a 
bővebb forgatókönyv (kétszeri kikérés és búcsúztatás) alkalmazásával. Ugyanakkor a gazdák 
esetében megfigyelhető, hogy a menyasszonyos háznál maradó fele násznép egyre inkább 
nehezményezte, hogy a vacsora közbeni és az éjfél körüli-hajnali szokásokból kimaradtak. 
Ekkor történt a látványos csáti verbunktánc (legénységtoborzó tréfás verbunk), a maskarások 
érkezése és a halottas játék, aztán a koszorú levétele és a pártástánc, a fiatalok búcsúzása a 
lakodalmas háztól, majd a lovas betyárok színlelt menyasszonyrablása, és végül hajnalban a 

                                                 
276 Általam korszerűsített átírás, az eredeti forrásközlés betűhív. FILEP A. 1971. 130.  
277 BÉRES A. 2009. 26.  
278 RÉSŐ Ensel S. 2006. 164. 
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gyertyástánc. Ezért különböző átmeneti formák alkalmazása után végül a református gazdák 
lakodalma is az egynapos, egy helyszínen tartott modell felé tolódott.279   
A mezőcsáti példa tanulsága, hogy egy időben, ugyanazon a településen két különböző 
forgatókönyv-típus is élhet egymás mellett. Ahogyan a lakodalom hossza, ugyanúgy a 
helyszínek száma sem elsősorban táji vagy etnikai kérdés, és nem is egy történeti folyamat két 
végpontja, hanem társadalmi hovatartozás és ezáltal anyagi lehetőségek függvénye. Ahogyan 
a lakodalom hosszával kapcsolatban központi jelentősége volt a fektetés-elhálás körüli 
szokáselemek változásának, ugyanúgy a helyszínek száma kapcsán a kikérés-búcsúztatás és 
az ágyvitel szokáselemeit kell megemlítenünk. Az egy háznál rendezett lakodalomban 
ugyanis csak egyszeri kikérés, és az esküvő előtt megtörténő egyszeri búcsúztatás volt 
szokásban, és az ágyvitel gyakran elmaradt, vagy az előző-következő napok egyikére 
helyeződött át. A racionális gazdasági megfontolások mellett az is szerepet kapott ebben a 
változásban, hogy a 19. század folyamán előtérbe került a közeli személyes ismeretség 
alapján kötött szerelmi házasság. Korábban – különösen a lokális exogámiát preferáló 
vidékeken – a kikérés, a kelengye kihordása, szekérre rakása nem csupán jelképes rítus, 
hanem valódi alkuval és reális kockázatokkal járó vállalkozás volt. A későbbiekben ez sokat 
finomodott, és a jól előkészített, többszöri személyes oda-vissza látogatásokon már alaposan 
átbeszélt kelengyekiadás- és szállítás sokat veszített korábbi jelentőségéből.280  
A lakodalmi forgatókönyvek változásainak hátterében áll az is, hogy az egyházi esküvő 
sorrendi helye csak fokozatosan szilárdult meg a szokáskör történetében. A korábban tisztán 
világi menyegző integrálta az egyházi szertartást, de csak lassan és számos átmeneti forma 
közbeiktatásával alkalmazkodott hozzá. Ezért élhetett sokáig az a látszólag teljesen logikátlan 
(és később meg is szűnő) forgatókönyv-típus, amelyben a délelőtti kikérés és búcsúztatást, 
majd az esküvőt követően még kétfelé ment haza a násznép, és délután újra kikérték és 
elbúcsúztatták (immár valóban, érvényesen és végleg) a menyasszonyt.281 
 
A lakodalom 19. századi menetének és a forgatókönyv-alaptípusok változásainak áttekintése 
azzal a tanulsággal szolgál, hogy sem a kéziratos, sem a nyomtatott vőfélykönyvek nem 
alkalmasak a szokáskör maradéktalan rekonstruálására. A vőfélykönyvek szövegsorrendje 
legfeljebb megközelíti, de semmiképpen nem fedi le egy-egy lakodalom teljes, élőszóban is 
elhangzó szöveganyagát. A szokásmozzanatok és az egyes szövegek konkrét kapcsolatának 
vizsgálatához alapos szokásleírásokra és azokkal együtt pontos szövegközlésekre volna 
szükség – ilyenek nemhogy a 19. századból, de még a 20. századból is csekély számban 
állnak a rendelkezésünkre.282 A nyomtatott vőfélykönyvek természetüknél fogva nem képesek 
alkalmazkodni a lakodalom menetének lokális változataihoz. Ezért keletkeznek belőlük 
kéziratos másolatok (a helyi szokásokhoz alkalmazott válogatások), illetve ezért válnak 
maguk is részben kéziratossá (a már ismertetett bejegyzésekkel, kiegészítésekkel). A kéziratos 
vőfélykönyvek elméletileg jobbak lennének egy lakodalom-rekonstrukcióhoz, ám ezeknél a 
keletkezés módja és szerzőjének a betűvetéshez való viszonya mentén mutatkoznak 
nehézségek.  
A lakodalom menetének ismerete a mellékletben közölt szöveggyűjtemény beosztása 
szempontjából igazán lényeges. A szokásmozzanatok sorrendjének figyelembe vételével 

                                                 
279 Táboros Sándor: A mezőcsáti lakodalom (1860–1900). A Herman Ottó Múzeum Néprajzi Adattára, HOM NA 
2325. 
280 GYÖRGYI E. 1990. 46. 
281 SZABÓ András P. 2010. 1081–1082. A szerző e megállapítása kapcsán arra utal, hogy az RMKT 
Közköltészet 2. kötetében a búcsúztatók nem a megfelelő sorrendi helyre kerültek a szövegbeosztásban. Az itt 
bemutatott összesen nyolcféle forgatókönyv-séma és azok átmeneti formái, illetve a mögöttük rejlő különféle 
okok figyelembe vételével úgy vélem, hogy az egyházi szertartás előtt vagy után megtörténő menyasszony-
búcsúztatás egyaránt lehetséges volt a 19. században.  
282 A legjobb ilyen monográfia BALÁZS L. 1994. 
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készült csoportosítás részletes ismertetése – a textológiai vonatkozásokkal együtt – a 
szöveggyűjtemény-kötet bevezetőjében olvasható. Itt elöljáróban mindössze annyit jegyzek 
meg, hogy a beosztás kialakítása teljesen egyedi és egyéni konstrukció. Azt már láttuk 
korábban, hogy a kéziratok saját belső szövegsorrendje teljesen változatos, ezért ezek 
alkalmatlanok arra, hogy egy kritikai szövegközlés alapjául szolgáljanak. Most arra is fény 
derült, hogy a lakodalom menete is sokféle lehet, és nem rendelkezünk adatokkal a verses 
anyag mögött lévő szokásháttér konkrét forgatókönyvére vonatkozóan. Éppen ezért szükséges 
egy köztes megoldást alkalmazni, amely fő szerkezetében a lakodalom menetét követi, de az 
egyes szövegcsaládokat inkább tartalmi-funkcionális és műfajtörténeti csoportokba sorolja, és 
nem ragaszkodik a szokásköltészet-kutatás elvei mentén történő szövegközléshez. 
Végezetül egy kísérleti jellegű ábrát szeretnék bemutatni, amely a kisgyőri lakodalmak 
feltételezett menetét mutatja be, az általam vizsgált négy kéziratos vőfélykönyv szövegei 
alapján.  

1. Hívogató 
Hívogatás a lakodalom előtt 
Hívogatás az esküvő napján 

 

2. Bokrétakikérő 
A vőfély a menyasszonyos házhoz megy, ajándékot visz, 

a kalapra és lajbira való bokrétákat kikéri 
 

4. Hitre követő 
A vőlegényes háztól elindulnak a templomba 

A menyasszonyos háztól kikérik a menyasszonyt 

8. A menyasszonyt átviszik a vőlegényes házhoz 
(Közben hazaviszik, és újra kikérik; 

vagy a templomból egyenesen a vőlegényes házhoz mennek.) 
 

5. Templomi esküvő 
6. Templomi esküvőt követően köszönővers a papnak 

 

10. Vacsora közben 
Nyoszolyóasszony ajándékáért elmegy a vőfély 

A nyoszolyóasszony ajándékát felviszi 
 

9. Vacsora 
 

Tálalóversek 
Tréfás versek, mulattatók 

Vőfélyek vitája a házasságról 
Tréfás verbunk a legényeknek 

Kásapénz szedés a 
szakácsasszonyoknak 

Adománykérő vers a zenészeknek 
 

7. Menyasszony búcsúztató 
 

3. Vőfély a paphoz megy 

11. Átviszik a menyasszony ágyát és ládáját 

12. Vacsora végén 
Vőlegényfektető vers 

Menyasszonyfektető vers 
Pártafelköszöntő 

Kontyoló vers 
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A kisgyőri lakodalomról sajnálatos módon nem készült részletes leírás. Szórványos 
feljegyzéseket és kisebb adatokat találunk a különböző gyűjtésekben, de a számunkra fontos 
és a szokáskör forgatókönyvét részleteiben bemutató alapkutatás nem történt meg. Megvolt 
erre a lehetőség az 1960-as évek elején, amikor a miskolci múzeum Bodgál Ferenc révén egy 
Kisgyőr-monográfia elkészítését vette tervbe. A szóba jöhető témakörök felsorolásán és a 
szerzők felkérésén túl azonban nem történt semmi érdemleges, mivel néhány kiszállás és 
minimális adatgyűjtés után a munka még igazi megindulása előtt félbeszakadt. Később a 
megyei honismereti gyűjtőmozgalom és az ifjúsági gyűjtőtáborok tették volna lehetővé 
alaposabb lakodalmi leírás elkészítését, amint az a megye számos településén meg is történt 
az 1970-es és 1980-as években, a szakkörvezető tanárok és diákjaik jóvoltából. Kisgyőrben 
azonban csak egyszer jártak, és az emberélet fordulóinak szokásanyagát a keresztelőtől a 
jegyességig írták le; ezen kívül a fafaragással és a népi építészettel foglalkoztak. Legutóbb 
pedig a 2005-ben végül elkészült és kiadott Kisgyőr-monográfia volt egy újabb elszalasztott 
lehetőség, miután a nem szakmabeli szerzők nemhogy helyszíni gyűjtést nem végeztek, de 
még a múzeumi adattár anyagát sem dolgozták fel a kötetben. A lakodalomról és a 
vőfélyversekről egy rövid szakasz szól, az alábbi befejezéssel: „Azt csak remélhetjük, hogy 
folkloristák, helytörténészek, irodalomtörténészek között lesz olyan kutató, aki ezeket a 
lakodalmi mondókákat, humoros, kedves versikéket külön kötetben is megjelenteti.”283 
(Milyen kár, hogy ez a gondolat nem a kötet megjelentetése előtt vetődött fel a szerzőkben.) A 
folyamatábra egy szövegközpontú konstrukció, tehát a vőfélyversek alapján készült és azok 
tematikai csoportjait nevezi meg az egyes szokásmozzanatok kapcsán. Ebből a kísérletből is 
kiderül, hogy a lakodalmi költészet szövegfilológiai vizsgálata nem nélkülözheti a történeti 
szokáskutatás eredményeit.  
 
 

Tisztségviselők, a vőfély szerepe 
 
A verses anyag megértéséhez a lakodalom menetén túl ki kell térnünk röviden a szokáskör 
legfontosabb szereplőire, tisztségviselőire is. A bevezetőben már idéztük a vőfély mint 
lakodalmi tisztségviselő egyik szokásos definícióját,284 amelyet az alábbiakban újabb 
szempontokkal és néhány további fontos részlettel szeretnék kiegészíteni.  
Elöljáróban röviden a többi tisztségviselőről. A násznagy a lakodalom legfontosabb 
személyisége. Általában a házigazdát képviseli, vagy más modell szerint a menyasszonynak 
és a vőlegénynek is van egy-egy násznagya. A házasságkötésben hivatalos funkciói vannak, 
tanúként a házasság érvényességének egyik feltétele az ő jelenléte, illetve az esketés 
szertartásában való – egyébként passzív – közreműködése. Ez a hivatalos funkció korábban 
még hangsúlyosabb volt, a tradicionális népi szemléletben a násznagy(ok) által levezetett 
kézfogó–jegyváltás szertartása lényegében (jogkövetkezményeiben és például egyes 
vidékeken az együtthálás engedélyezésében) már érvényes házasságkötésnek számított.285 Ez 
a hagyomány a 19. században már csak olyan formában volt tetten érhető, hogy a leánykérés, 
illetve a kézfogó alkalmával a szűkebb körben tartott ceremóniát a násznagy vezette, és a 
hozzá kapcsolódó prózai és verses szövegeket is általában a násznagy mondta el. Ennek 
megfelelően a vőfélykönyvek mintájára készült nyomtatott násznagykönyvek alapvetően a 

                                                 
283 PAP J. 2005. 227. 
284 GYÖRGYI E. 1990. 47. 
285 TÁRKÁNY Szücs E. 1981. 327–339. Kazáron az 1920-as években, ha nem volt megfelelő személy a 
rokonságban, akkor idegent választottak násznagynak, illetve szószólónak. „Négy, erre alkalmas ember volt 
ekkor a faluban, akik összeadták a párokat. Működésük lényegét ezzel a szóképpel fejezték ki, mintha polgári és 
egyházi esketés nem is létezne.” BAKÓ F. 1989. 110.  
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lánykérés és a kézfogó szövegeit tartalmazzák.286 A násznagyi vers megjelölés a kéziratos 
vőfélykönyvekben jellemzően a lánykérés vagy a menyasszonykikérés alkalmával elhangzó 
kikérő- és kiadó verses szövegpárokat jelenti. A násznagyoknak más elnevezése is ismert, és 
ezek a kéziratos vőfélykönyvekben is gyakran előkerülnek. Ilyen a szószóló és az elöljáró 
kifejezés: a vőfély sok versét kezdi a násznagy uram, szószóló uram, elöljáró uram 
megszólításokkal. Ezek a terminusok a két násznagy megkülönböztetésére is szolgálhatnak, 
Gömörben a vőlegény násznagya a kérőnásznagy vagy szószóló, a menyasszonyé a 
kiadónásznagy.287 Van olyan különbségtétel is, hogy a násznagy mindig rokon, a szószóló 
azonban idegen is lehet. A tisztségre általában a házasulandók idősebb férfirokonait: 
keresztapját, nagybátyját, vagy más közeli tekintélyes rokonát választották. Ahol a családi 
kapcsolatok megengedik, ott a falusi társadalmon kívül álló személy is felkérhető: 
földbirtokos vagy kántortanító násznagyságára vannak adatok a 20. sz. első feléből. Ez a tény 
a falusi értelmiség már korábban vázolt közvetítő szerepét támasztja alá, illetve részben 
magyarázatot ad arra, hogyan kerülnek a népköltészet esztétikai rendszerétől teljesen idegen 
deákos, biblikus stíluselemek és témák a lakodalmi versekbe.288  
Rangban és tiszteletben a násznagyoknak megfelelő női szereplők voltak a 
nyoszolyóasszonyok. Elnevezésük feltehetően a nyoszolyával áll összefüggésben, és arra utal, 
hogy elsődleges szerepük a menyasszonyfektetés, az ágyvitel és a kelengye körüli feladatok 
ellátása volt. Általában a menyasszony nőrokonai közül kerültek ki, gyakran a keresztanya 
vállalta ezt a tisztséget. Számuk nem meghatározott, de jellemzően több volt belőlük. Az is 
gyakran előfordult, hogy a násznagy felesége volt a nyoszolyóasszony. A nyoszolyólányok 
szintén a menyasszony segítői, ők is a kelengye kiadása és az ágyvitel kapcsán jutottak 
szerephez. A verses anyagban elsősorban a nyoszolyóasszony ajándéka kapcsán jelenik meg 
ez a szerepkör: a vacsora során (vagy más étkezés alkalmával, például a másnap reggeli 
kontyolást követő hérészes ebéd végén) tálalták fel azt az ünnepi kalácsot, amelyet a 
nyoszolyóasszony ajándékba készített. Ennek a lakodalmi süteménynek a formája a 19–20. 
század folyamán sokféle változatban ismert, és a feltálalásával, kiosztásával kapcsolatban is 
számos rítuselemmel, szokásmozzanattal kell számolnunk.289  
A lakodalom többi tisztségviselője az úgynevezett nem hivatalos tisztségviselők közé tartozik, 
és ezek köre meglehetősen nagy változatosságot mutat. Az ételek készítésével kapcsolatos női 
feladat a szakácsasszony, főzőasszony, mely szerepben számos esetben falusi specialistákat 
találunk. Férfi megfelelője az italokat kezelő csapos, kulcsár vagy kamarás. Bőséges 
adatokkal rendelkezünk a menyasszony körüli kisebb női tisztségviselőkről is, akiknek 
elnevezése a már említett nyoszolyólány mellett lehetett koszorúslány, menyasszonykísérő, 
karolójány, tőkelány, térfót. Északkelet-Magyarországon és a Palócföldön elterjedt női 
szereplő a csigavőfély, aki a lakodalmat megelőző csigacsinálóba hívogatja az asszonyokat. A 
lakodalomba történő hívogatásra is sok helyütt külön személyeket kértek fel. A szokáselemek 

                                                 
286 Legkorábbi közülük: Násznagyok kötelessége, melly a násznagyságban forgolódó embereknek kedvekért 
írattatott Mátyus Péter által. Vác, é.n. (1800 körül). OSZK 820.775. A század végéről való Alföldi 
násznagykönyv (Budapest, 1889.) a címében részletesen tartalmazza, hogy a házasságkötés szokáskörének mely 
mozzanatainál volt szerepe a násznagynak. Alföldi násznagykönyv, mely tartalmazza magában a leány 
lefizetését, gyűrűzést, naphagyást, lakodalomba való beköszönést, meghívást, ajándékbeadást, leány búcsúzását 
szüleitől vagy rokonaitól stb., hozzáadva az árva leány búcsúzást is, továbbá háznál való bekérést, pohár-
köszöntéseket és az avatáskor való hazajövetelt. OSZK Pny. 469. A tálalóverseken kívül szinte valamennyi 
szokásmozzanat említésre kerül itt, ami a násznagyok egykori komolyabb gyakorlati szerepére utal. 
287 LIPTÁK R. 1989. 49–50. 
288 BAKÓ F. 1989. 110. 
289 A lakodalmi kalácsokról ír BŐDI E. 2001. 98–103. Apor Péternek az ide vonatkozó 17. század végi leírását 
elemzi KISBÁN E. 2001. 104–110. 
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egy részében (búcsúztatás, asztali köszöntők) kiemelt szerep jut az örömapának és 
örömanyának, a menyasszony és a vőlegény szüleinek.290  
A számunkra legfontosabb valamennyi szereplő közül a vőfély szerepe és annak történeti 
változása. Vőfély szavunk első ismert előfordulása elég korai, 1395-ből való, a „vő segítő 
társa” értelemben.291 Lakodalmakon való tevékenységére vonatkozóan a 17. század 
kezdődően vannak adataink, főúri és nemesi menyegzőkről. Apor Péter sokat idézett erdélyi 
lakodalom-leírásában egy harmadrangú szertartásvezető, korlátozott érvényességgel működő 
és a násznagynak alárendelt ceremóniamester szerepében tűnik fel. A 17. század végi 
menyegzőn a vőlegényes násznép részéről a legrangosabb személy a násznagy volt, őt követte 
a vőlegény és csak harmadikként a vőfély.292 Kiemelt szerepet kaptak a ceremónia során a 
vőlegény szülei, az örömatya és az örömanya is. A lakodalmas ház vezetője és a 
vendégfogadás irányítója a főgazda volt.293 A lányos ház részéről a legfőbb tisztségviselő a 
nyoszolyóasszony, utána következett a menyasszony, és harmadikként a 
nyoszolyókisasszony. Ez a rangsor megmutatkozott az első táncban is, amikor a násznagy a 
nyoszolyóasszonnyal, a vőlegény a menyasszonnyal, a vőfély pedig a nyoszolyókisasszonnyal 
táncolt. A vőfély a menyegző folyamán mindenhová kíséri a vőlegényt, és a nászmenetben a 
násznaggyal és a vőlegénnyel együtt egy kocsiban foglal helyet. Az első napon a szerepe 
korlátozott: sorrendbe állítja a lakodalmas menetet, illetve ő adja át a vőlegény ajándékát a 
menyasszonynak, és utána hármat táncol. Éjfél körül jut nagyobb feladathoz, amikor a 
násznagy elbúcsúztatja a menyasszonyt a násznéptől, és a vőfély kezére adja az ifjú arát. 
Ekkor a vőfély és segítői szövétnekkel világítva elkísérik a menyasszonyfektetésre, ahol a 
vőfély a koszorút leveszi egy meztelen karddal, majd négyfelé vágja.294 Ezután átadja a 
menyasszonyt a vőlegénynek, és a násznép körébe visszatérve a nyoszolyókisasszonnyal 
táncol egyet. Másnap reggel lóháton ülve végigjárja a házakat, és hívogatással marasztalja a 
vendégeket a további mulatságra. Reggelinél átveszi a gazda szerepkörét: leülteti a násznépet, 
reggelit tálal fel és meleg mézes bort (csókos poharat) kínál körbe. Az ebédnél a 
nyoszolyóasszony bélesével kapcsolatos tréfáknak a vőfély a célpontja, és még a béles 
felvágása előtt illik észrevennie a kalácsba rejtett ehetetlen tárgyakat.295 
Ebből az adatsorból egyértelműen a vőfély szertartásos ceremóniamesteri szerepe tűnik ki, és 
a nyoszolyóasszony bélesét kivéve tréfás, mulattató szerepkör nem kerül említésre, mint 
ahogyan a tálalómesteri feladatok is csak másodlagosan jelentkeznek. Ugyanebből a 
korszakból a Szentsei-daloskönyv lakodalmi énekeiben is találunk adatokat a vőfélyek tisztére 
vonatkozóan. E két versszakban elsősorban az étkezéssel kapcsolatos feladatok, a 
tálalómesteri és pohártöltögető szerepkör hangsúlyozódik, és lényegesek a magatartásra, 
személyiségjegyekre utaló kifejezések is: a vőfély legyen józan, igazmondó, gyors, és 
mindenre vigyázzon.  
 
 
                                                 
290 A lakodalmi tisztségviselők és szereplők áttekintő összefoglalása: BAKÓ F. 1989. 109–135, GYÖRGYI E. 
1990. 47–49. 
291 Besztercei Szójegyzék, 1395: vey fel 
Schlägli Szójegyzék, 1405: vefel 
Zsélyi Szójegyzék, 1572: wewfel 
Kolozsvári Glosszák, 1550–1577: vő felÿ 
TESZ III. 1976. 1176. 
292 Ez a rangsor a 19. században is megvolt a délszláv népek körében, lásd RÉSŐ Ensel S. 2000. 233. 
293 Az erdélyi lakodalmakban a 20. századig megmaradt a gazda, főgazda elnevezésű lakodalmi tisztség, lásd 
BALÁZS L. 1994. 233–236. 
294 A vőfélynek erről a szimbolikus cselekedetéről, és általában a menyasszonyfektetésben játszott szerepéről 
részletesen értekezik, számos jó történeti adattal VAJDA M. 1998. 311–352.  
295 APOR P. 1978. 93–114. A nyoszolyóasszony béleséhez további adalék RÉSŐ Ensel S. 2006. 200. A 17. 
századi főúri lakodalmak vendéglátásáról ír KISBÁN E. 2001. 104–110. 
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Vőfény, tisztedet el ne felejtsed, eja, 
Az fönnszólásra, gazdálkodásra, 
Pohártöltésre vigyázz mindenre, 

héj, fallala, la!296 
 

Az vőfények józanok, 
Gyorsak és igazmondók, 
Asztalra vigyázók, 
Tál, tányér béadók 
Béadók.297 

 
Az ünnepélyességet biztosító ceremóniamester és az étkezéseket irányító tálalómester 
szerepkörök mellett harmadikként a szórakoztatás, mulattatás funkcióját kell megemlítenünk. 
A vőfély a 16–18. századi énekes szolgák, szolgadiákok újkori népi megfelelője, akik lakomák 
alkalmával vidám énekeket énekeltek, mulattató verseket mondtak.298  
Ez a hármas szerepkör a 19. században különböző arányokban és történetileg is változó 
formában van jelen a vőfély tisztségében. Általános tendenciaként megfigyelhető, hogy míg a 
17–18. században a násznagy szerepe hangsúlyosabb, addig a 19. században a vőfély veszi át 
a násznagy gyakorlati teendőinek egy részét, és egyre inkább ő lesz a lakodalom első számú 
embere, irányítója. Ugyanakkor a násznagy tekintélye és a rendtartással, ünnepélyességgel 
kapcsolatos felelőssége mindvégig megmarad a század folyamán. A két szerepkör viszonyára 
utal az a kommunikációs alaphelyzet, amely a vőfélyversek általános jellemzője: a 
szövegekben a vőfély legtöbbször egy alárendelt helyzetből szólítja meg a násznagyot. 
 

Uram, Uram, Násznagy Uram! Uram, Uram, Násznagy Uram! Uram, Uram, Násznagy Uram! 
Halljon szót Kegyelmetek, egy vagy két szóm volna Kegyelmetekhez, ha meghallgatná 
Kegyelmetek, nem más, hanem ez elsőben: dicsértessék a Jézus! Vagyon ez háznak Ura, 
Urának Násznagyja, Násznagyjának Vőlegénye, Vőlegénynek Menyasszonya.299 

 
Általános a prózai kikérő szövegekben a Mélyen tisztelt násznagy uram, szószóló uram 
megszólítás, és a tálalóversek esetében a vőfély a násznagy elé teszi először az ételt, és verseit 
is hozzá intézi. (A hivatkozásokban a szögletes zárójelben szereplő szám a 
Szöveggyűjteményben viselt sorszámot jelenti.) 
 

Itt van, násznagy uram, a harmadik étel, 
Míg más következik, éljék egészséggel! 
Szívesen adja ezt a háznak gazdája, 
Ételét, italát tőlünk nem sajnálja.300 

 
Násznagy uram, kérem mostan kigyelmedet, 
Mert elébb azt mondám, hogy nem hozok többet, 
De még egyszer hoztam ételeket, 

                                                 
296 Szentsei György daloskönyve, 1704 előtt. CANTIO NUPTIALIS. Ks.: Lakjatok vígan… Kiadása: SZENTSEI 
Gy. 1977. 97. A szövegtípus első előfordulása Miskolci Csulyak István szerzeményeként ismert, valószínűleg 
1608-ból. A mesterségcsúfoló mulatóversbe később kerülhetett a vőfélyekről szóló versszak. Lásd RMKT 
XVII/2. 41–42. [19.] 
297 Szentsei György daloskönyve, 1704 előtt. CANTIO ALIA. Ks.: Házosságra jaj, magam… Kiadása 
SZENTSEI Gy. 1977. 158. 
298 BAKÓ F. 1989. 118, THÚRY J. 1890. 409. 
299 Vőfényi kötelességről… Vác, 1791. OSZK 820.772 
300 Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843. HOM NA 1609. 105. MIKOR A MÁSODIK ÉTELT 
FELVISZED / MIKOR AZ HARMADIK ÉTELT FELVISZED. Ks.: Hogy a mi vendégink éhen ne légyenek… / 
Itt van násznagy uram, a harmadik étel… [198.] 
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Nem hagytam üresen e kis edényeket.301 
 
A vőfély rendfenntartó szerepét is a násznagynak alárendelve töltötte be. „Aki 
megrészegedett, azt a násznagy áristomba rekesztette […] aki lármázott, vagy éppen 
káromkodott, azt a násznagy azonnal kitiltotta a lakodalomból. Ha látta őkegyelme, hogy a 
bortól hevesedni kezd az ifjúság, s az illendőség határait kezdi áthágni – a gerendán láncot 
vetett által, s ha valamelyik hibázott, odakiáltott a vőfélynek: csördíts láncot, amely jelre mind 
magához tért, ki a büntetést el akarta kerülni.”302 
A 19. század folyamán a vőfély feladatkörének bővülése egyfelől a ceremóniamesteri, 
szertartásirányító szerepet erősítette. Számos olyan szokáselem, amely korábban a násznagy 
hatáskörébe tartozott (a menyasszony kikérése, búcsúztatása; a vendégek fogadása, asztalhoz 
ültetése; az étkezések levezénylése, köszöntők elmondása), átkerült a vőfély irányítása alá. 
Ugyanígy kerültek át tennivalók a közösség tagjaitól is. Az archaikusabb kultúrát őrző 
falvakban sokáig jellemző volt, hogy a lakodalmi tisztségekkel járó feladatokat a rokonság 
látta el. A megkérés, kikérés, egyezkedés jogi hagyományait, a hívogatást, a búcsúztatást 
(siratást), a fektetést elvégezték a keresztapák, keresztanyák, szülők, testvérek. A paraszti 
polgárosulás előrehaladtával – vidékenként és társadalmi rétegenként eltérő időszakokban – 
ezek folyamatosan kikoptak a közösségi gyakorlatból, és a vőfély vette át a velük kapcsolatos 
szervezési, irányítási, verselési és rituális tennivalókat. A kolonyi lagziban még a 20. század 
elején sem „alakult még ki a hivatásos, betanult rigmusokkal ékeskedő vőfély szerepe.”303 A 
vőfély ceremóniamesteri mivoltát tehát egy fejlődési folyamat eredményének tartom, amely a 
nemesi-polgári minták követésének és az archaikus közösségek bomlásának – azaz 
általánosságban a paraszti polgárosulásnak – lehetett a következménye. Nem véletlen, hogy a 
ponyvanyomtatványok tartalma és szerkezete is ilyen irányban változik a 19. század 
folyamán. Míg az A–B–C–típusú Mátyus Péter-féle első füzetek rövidek, és a vacsorához 
köthető verseken kívül csupán egyetlen menyasszony-búcsúztatót tartalmaznak, addig a 
század végére negyven-ötven oldalas, a lánykéréstől a vendégküldésig terjedő teljes lakodalmi 
forgatókönyvekkel találkozunk. A 20. század első felében ez a tendencia folytatódott egészen 
odáig, hogy a lakodalmas menet feldíszítése vagy az esküvő pappal, anyakönyvvezetővel 
történő előzetes egyeztetése is a vőfély feladatai közé tartozott.304 
Ezzel párhuzamosan egy másik változás is lezajlott a 19. században, amely a vőfély 
tálalómesteri, lakomarendező funkcióját helyezte előtérbe. Az előzővel ez nem áll ellentétben, 
hanem inkább ugyanannak a folyamatnak egy másik oldaláról, másik olvasatáról – és másik 
végeredményéről van szó. A lakodalom menetének bemutatásánál már láttuk, hogy a 
szokáskör alakulásának fő iránya az egyszerűsödés és az egységesülés irányába tartott. A 
szokásleírások korábban idézett adataiból kitűnt, hogy bizonyos szokáselemek teljesen 
eltűntek a lakodalom menetéből, vagy nagyon leegyszerűsödött formában érték meg a 20. 
századot. (Ilyen volt a menyasszonyfektetéshez kapcsolódó szokáselemek csoportja, az 
ágyvitel, a lovas-szekeres utcai menet, a többszöri kikérés, a hérész, a hajnaltűz stb.) Az 
egynaposra szűkült és egyre inkább csak a vacsora eseményei köré rendeződő lakodalom 
menetében mind kevesebb rituális cselekménnyel és irányítást igénylő színjátékszerű 
szokáselemmel találkozunk. Ennek megfelelően a vőfély feladatának hangsúlyai is 

                                                 
301 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 25. 
MÁSIK RIGMUS. Ks.: Násznagy uram, kérem mostan kigyelmedet…[199.] 
302 RÉSŐ Ensel S. 2000. 43, FILEP A. 1971. 130–131. 
303 PUTZ É. 1943. 26. 
304 KÓKAI M. 2008. 419–423. Saját gyűjtési tapasztalatom is alátámasztja ezt. Bodnár László bekecsi (Zemplén 
megye, Szerencs mellett) vőfély elmondása szerint eleinte a verstanulásra koncentrált, és sok szép régi szöveget 
megtanult, de a lakodalmai mégsem mindig voltak sikeresek. Később rájött, hogy a házasulandók családjai 
számára a verseknél sokkal fontosabb a vőfély szervező- és irányító tevékenysége. Ugyanezt írja le egy recens 
erdélyi példával BALÁZS L. 1999. 136–137. 
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áthelyeződnek, a ceremóniamestertől egy szűkebb értelemben vett lakomarendező 
tálalómester irányába. A folyamatnak megvannak a lenyomatai a kéziratos vőfélykönyvekben 
is. A ponyvafüzetek és a kéziratok kapcsolatainak bemutatásánál láttuk, hogy a század végén 
nagyobb arányban másolnak tálalóverseket, mint a szokásmozzanatokhoz kapcsolódó 
rigmusokat. Egyes kéziratok (mint például a Csepregi vőfélykönyv) pedig kizárólag 
tálalóverseket tartalmaznak.  
A szerepkör kétféle változását úgy összegezhetjük, hogy a paraszti polgárosulás folyamatában 
egyfelől erősödött a vőfély ceremóniamesteri és lakodalomszervező funkciója, mert az 
archaikus közösségek átalakulásával és a mintakövetés attitűdjével együtt járt egy 
specializálódott, félhivatásos-hivatásos tevékenység kialakulása. Feltehetően a 
„parasztosodás” folyamatával, a népviselet-népművészet kivirágzásával, az alföldi 
mezővárosok cívis parasztpolgári kultúrájának kiteljesedésével van távolabbi összefüggésben 
a változásnak ez az iránya.305  
Másfelől viszont tapasztalható a ceremóniamesteri funkció gyengülése, mert lakodalmi 
szokáskör egyszerűsödése folytán a vőfély tevékenysége egyre inkább csak a vacsora 
fogásainak bekonferálására és a menyasszonytánc levezénylésére szorítkozott. Feltehetően a 
paraszti polgárosulás másik tendenciájával, a kivetkőzéssel, az agrárproletárság 
kialakulásával, az elszegényedéssel és az urbanizációval van távolabbi összefüggésben a 
változásnak ez az iránya.306 
A vőfély hármas feladatkörének harmadik összetevője, a mulattató-szórakoztató funkció 
részben összefüggésben van a tálalómesteri szerepkörrel, mert a lakodalom mulattató 
költészete az étkezéshez szorosan kötődik. Általánosan jellemző a 19–20. században, hogy a 
vőfély ebéd vagy vacsora előtt, illetve az egyes fogások között szórakoztató célú 
mulatóversekkel, nagyotmondó hazugságversekkel, a házasságról szóló intő-oktató 
szövegekkel, vagy dramatizált párbeszédes vőfélyvetélkedésekkel fokozza a násznép 
hangulatát. Ugyancsak közismert, hogy a vőfély szerepet kap a lakodalomban előkerülő 
alakoskodó játékok, maskarás jelenetek előadásában, levezetésében. Számos adatot sorol a 
kutatás az ifjú pár, a násznagy, a nyoszolyók megtréfálására vonatkozóan is, mely tréfák 
legtöbbször erotikus tartalmúak és a nászéjszaka elhálásának bekövetkező eseményére 
céloznak. Ennek újabb kori fejleménye, hogy a menyasszonyt és a vőlegényt különböző 
feladatok elé állítják (nadrágszáron átbújtatott tojás, láb között tartott seprűvel való táncolás, 
feladatok bekötött szemmel stb.), melyek megoldásának pajzán kétértelműségén jókat derül a 
vendégsereg. Ez a tréfamesteri szerepkör az előzőkhöz hasonlóan szintén 16–18. századi 
történeti előzményekre tekint vissza: a vőfély effajta tevékenységében a hegedősök, 
énekmondók, lakodalmakat meglátogató énekes szolgadiákok, köszöntőverseikkel és 
szórakoztató verseikkel adományokat gyűjtő mendikánsok hagyományának továbbélését kell 
látnunk. Nem szabad megfeledkeznünk azonban arról, hogy ez a szerepkör valószínűleg 
későbbi fejlemény a vőfélyi tisztségben, mert a 17–18. században a vőfély sokkal inkább 
                                                 
305 Valószínűleg nem véletlen, hogy a hivatásos vőfélyekre vonatkozó adatok szinte kizárólag az alföldi 
mezővárosokból származnak. SZILÁGYI M. 2004. 341.  
A 19. század második felében a vőfélyversekkel gazdagon tűzdelt, ceremoniális parasztlakodalmak párhuzamba 
állíthatók a népművészet kivirágzásával, a parasztos viseletek megjelenésével, a festett bútorok és a paraszti 
kerámia divatjával, az új stílusú népdal elterjedésével és az új stílusú táncok (csárdás, verbunk) 
megszilárdulásával. A tendencia tágabb összefüggéseiről lásd FÉL E.–HOFER T. 1975. 34–42. 
 
306 Recens gyűjtésből származó analógiát közöl ehhez a folyamathoz VINCZE K. 2007. 72–73. Szabó Bogár 
Imre csongrádi vőfély sajnálkozik, hogy egyre kevésbé van pénzük az embereknek vőfélyt fogadni. Az új típusú 
ételekre nem lehet jó verseket mondani, az éttermi pincérekkel nem lehet kásapénz-szedést vagy 
szakácsasszonyok táncát bemutatni, és a hagyományos lakodalom jó hangulatához szükséges fokozatos ivás is 
megszűnt, egész este töményezik a násznép. Hozzátehetjük ehhez azt a sokszor megírt jelenséget, hogy már a 20. 
század legelejétől kezdődően – vidékenként eltérő intenzitással – csökkent az igény a vőfélyverses, parasztos 
lakodalmak iránt. SZILÁGYI M. 2004. 342.  
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ceremóniamester: a mulattató funkciókat ekkor még az említett énekes szolgadiák-réteg látta 
el. A 19. században már eltűnik ez a koraújkori tradíció, és egyre inkább a vőfély veszi át 
elődeitől ezt a funkciót, természetesen annak kéziratos közegében kitermelődött bőséges 
versanyagával együtt. 1861-ben a barcasági csángók kapcsán írja Réső Ensel Sándor: „Evés 
alatt régebben deákgyermekek szokták a vendégeket tréfás lakodalmi rigmusok előadása által 
mulatni, most ez a szokás nincs meg többé…”307 A Szentsei-daloskönyv fentebb idézett 
versszakaira hivatkozva ismerteti másutt a somogyi és debreceni vőfélyek tevékenységét. „Fő 
feladata, mint mondva volt, a mások megnevettetése. – Ahonnét ily szerepre rendesen élces, s 
jó kedélyű emberek szoktak választatni. Ilyen volt Debrecenben azon egyéniség, kinek 
gúnyneve Kutya Pista volt, s ki annyira el volt hírhedve 1820–29-ben, hogy majd minden 
tehetősb lakosnál ő vitte a nevettető szerepét, s talpraesett élcei, jól rögtönzött versei s mások 
utánzásai nem megvetendő jövedelmet nyújtottak neki.”308 Kiskunhalasról tudjuk a 19. század 
végéről, hogy a „rendes vőfély mellett még. ú. n. kis vőfély is szerepel, a kinek feladata csakis 
a vendégek mulattatása tréfás versekkel.”309 A Kárpát-medence szláv népeinek körében ismert 
volt a kifejezetten nevettető funkciójú vőfély, délszlávoknál a csauz, csausz, szlovákoknál a 
szvat (vö. zváč – nagyvőfély). A Kralovac környéki horvát lakodalmakban „a bohóc (csaush) 
a menet vezetője, ki a faluban található legrosszabb lovon ül. Kalapját egy lúdszárny díszíti, 
derékig mint férfi, alább mint nő van öltözve, s így ül a nyeregtelen rossz gebén; a 
legnagyobb lármát ő csinálja, s habár tréfái igen nyersek és szögletesek, de míg e hivatalban 
van, addig senki sem érezheti magát általa megsértve.”310 A trencséni szlovákokról (a 
hornyákokról) írja a Vasárnapi Újság 1855-ben, hogy ahol „zene mellett végzik a lakodalmat, 
ott jobbára egy bohócforma egyén, az ún. szvat is szerepel, kinek feladata mindenféle tréfát 
űzni, amit lehet, ellopni, s a menyasszony jövendő szobájáról a vakolatot leverni, hogy 
mindjárt legyen neki mit tapasztani, meszelni.”311 A vőfély szerepének társadalmi 
megítélésében a 20. században is találkozunk a cseléd és a bolond kifejezésekkel. A 
kisújszállási Z. Tóth Lukács visszaemlékezése szerint amikor hívogatni járt, „kijöttek azok az 
öreg cselédek: Na, kinek a bolondja vagy? – megkérdték sokszor. Én nem mék többet, 
énnékem ne mondják, hogy bolond vagyok! […] A vacsora után, akkor ettek a zenészek, 
akkor én is. Odaültem a zenészekhez, nekem úgy esett jól. Ti is cselédek vagytok, én is.”312 
Valószínű, hogy az alföldi mezővárosok hivatásos vőfélyeinek körében az effajta fogadott 
cseléd, fizetett mulattató típusú szerepkör erőteljesebben kidomborodott, mint más vidékek 
alkalmi, és jobbára szívességi-rokonsági alapon választott vőfélyei között. 
Az általam kutatott kéziratos anyagban mindössze egy helyütt, a Taktabáji vőfélykönyvben 
fordul elő a vőfélyek feladatait bemutató, azaz a saját tevékenységre reflektáló és azt 
kommentáló vőfélyvers. A szöveg érdekessége, hogy a bolond kifejezéssel itt is találkozunk, 
méghozzá negatív értelemben: a régebben szokásos szórakoztató-mulattató funkció helyett a 
vendéghívó ceremóniamester és lakomarendező tálalómester szerepkör felé való eltolódást 
mutatja. 
 
1. Én is bírok tisztességet, 

És hívok öszve vendéget, 
Asztalra viselek gondot,  
Ne nézzetek, min’ bolondot. 

                                                 
307 RÉSŐ Ensel S. 2006. 174. 
308 RÉSŐ Ensel S. 2000. 341. 
309 THÚRY J. 1890. 409. 
310 RÉSŐ Ensel S. 2000. 166. A csauz szó török eredetű, a törökben küldöncöt, követet, míg a katolikus 
délszlávok körében vőfélyt jelent. Ezt a lakodalmi tisztségviselőt Bálint Sándorra hivatkozva bemutatja az egyik 
jegyzetében JUNG K. 1978. 245. 
311 RÉSŐ Ensel S. 2000. 306. 
312 SZILÁGYI M. 2004. 336. 
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2. Én helyt mind benn, mind kinn állok,  

Mindent jó szóval kívánok. 
Jó szót jó szóval váltassék,  
Az Isten meg ne bántassék!313 

 
Markos Gyöngyi makói vonatkozású tanulmányában tévesen idézi Györgyi Erzsébetet, 
amikor ezt írja: „A vőfély személyében a főúri lakodalmak ceremóniamestere és a városi 
házasságközvetítő [sic!] személye egyesült.”314 Ha ez az elírás véletlenül történt (szerintem 
igen), akkor tudat alatt, ha pedig szándékosan, akkor nagyon éles szemmel világít rá arra, 
hogy a vőfélyek a 19. században a házasságszerzésben, a párok összeboronálásában és a 
leánykérésben is közreműködtek. A Taktabáji vőfélykönyv egyik bejegyzése erre egyértelmű 
utalást tesz: 
 

Tisztelem András bátyámat, amiről beszélgettünk, mikor itt volt, hogy eljönnek Jánossal. Én 
vártam vasárnapig, mert a jánt leköteleztem beszédemmel.315 

 
Ugyanebben a kéziratos vőfélykönyvben több levélmintát is találunk: udvarló, szerelmet 
valló, lány kezét megkérő leveleket. Ezek alapján valószínű, hogy a kéziratot szerző Ozsváth 
Bertalan a párválasztás ügyes-bajos dolgaiban is részt vett, és vállalt házasságközvetítő 
szerepet is. A debreceni vőfélycéh kapcsán írja Balogh István, hogy a vőfélyek eseti 
megállapodás alapján kapták a fizetésüket, és „a kommendálásért – ha sikeres volt a házasság 
– a lakodalom után külön is kaptak.”316 Hódmezővásárhelyen a kérőnek is nevezett vőfélynek 
„az a tiszte, hogy a házasulandó fiatalember részére megkéri a lányt, az esküvőhöz elkíséri, a 
lakodalmi ünnepet előkészíti, rendezi, ott felszolgál és felköszöntőt mond. […] az élelmes 
kérő minden körülmények között elkommendálja a legényt vagy leányt.”317 A 
Szöveggyűjteményben 100. számon szereplő menyasszonykikérő vőfélyversekben arról 
beszél a vőfély a násznépnek, hogy egész Európát bejárta Genovától Hollandián és Firenzén 
át Norvégiáig, de a legszebb lányt mégis a magyar lányok között találta meg. Ez a 
közköltészeti, hazugságverses hagyományba illeszkedő vers is arra utal, hogy a vőfély 
házasságszerzésben vállalt szerepe egykor általános lehetett.  
Ennek a jelenségnek a hátterében valószínűleg az egyház szabályozó törekvései állnak. 
Különösen a protestáns felekezetek törekedtek még a 19–20. század fordulóján is arra, hogy 
megpróbáljanak beleszólni a párválasztás kérdéseibe. Ennek két oka volt: az egyik a 
házasulandók életkorának a figyelembe vétele. Igyekeztek ugyanis megakadályozni a túl nagy 
korkülönbséggel kötött házasságokat, mert a gyermekáldás elmaradása vagy éppen az árvák 
gondozásának terhe hátrányosan érintette a gyülekezeteket. Egy 1623-ban elfogadott 
szabályozás – mely elítélően szól a házasságközvetítő öregasszonyokról – így rendelkezik: 
„Mivel az egyenlőtlen korú házasságból igen gyakran nagy viszálykodások s perlekedések 
támadnak, midőn az eszem-iszomot kereső vén banyák és asszonyok a maguk gyomráért, 
csak hogy ők pompásan vendégeskedhessenek, össze nem illő személyeket házasságra 
erőltetnek, az Isten szolgái hallgatóikkal együtt azon igyekezzenek, hogy minden városban és 
faluban bizonyos jó hírű-nevű kérők mint násznagyok állíttassanak, kiknek közbenjárásával 
alkalmas és összeillő személyek adassanak össze.”318 A másik ok a vegyes házasságok elleni 

                                                 
313 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 137. VŐFÉLYNEK 
LENNI KELLŐ NEM HOGY ILYET NE MONDJON. Ks.: Én is bírok tisztességet…[312.] 
314 MARKOS GY. 2004. 177. A hivatkozott szövegben házasságkötésvezető szerepel. 
315 Taktabáji vőfélykönyv, 1899–1905. HOM NA 7518. 28. 
316 BALOGH I. 1973. 272–273. 
317 KISS L. 1981. 310–317. 
318 Idézi és kommentálja BÁRTH D. 2005. 56. Kiemelés tőlem. 
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harc, a „lelkekért folytatott küzdelem” volt, a katolikusok által kért reverzális intézménye 
ugyanis még a 20. század második felében is megnehezítette a különböző felekezetűek 
egybekelését. Mezőcsáton a református és a katolikus egyház között kifejezett versengés volt, 
hogy egy-egy vegyes házasság esetében sikerül-e áttéríteni egyik vagy másik felet, vagy 
legalább megakadályozni a reverzális adását.319 A református egyház mindezeket figyelembe 
véve gyakran presbitereket bízott meg a házasságszerzéssel, akiknek egyébként is kiemelt 
szerep jutott a házassági ügyek kapcsán.320 A kéziratos vőfélykönyvek szerzőinek, Kisgyőr, 
Taktabáj, Alacska vőfélyeinek körében pedig biztosan ott voltak a helyi református 
gyülekezet vezetőségének, presbitériumának tagjai is.  
Az eddig elmondottak alapján is látható, hogy a vőfélyek szerepének, a tisztséggel együtt járó 
feladatköröknek a jellege és száma meglehetősen széles skálán mozgott. Mind térben (a 
lakodalom menetének táji és etnikai változatainak mentén), mind időben (a változások 
folyamatának mentén), mind társadalmilag (az anyagi lehetőségek és a presztízs tekintetében) 
megragadhatók azok a különbségek, amelyek vőfély és vőfély között megmutatkoznak a 19. 
században. Feltehetően ennek a következménye, hogy a szokásleírásokban egyaránt 
találkozunk alkalmi, rokoni-baráti alapon felkért, félhivatásos és hivatásos vőfélyekkel 
egyaránt. Szilágyi Miklós megállapítása szerint egyik forma sem kizárólagos, de jellemző az, 
hogy teljesen hivatásos vőfélyekről csak a nagyobb alföldi mezővárosokból vannak 
adataink.321 Ha ezt a gondolatmenetet összevetjük a népi írásbeliség kapcsán már említett 
specialista-szerepkörrel, akkor a vőfélyek személyében olyan parasztspecialistákat kell 
látnunk, akik a falusi-mezővárosi közösségek lokális kultúrájának függvényében többé-
kevésbé hivatásszerűen végezték tevékenységüket.  
Valódi hivatásos vőfélyek a 19. században főleg Debrecenben működtek, ahol a 17. század 
óta van tudomásunk Nemes Vőfély Céh létezéséről.322 A céh 1650-től működött, az első 
szabályzatot, a Vőfélyek instrukcióját 1695-ből ismerjük. A hat pontból álló rendtartást 1696-
ban öt újabb ponttal kiegészítették. Az instrukció részletesen szól a saját vezető választásáról, 
a vőfélyi fizetség mértékéről és módjáról, a helyes viselkedésről és a részegséget, illetlenséget 
megtorló szankciókról. 1863-ban a Társulattá átalakult céh új szabályzatot fogadott el. Ez is 
részletesen szabályozza a helyes viselkedési és magatartási formákat és a szolgálatért járó 
fizetséget. 323 A 19. század végén a céh (1872-től ipartársulati formában) rendesen 20 tagból 
állt, és az 1890-es években még 16–18 taggal aktívan működött. A város tehetősebb cívis 
polgárai mindig közülük hívtak vőfélyt a lakodalmakba. Hivatalos formában 1894–1895-ben 
szüntette be működését. Az Egyetértés című debreceni lap 1900. október 5-i száma szerint az 
akkor elhunyt Bartha Dániel nagyvőfély volt az utolsó céhmester, akinek halálával megszűnt 
a társulat tevékenysége. Balogh István szerint azonban kötetlen formában még az első 
világháborúig létezett, és az utolsó céhbeli vőfély csak 1964-ben halt meg.324 Bartha Dániel 
(1820–1900) feltehetően erdélyi születésű volt, és iskolázott, latinul tudó deákként került 
Debrecenbe. Először Józsán lett tanító, de a józsai nép olyan hitvány fizetést adott neki, hogy 
elkeseredettségében egy éjjel megszökött a faluból. Műveltségét kihasználva versírásba 
fogott, és hamarosan a vőfélycéh mestereként találkozunk vele. Verseit saját maga szerezte, és 
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minden lakodalomra igyekezett egyedi, személyre szabott összeállítást készíteni.325 (Ebben a 
versírási gyakorlatban a protestáns kollégiumi diákság 18. századi, konkrét személyekhez 
szóló lakodalmi köszöntőverseinek vagy halottbúcsúztatóinak a folytatását látom.) A céhbeli 
vőfélyekről tudjuk, hogy a lakodalom minden feladatát elvállalták, beleértve a papnál történő 
beiratkozás vagy a helyszín biztosítása körüli teendőket is. A polgári divatok hatását tükrözi, 
hogy az 1880-as években egyre kevesebb verset használtak, és mulattató szerepkörüket 
elbeszélésekkel, anekdotákkal fűszerezték.326 A céh fennállásának két és fél évszázada alatt 
mindvégig a városi tanáccsal (magisztrátussal) összhangban, a városvezetők elvárásainak 
figyelembe vételével szabályozta a tisztség tartalmi-funkcionális elemeit. Feltehető, hogy 
hatása messze túlmutatott Debrecen határain, és mintául szolgált az egész Alföld hivatásos 
vőfélyeinek működéséhez. 
A vőfélyek döntő többsége az egész Kárpát-medencében inkább abból a félhivatásos-
parasztspecialista körből verbuválódott, akik valamilyen rokoni vagy baráti alapon történő 
felkérés mentén végezték munkájukat. Természetesen minden közösségben számon tartották a 
jó verselő és jó mulattató férfiakat, akik másodlagos tevékenységként számos lakodalmat 
kiszolgáltak, de felkérésük legtöbbször valamilyen valódi vagy szegről-végről felkutatott 
rokoni kapcsolat alapján történt. Ebben is megfigyelhető egyfajta kettősség: az irányítást 
valóban végző nagyvőfély, fővőfély vagy öregvőfi gyakran hivatásos és pénzért dolgozik, míg 
a melléje rendelt kisvőfély a vőlegény egy fiatalabb rokona, nemritkán konkrétan megnevezett 
rokonsági fokban álló személy kellett, hogy legyen.327 Más modell szerint a kisvőfélyt a 
nagyvőfély választja ki és hozza magával, hogy tanulja a mesterséget. A tevékenység kapcsán 
többször említésre kerül a családon belüli öröklődés, az apáról-fiúra történő 
hagyományozódás kérdése.328 Ez a forma kétségtelenül az egyik lehetséges, de egyáltalán 
nem a legjellemzőbb típusa a tudás átadásának. A kéziratos könyvek kapcsán már láthattuk, 
hogy a Kisgyőri kézirat és a Héti vőfélykönyv esetében beszélhetünk családon belül 
hagyományozódó versanyagról. Ezzel kapcsolatos, hogy a családból, rokonságból felkért 
vőfélyek esetében gyakran feltétel volt a családi állapot. Egyes vidékeken csak idősebb 
házasemberek lehettek nagyvőfélyek, de jellemzőbb volt a legények és a fiatal házas férfiak 
ilyen típusú szerepvállalása.329 
A hivatásos vagy rokon vőfélyek kérdése szorosan összefügg tehát a vőfélyek számával. A 
verses anyagban többes számban és egyes számban megfogalmazott szövegek, illetve 
párbeszédre épülő formák egyaránt vannak, ami egyértelműen a több vőfély szereplésére utal. 
Alapesetben a vőlegénynek van egy vőfélye, de az adatokból (és a szövegekből, ponyvai 
ábrázolásokból) úgy tűnik, hogy a 19. században legalább kettő minden lakodalomban 
szerepelt. A hívogatás általában többszereplős feladat, így a szövegekben is általános a többes 
szám használata. A szokáskör többi eleme, így például a kikérés-búcsúztatás versei, vagy a 
tálalóversek egyes számban szólalnak meg. Ezeknél a mozzanatoknál a második vőfély a 
párbeszédes szövegekben (oktató vita a házasságról, tréfás vetélkedés) kap szerepet. 
Szilágyi Miklós részletesen és jelentős adattömeg felvonultatásával foglalkozik a vőfélyek 
járandóságának kérdésével. Adataiból kiderül, hogy ezen a téren is a legkülönfélébb 
változatokkal találkozunk. Talán a legáltalánosabb megoldás, hogy a vőfély a tisztség 
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ellátásáért cserébe a jelvényeket, kendőt, szalagot, bokrétát kapja meg, és mellé természetbeni 
juttatást (vacsora, bor, kalács, sütemény, egyéb étel) vagy némi aprópénzt. A 
menyasszonytánc bevételének százalékában kifejezett vagy egy összegben megadott konkrét 
bérrel természetesen csak a hivatásos vőfélyek esetében találkozunk.330 A másik szélsőség, 
amikor a vőfély számára anyagi terhet jelent a tisztség: a palócföldi lakodalmakon ki kellett 
váltania a vőfélybotot (buzogányt) a menyasszonytól, ami pénzbe került, illetve a 
menyasszonytáncot ő kezdte meg egy komolyabb összeg bedobásával.331  
A tisztséggel kapcsolatban jellemző, hogy a vőfély viselkedésére, tulajdonságaira, 
személyiségjegyeire gyakran kitérnek a 19–20. századi leírások. Ezek egy része (így a 
ponyvanyomtatványokban és a debreceni vőfélycéh instrukcióiban megjelenő szabálypontok) 
iránymutatás és elvárás; más része (a szokásleírásokban lévő adatok) megfigyelésen vagy 
közvélekedésen alapuló leírás. A debreceni Vőfélyek instrukciója 1695-ben így rendelkezik: 
„Mineműségére nézve a vőfély pedig légyen emberséges, tisztességes, jó hírű-nevű, kegyes, 
istenfélő, jámbor.” Elvárta a céh azt is, hogy a tagok „mind a városi concivitáshoz, mind a 
vőfélységhez hittel kötelezhetők” legyenek, azaz esküvel vagy fogadalommal szavatolják a 
társulathoz és a városhoz való hűségüket.332 Megszabta a szabályzat, hogy a vőfély pontosan 
érkezzen a feladata ellátására, és tartózkodjon a részegeskedéstől. A megállapodott összegen 
felül további fizetést nem, de önként adott ajándékokat elfogadhat; a menyasszonyfektetéskor 
a párta pénzzel való kiváltásán nem nyerészkedhet. Ez a legelső viselkedési kódex egyáltalán 
nem szól a versekről, a köszöntőkről, a helyes beszédmódról vagy az illő hangnemről. 
Regulái olyan általános, minden céhszabályzatra egyaránt jellemző erkölcsi normák, amelyek 
a vőfélységre vonatkozó speciális iránymutatást valójában nem adnak.333  
Az 1791-ben Vácott megjelent Vőfényi kötelességről… című ponyvafüzet viselkedési és 
verselési tanácsokat nem ad ugyan, de a vőfély szájába adott mondatok mégis rávilágítanak a 
tisztség korabeli megítélésére. „Így vettem fel ezen beszédeket 1791-ben Januárius 27-kén. 
Illyés László szólít engemet egy kis fáradtságra, avagy Vőfényi kötelességre, és szolgálok 
néki tehetségem szerént […] de jól tudja Kegyelmetek, hogy én nem vagyok Írás tudó, sem az 
én fejem nem Kalendáriom, hogy többet számlálhatnék, hanem a’ mit gyenge elmémből 
kitanultam, csak azt magyarázhatom.”334 Megjelenik ebben a részletben egy társadalmi 
elhatárolódás, egy magyarázkodó-mentegetőző attitűd: az egyszerű rigmusokkal verselő 
vőfély mintha már nem lenne teljesen elfogadott az írástudók körében. Ugyanezzel az 
attitűddel a 19. század derekán is találkozunk. A már korábban bemutatott Egyed Antal római 
katolikus pap így ír egy dunaföldvári élményéről 1852-ben: „Én is több előkelőkkel a 
lakomára hivatalos voltam. A beszédek, versek nem maradtak el, de oly összefüggetlen 
modorban, és hibás nyelvezetben történtek, hogy a jobb ízlésűek kívánatukat nyilvánítattak, 
bárcsak az ilyenféle beköszöntések is, míveltebb korszellemhez idomítva, csinosabb nyelven 
történnének.”335 A Magyaróvári vőfélykönyv 1847-ben azt tanácsolja, hogy a verselést a 
közrendű emberek számára is mérsékeljék, úri személyek jelenlétében pedig teljes egészében 
hagyják el a vőfélyek. „Még a közrendű emberek sem mind szeretik azt, ami sok, vagy 
felesleges; azért, ha tapasztalhatnék, hogy unakozzák a sok Ritmizálást, hagyjon el a Vőfély 
belőlök, a maga ítélete szerént […] Ha pedig úri személyek találnának lenni, akkor ezeket 
teljességgel kihagyván, az étkeket egymás után minden lárma nélkül tisztességesen kelletik 
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feladni.”336 Az étkezés közbeni mulatóversekkel kapcsolatban szintén önmérsékletre int a 
debreceni vőfélyek alapszabálya: „…az ebéd vagy vacsora alatt, illedelmes és jobb érzést nem 
sértő elbeszélésekkel, élcelkedéssel mulattathatják a vendégeket, azonban óvatosan legyenek, 
hogy ezekbe untatásig soha el ne merüljenek.”337 
E három idézetből azt látjuk, hogy a vőfélyi tisztség jellege és a verselés módja, stílusa a 19. 
században már egyértelműen a parasztsághoz, mezővárosi parasztpolgársághoz kötődik, és a 
műveltebb rétegek vagy magasabb társadalmi osztályok kissé idegenkednek olykor tőle. Ezzel 
látszik összefüggeni az a tendencia, hogy a vőfélykönyvek igyekeznek úri viselkedési 
mintákat állítani a vőfélyek elé. Így a Magyaróvári vőfélykönyv például előírja, hogy a régies 
kegyelmetek megszólítás helyett a korszerű, titulus szerinti megszólítást alkalmazzák, 
hozzátéve az Uram és Asszony formulákat. Tanácsolja továbbá, hogy a vőfély a házba való 
belépés előtt az ajtón kopogjon, és köszönéskor hajoljon meg. A kopogással kapcsolatos 
érdekesség, hogy Réső Ensel Sándor szerint a „földműves társa ajtaját csakis leánykérés 
alkalmával kopogtatja meg, különben sohasem. Ha tehát este vagy reggel valaki az ajtón 
kopogtat, a szobában lévők azonnal tudják, micsoda járatban van a kopogtató; ha a leány 
ekkor a szobában van, mindjárt a guzsaly mellé ül, s így várja a vendéget.”338 A társadalmi 
érintkezés gesztusaiban tehát ugyanazt az úri, később polgári-kispolgári eszményállítást 
találjuk, amelyekről a kéziratos vőfélykönyvekben található szerelmeslevél-minták kapcsán 
már szóltunk korábban.339 
A verselés mikéntjéről, a helyes hangsúlyozásról, a szép kiejtésről és egyáltalán a vőfélyvers 
hangzó esztétikumáról a 19. század második feléből már sűrű adatokkal rendelkezünk. A 
Magyaróvári vőfélykönyv a prózai hívogatók előadásmódját így írja elő: „A hívást nem úgy 
mint ha valamit leckézne, annál is inkább sedrélve, hanem halkal, és értelmesen, mint ha csak 
tulajdon magától származtatott szavakkal beszéllene, mondja el.” A figyelmes, halk verselést 
és a sorvégeken történő levegővételt a strofikus rigmusokkal kapcsolatban is tanácsolja. Ez a 
beszédtechnikai útmutatás szintén a sedrélés (hadarás) elkerülése végett volt fontos. „A 
Rithmusokat vigyázva, és halkal mondja el, és egy lélekzés alatt ne többet, mint amennyit egy 
sorban talál írva, hogy Cadentziákra essék.”340 A prózai szövegekre (hívogatókra) oly 
jellemző terjengősséget, a többszörösen alárendelő körmondatokkal terhelt dagályos 
prédikátor-stílust is igyekezetek az írott szabályok korlátozni. „A vendéget nem cikornyás és 
érthetetlen, hanem egyszerű, értelmes és szívélyes beszéddel a lakodalmi ünnepélyre az 
esküvőt megelőző vasárnap […] meghívni.”341 A versmondással kapcsolatos elvárások 
napjainkig sem változtak, lényegében ugyanezt a visszafogott, nyugodt hangvételű, érthetően 
artikulált, a ritmizált skandálástól mentes egyszerű stílust eszményítik a mai vőfélykönyvek 
is. „A vőfélynek legyen egy kis előadókészsége, szépen, értelmesen tudja előadni a szép 
verseket, ne hadarjon, ne dadogjon. A verset kihangsúlyozva, de ne szavalva mondja.”342 Az 
előadókészség nemcsak a mulatóversek és a tréfás szokásmozzanatok, hanem a búcsúztató 
alkalmával is fontos volt. A jó stílusban, megfelelő hangvétellel elmondott búcsúztató 
fokmérője volt, hogy a menyasszony és női hozzátartozói megkönnyezik-e az elválást és az 
átmenet rítusát. Balogh Sámuel a gömöri lakodalomban a búcsúztató „csendes és tempóra tett 
komoly indifferens tónusára” lett figyelmes, amely éles ellentétben áll a halotti búcsúztatásra 
emlékeztető jajveszékeléssel, sírással.343 „A nagyvőfély megfontoltan, minden szónak 
hangsúlyt, értelmet adva, bánatos, fátyolozott hangon mondta a búcsúztatót. S egy-egy fájó 
                                                 
336 Mennyegzői vígságra a’ legeslegújabb Vőfélység… (Magyaróvár, 1847) OSZK 270.195 
337 A Debreceni Vőfély Társulat Alapszabályai, 1863. december 14. Közli BÉRES A. 2009. 23. 
338 RÉSŐ Ensel S. 2000. 112. 
339 KESZEG V. 1991. 72. 
340 Mennyegzői vígságra a’ legeslegújabb Vőfélység… (Magyaróvár, 1847) OSZK 270.195 
341 A Debreceni Vőfély Társulat alapszabályai, 1863. december 14. Közli BÉRES A. 2009. 22. 
342 SZŐKE S. 1998. Idézi GYÖNYÖRŰ Zs. 2009. 15. 
343 BALOGH S. 1827. 44–45. 
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érzéssel telített gondolatnál megállt, megvárta, míg az édesanya, az édesapa, a testvérek, 
asszonyok, lányok ejtenek egy-egy fájdalmas hangot, sóhajtást.”344  
Az írásbeliség és szóbeliség kapcsolatának bemutatásánál már láttuk, hogy a nyomtatott és 
kéziratos szöveggyűjtemények legtöbbször csak emlékeztetőül szolgáltak, mert a vőfélyek 
gyakran fejből tudták az egész repertoárt. Ez természetesen egy tanulási folyamattal és egy 
folyamatos gyakorlással járt. Az apáról-fiúra történő hagyományos szövegtanulást írja le Edvi 
Illés Pál. „Az apáktól eltanulják a fiúk, se ha azt minden megakadás nélkül, s némileg sikerült 
hanglejtéssel voltak képesek elmondani, még büszkék is tudnak lenni rá.”345 A 20. századi 
gyűjtésekből kiderül, hogy volt, aki a gyerekkorában legeltetés közben, a tehén mellett tanulta 
meg a verseket. Mások a gyakorlást tartották fontosnak: még ha minden hétvégén volt is 
lakodalma a makói vőfélynek, minden egyes szereplés előtt átolvasta a szövegeket, 
hétköznapokon pedig munka közben mondogatta őket.346 A szövegtudás fontosságára világít 
rá Horváth István magyarózdi visszaemlékezése: „A lakodalmas közönség a búcsúztatóktól 
eltekintve nem is nagyon ügyelt a rigmusokra. Nem a szövegre, hanem arra voltak kíváncsiak, 
hogy mennyire tudja vagy nem tudja azt a szónok.”347 Ezzel együtt is előfordult – bár a recens 
adatok szerint ritkán –, hogy olvasták a szövegeket. 1827-ben a gömöri lakodalomban a 
menyasszony búcsúztatása során az ékesszólóbbak közül egyvalaki elővett egy írást, mely 
mintegy két ívnyi parasztversekből állt, és megkezdte a búcsúztató felolvasását.348 Hasonló a 
20. században a Palócföldön is adódhatott, ahol a vőfély kiválasztásának szempontja 
elsősorban a „jó fellépés, a szövegek, rigmusok ismerete, hogy fel ne süljön a násznép előtt, 
bár ritkábban előfordul az is, hogy olvassák a szöveget.”349  
A verstudás mellett a daltudás, a széles énekes repertoár és a jó énekhang is fontos elvárás 
volt a vőfélyekkel szemben. Egyrészt illett elöl járniuk az éneklésben, nótázásban; de a 
vőfélyversek egy része is énekelve hangzott el az archaikusabb gyakorlatú vidékeken.350 A 
Magyar Népzene Tára III/A kötetében 17 énekelt vőfélyvers található,351 illetve a lakodalmas 
dalok egy részében egyértelműen kimutatható a szavalt vőfélyversekkel való szoros kapcsolat, 
szövegszintű rokonság.352 A magyaróvári ponyvafüzet a következő tanácsokat adja a 
vőfélyeknek az énekléssel kapcsolatban: „A Rithmust végezvén, azonnal az utána következő 
Dalocskát, ha a Nótáját tudja (a melyek mind igen közönségesek) vagy ha tetszik, elénekelheti 
akár maga, akár más, aki megtanulná, hogy a Muzsikusoknak mindenkor légyen mit s újabbat 
húzni.”353 Mind a zenekarral való együttműködésre, mind a közönség interaktív részvételére 
szép példa a mezőcsáti tréfás vőfélyvetélkedés szövege. „Ha a kisvőfély egy-egy csattanóhoz 
ért, a cigányok tust húztak, a vendégek nevettek, egyik-másik legény, ember bele-belekiáltott 
a beszédbe, hogy úgy van!, igaza van!”354 
 
A lakodalom-leírások részletesen foglalkoznak a vőfélyek díszeivel, jelvényeivel. A 19. 
századra vonatkozóan ezeket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy általánosan jellemző 
elemek: a feldíszített bot (vagy ennek megfelelő pálca, fokos, buzogány, esetleg zászló), a 
                                                 
344 Táboros Sándor: A mezőcsáti lakodalom (1860–1900). HOM NA 2325. 70. 
345 EDVI Illés P. 1827. 25. 
346 MARKOS Gy. 2004. 177. 
347 HORVÁTH I. 1980. 148. 
348 BALOGH S. 1827. 45. 
349 BAKÓ F. 1989. 113. 
350 TISOVSZKI Zs. 2004. 157. 
351 Lásd MNT III/A. 1955. 255, 256, 257, 414, 417, 423, 424, 437, 471, 481, 482, 583, 584, 585, 588, 589, 590. 
számú dallampéldáit. 
352 Lásd MNT III/A. 1955. 291, 292, 293, 294, 681, 723, 724. számú dallampéldáit. Ugyanakkor megfigyelhető, 
hogy a vőfélykönyvekben gyakorlatilag soha nincs nótajelzés, ad notam megjegyzés vagy kotta. Az énekelve 
előadott vőfélyversek létezésének ténye a néprajzi gyűjtésekből, és nem a kéziratos tradícióból igazolható. 
353 Mennyegzői vígságra a’ legeslegújabb Vőfélység… (Magyaróvár, 1847) OSZK 270.195 
354 Táboros Sándor: A mezőcsáti lakodalom (1860–1900). HOM NA 2325. 62. 



 106 

kendő, a szalag, a bokréta és a kézben tartott vagy vállon átvetett kulacs (korsó vagy 
borosüveg) illetve a kalács. A vőfélybot hatalomjelző funkciójú rituális tárgy, amelynek 
gyakorlati haszna a figyelemfelhívásban, a padlón vagy gerendán történő, csendre intő 
kopogásban rejlik. Kikérése, feldíszítése a lakodalom előkészületeinek egyik állomása, illetve 
vidékenként változóan a lakodalom menetének egyik szokásmozzanata. Díszei között a 
gyümölcsöt (alma, dió), ünnepi textileket (kendők, szalagok, pántlikák) és növényeket 
(aranyozott rozmaring, puszpáng, télizöld) egyaránt találunk.355 A vőfélykendő az ünnepi 
öltözet része, jelentősége egyes vidékeken – így például Abaújban, vagy a Bodrogközben – a 
vőfélyboténál is nagyobb.356 A múzeumi gyűjteményekben őrzött legrégebbi kendők a 19. 
század második feléből származnak, közülük is az 1860-as években Kalotaszegen készült 
datált, feliratos darabok a legkiemelkedőbbek. Jellemzően hosszú téglalap alakú, szedettes 
szőttes vagy hímzett díszkendők, díszítésükben a rojtozás illetve a menyasszony monogramja, 
neve és a készítés évszáma is sokszor megtalálható. Díszíthették vele a vőfélybotot is, de 
Északkelet-Magyarországon a vőfély magára vette. Viselésének négy alaptípusa ismert: a) 
vállra tűzik vagy felkarra kötik; b) a felsőtesten keresztbe vesznek egy kendőt; c) a felsőtesten 
keresztbe vesznek két kendőt; d) a díszkötény (surc) madzagjába vagy a gatya- nadrágkorcba 
dugva derékról lelógatva hordják. A felsőtesten átvetett kendő divatja a 19. század végétől 
szélesebb körben, így a Palócföldön is elterjedt.357 Az ünnepi textilek között megtaláljuk még 
a színes pántlikákat és szalagokat, amelyeket a 20. század derekától mindinkább a színes 
papírszalagok helyettesítenek. Ezek a vőfélybotot és a vőfély kalapját szokták díszíteni, 
felkötésük a lakodalom menetének egy kitüntetett szokásmozzanata. Általánosan elterjedt 
lakodalmi dísz a bokréta, amely virágból, művirágból, viaszból, rozmaringból, puszpángból 
(télizöldből) egyaránt készülhetett. A vőlegény mellett a vőfély is viselt ilyet a mellényén van 
a kalapján, sőt olykor a lakodalom valamennyi résztvevője kapott bokrétát.358 A 
bokrétakikérés, bokrétaváltás szokáseleméhez külön verses anyag is kapcsolódik. 
(Szöveggyűjtemény 14–28.) A kézben tartott vagy vállon átvetett kulacs, később az azt 
helyettesítő borosüveg (pálinkás vidékeken a pálinkáskorsó), és a kézben vitt vagy üveg 
nyakára húzott kerek kalács szintén széles körben elterjedt vőfélyjelvény. Általában a 
hívogatáshoz kapcsolódott, de például Kalotaszegen az esküvő napján is viselték.359 

                                                 
355 GYÖRGYI E. 1982. 596–597, 1990. 50. 
356 Érdekes, hogy sem a Néprajzi Lexikon, sem a Magyar Néprajz VII. kötete nem foglalkozik külön a 
vőfélykendőkkel. Ugyanakkor az ünnepi textilek népi terminológiájában ez egy markánsan elkülönülő, önálló 
tárgytípus, amelyet a kelengye készítésekor még az 1950-es, 1960-as években is figyelembe vettek (saját gyűjtés, 
Tardona, 2010.) A vőfélykendők Északkelet-Magyarországon a hagyományos tárgykultúra szívósan továbbélő 
darabjai: sokat őriznek belőlük az idősebb generációk ma is. Ezt jelzi, hogy a helyi identitásért felelős 
falumúzeumok és tájházak repertoárjában (a falvédők mellett) a vőfélykendő-kiállítás rendszeresen szerepel. 
(Konkrét példák 2002–2010 között: Dédestapolcsány, Nyékládháza, Bőcs.) 
357 BAKÓ F. 1989. 116. 
358 GYÖRGYI E. 1990. 50. 
359 NAGY Jenő 1943. 5–7. 
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IV. ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÖVEGELEMZÉS 
 

A közköltészet továbbélésének formái – szövegek, motívumok, toposzok 
 
A bevezetőben már tárgyalt kutatástörténeti eredmények fényében egyértelmű, hogy a 19. 
századi vőfélyversek szoros kapcsolatban állnak a 16–18. századi közköltészet kéziratos és 
ponyvanyomtatványokon, kalendáriumokban megtalálható szöveganyagával. A kapcsolat 
meglétét a folklorisztika a kezdetektől fogva tudta, ismerte és le is írta. A módszeres és széles 
körű közköltészeti kutatások megindulásáig azonban ez a figyelem jobbára csak a 
vőfélyversek deákos stílusára, a népköltészettől idegen literátus szófordulataira, tudálékosan 
archaizáló mitologikus-biblikus példázataira, dagályos prédikációs nyelvezetére, esetleg 
vaskosan közönséges humorára összpontosult.360 Ehhez hasonlóan folklorisztikai közhely az 
is, hogy a vőfélyversek a köztes társadalmi helyzetben, és ezáltal kultúraközvetítő szerepben 
lévő művelt-félművelt literátus réteg alkotásai. Közismert, hogy a falusi papok, tanítók, 
iskolamesterek, rektorok, kántorok (és a velük szorosabb kulturális kapcsolatban élő a vidéki 
kisnemesek, mezővárosi parasztpolgárok, kézművesek, olvasni tudó parasztok) szövegtudása, 
verses repertoárja, költői ízlése nagymértékben támaszkodott a kéziratos énekköltészet 
hagyományaira.  

Az általánosságokon túl azonban kérdés, hogy melyek azok a konkrét kapcsolódási 
pontok, amelyeken keresztül a közköltészet vőfélyversekben történő továbbélése tetten 
érhető? Összehasonlító vizsgálataim alapján úgy vélem, hogy a két nagy szöveganyag 
kapcsolatának három rétegét különíthetjük el.  

1) Közköltészeti műfajok, szövegcsaládok, olykor szövegszinten is egyező változatok 
továbbélése: csúfolók, hazugságversek, vőfélyek vetélkedése, vőfélyek vitája, intő- 
és oktató énekek, lakodalmi köszöntők. 

2) Közköltészeti motívumok, toposzok továbbélése: szállást kérő katona, sereggel 
érkező kapitány, messziről hozott étel-ital, prédán nyert címerek és zászlók, 
biblikus motívumok és toposzok (Noé története, a házasság isteni eredete, az első 
emberpár története, Sámson és Delila, a Rebeka-történet, a kánai menyegző, Dávid 
zsoltárai, a Páli levelek erkölcsi tanítása). 

3) A közköltészettől örökölt formuláris stílus és poétika: állandósult szövegformulák, 
szófordulatok (közhelyek, frázisok), antik mitológiai és bibliai szereplők, deákos 
szóhasználat, prózai prédikációk, versformák. 

A kapcsolatoknak ez a három rétege természetesen összefonódik egymással, és a 
szöveganyagban gyakran több eleme egyszerre van jelen. Ennek oka, hogy a vőfélyversek 
forrásául szolgáló közköltészeti szöveghagyomány maga is erőteljesen heterogén. A Küllős 
Imola által meghatározott öt nagy tematikus-funkcionális szövegcsoport (1. Mulattató 
költészet, 2. Mulatódalok, társasági költészet, 3. Történeti és társadalmi tematikájú költészet, 
4. Szerelmi költészet, 5. Alkalomhoz kötött költészet) többé-kevésbé jól elkülöníthető a 18. 
századi anyagban, azonban az egyes műalkotások (énekszövegek) már nehezebben sorolhatók 
műfajokba. „Egy-egy műfajt több énektípus, s azon belül ún. szövegcsaládok képviselnek, ám 
olykor az azonos szövegcsalád tagjai is más-más énektípusban, funkcióban jelennek meg. E 
jelenség okai a közköltészet mindennapiságában, képlékenységében és a szó szoros 
értelmében vett gyakorlatiasságában, tárgyiasságában, földhözragadtságában keresendők.”361 

                                                 
360 VÉGH J. 1942. 206–207, UJVÁRY Z. 1960. 111–146, SZABÓ László 1981. 335–360, KATONA I. 1982. 
598–599. 
361 Kiemelés az eredeti szövegben. KÜLLŐS I. 2004a. 26–27. 



 108 

Ehhez hasonlóan a vőfélyversekben is gyakran keverednek, kontaminálódnak eredetileg 
különböző funkciójú, más-más műfajokhoz tartozó szövegelemek. A menyasszony 
kontyolásakor elmondott ünnepélyes köszöntő például gyakran folytatódik asszonycsúfolóval, 
cigánycsúfolóval. [Szöveggyűjtemény 167, 174.] A menyasszony kikérésekor elhangzó prózai 
vagy verses köszöntőkhöz kapcsolódnak a lakodalom intő-oktató költészetének jellegzetes 
strófái. [45.] Az ételeket felkonferáló tálalóversekben megjelennek a mulattató szövegek: 
hazugságversek, tréfás dalok elemei. [181–183, 225, 238, 241, 242.] A kásapénzszedés 
alkalmával elmondott adománykérő rigmusok olykor a szókimondó asszonycsúfolókra 
emlékeztető sorokkal zárulnak. [348, 349, 351.] Ennek értelmében a vőfélyversekben 
továbbélő közköltészeti hagyományt a stabilabbnak tűnő tematikus-funkcionális csoportok 
beosztásának mentén vizsgálom, és az egyes szövegcsaládok kapcsolataira csak konkrét 
szövegpárhuzamok bemutatásával teszek megállapításokat.  
 
1. Csúfolók 
 
Lánycsúfolók, asszonycsúfolók, vénlánycsúfolók 
A közköltészet lánycsúfolói általában a lányok lustaságát, részegességét, kacérkodását, kihívó 
viselkedését, csapodár természetét pellengérezik ki. A női lustasággal kapcsolatos tematikák 
között több szövegcsoportban is előkerül a szőni-fonni nem tudó és nem is akaró asszonyok 
kicsúfolása, megszégyenítése. Ez a téma először Az deákné vásznáról költött, 1580 előtti 
anonim históriás énekben jelenik meg. Széles körben való elterjedéséhez minden bizonnyal 
hozzájárult, hogy a régi fonyók históriáját a 18. század végén a váci nyomdában, később a 19. 
század derekán Pesten Gyurián és Bagó nyomdájában, illetve Magyaróvárott Czéh Sándornál 
kiadott ponyvafüzeteken is megjelentették.362  
A szövés-fonás elhanyagolása mellett a lustaság más jeleit: a mosdatlanságot, fésületlenséget, 
az elhanyagolt koszos háztartást is megcélozták a csúfolók szövegei. A szöveggyűjteményben 
317. számon közölt kisgyőri lakodalmi mulatóvers is ebbe a közköltészeti tematikai vonulatba 
illeszkedik.  

Mulató vers lakodalomban 

 
1. Szerencsés jó estét e ház gazdájának, 

Csendesen legyenek, míg itt vacsorálnak, 
Beszélgetésemben ne hátráltassanak, 
Én muzsikálok most, kurv’ anyja cigánynak! 

 
2. Frissek most a jányok, úgy jár, mint a kecske, 

Ilyenkor azon van, lehetne menyecske! 
Ha az legényt látja, a sertésnek így szóla: 
Kuss te, kuss te, mer’ ő átugorja. 

 
3. Ha az farsang elmúlik, anyjának így felele, 

Hajtsad a sertést, mert elesik benne, 
Mindján tunya, lomha, sepretlen a háza, 
Taju nélkül csak ritkán van a haja. 

 
4. Ilyenkor csakugyan rátartják magukat, 

Mert ha az jánynéző nyitja ajtajukat, 
Frissen jár a házba, kiált a mocskára, 

                                                 
362 RMKT XVIII/4. 2000. 353–355. A’ régi és mai fonyók históriája, és három igen szép Dallok. Magyar-
Óvárott, nyomatott Czéh Sándor sz. intézetében, 1847. 
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Kapja az orsóját, ül a guzsalyára. 
 
5. Felele pajtásának, már látom, el nem vesznek, 

Ma csakugyan fel kell vennem az előpénzemet, 
Megért a rétemen a fű, a kasza sem fogja, 
Egy legény már próbálta, beletört a kocsa.363 

 
A szöveg tematikai párhuzama egyrészt A rossz fonyókrúl mulatozó ének néhány bevezető 
strófája, amelyben a lánykérők jöttére hirtelen dolgozni kezdő lusta lány alakja ugyanígy 
megjelenik. A házasulandó legényeknek szánt tréfás tanácsokat tartalmazó, Pázsintos udvaron 
lakik az szegénység… kezdetű erdélyi szövegcsalád tematikája szintén hasonló: központi 
eleme a rendetlen, sepretlen háztól és a lusta, mosdatlan, fésületlen leányoktól való óvás 
motívuma.364  
 

Erzsók mátkám szöszit azért nem fonhatja, 
Hogy rakásban egér mind öszvehugyozta, 
Három holnapja már guzsalyát nem látta,  
Az korcsmárosnénak maga megvallotta. 

 
„Szerelmes egy mátkám, biz én is úgy jártam, 
Borivók béjöttek, az guzsalyom kaptam, 
Tetszésbűl én is vagy hármacskát nyújtottam, 
Egy kis jó hírt s nevet akkor én is kaptam.” 365 

 
Az asszonycsúfolók központi témája a részegeskedés kigúnyolása, illetve moralizáló elítélése. 
Az urát megcsaló, kijátszó, részeges asszony a 18. századi iskoladrámák kedvelt 
zsánerfigurája, illetve a korabeli anekdotákban is gyakran szerepel a jámbor férj küzdelme az 
iszákos feleséggel.366 A 19. századi kéziratos vőfélykönyvekben az ivásra, mulatásra való 
buzdítás mellett gyakran megjelenik a nők mértékletességre való intése, illetve ezzel 
egyidejűleg a félreálló konty motívuma, mint a részeg asszony szimbóluma. A félreálló konty 
a 18. századi közköltészeti anyagban is többször visszatér, az asszonycsúfolók egyik 
jellegzetes motívumaként. 
 
2. Menyasszonyunk is nagyon szomjazik,  

Szomjúságában színében változik,  
De mégsem mondja, mert csak azt gondolja,  
Hogyha bort fog inni, félreáll az kontya.  

 
3. Ne gondoljon véle, hogyha félreáll is, 

Nem állhat az félre, mert még talán nincs is! 
De még ha volna is, nem állhatna félre, 
Mert egy vagy két ital nem taszít a földre.367 

 

                                                 
363 Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843. HOM NA 1609. 81. [317.] A szögletes zárójelben lévő 
sorszámok a továbbiakban a disszertáció szöveggyűjteményében, illetve a hivatkozott szövegkiadásokban 
szereplő ének- illetve szövegszámokat jelentik. 
364 Bathó Mihály énekeskönyve, 1728. Ks.: Pázsintos udvaron lakik a szegénység… RMKT XVIII/8. 2006. 137–
139. [71.] 
365 Herschman István énekeskönyve, 1773–1790. A ROSSZ FONYÓKRUL MULATOZÓ ÉNEK. Ks.: Ha 
másképp nem hisztek, majd példát mondanék… RMKT XVIII/4. 2000. 55. [1.] 
366 RMKT XVIII/4. 2000. 380. 
367 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 17. 
POHÁRKÖSZÖNTÉS. Ks.: A bort gazdánk akárhol vöszi… [289.] 
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4. Bort ne igyon, nem javaslom, 
Mert attul pöröl az asszony. 
Borra ne is légyen gondja, 
Mert majd félreáll a kontya! 

 
5. Nem állhat az félre nagyon, 

Mert még csak az helye vagyon. 
Amint tetszik, azt csináljon, 
Ha tetszik, hát bor is igyon! 

 
6. Mert az asszonyok úgy szokták, 

Más előtt a bort nem isszák. 
Hanem mikor maguk vannak, 
Akkor szintúgy poharaznak. 
Teli töltik a kulacsot, 
Úgy csapják félre a kontyot, vivát!368 
 

*** 
 

2. Asszonyok, menyecskék, hozzá kell most nyúlni, 
El szokott a jó bor asszonyon is csúszni. 
Csak hogy köztük tőle, ne legyen ám mondva, 
Ne álljon ma félre senkinek a kontya! 

 
3. Borból a fejérnép képesen fogyasszon, 

Mert nincs rútabb látvány, mint a részeg asszony. 
Egyszer láttam egyet, hej de megutáltam, 
Még ha rágondolok is, borsózik a hátam!369 
 

*** 
 
Már a kontyom féreáll, 
De senki ne hányja, 
Hogy főkötőm hátraáll, 
S a szoknyám is majd leszáll, 
Kurvanyja, ki bánja!370 

 
*** 

 
Vérem, komámasszony,  
Csak olyan az asszony, 
Ha megissza magát, 
Féreteszi kontyát. 
Vérem, komámasszony, 
Csak olyan az asszony!371 

 

                                                 
368 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 18–
19. POHÁRKÖSZÖNTÉS. Ks.: Egészséggel násznagy uram…[290.] 
369 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 74. MIKOR A VŐFI A 
VENDÉGET BIZTATJA. Ks.: Nem siralmas harc ez, téve most a bajjal…[307.] 
370 Szép új világi mulatságos énekek. (é.n.) OSZK PNy. 2959. RÉSZEGES ASSZONYOKRÓL. Ks.: A részeges 
asszonyok gyenelógyiája… RMKT XVIII/4. 2000. 104. [22.] 
371 Lang Márton énekeskönyve, 1789. Ks.: Vérem, komámasszony… RMKT XVIII/4. 2000. 115. [28.] 
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A konty a nők asszonyi mivoltának általános szimbólumaként is megjelenik a szövegekben. 
Mind a közköltészet, mind a vőfélykönyvek asszonycsúfolóiban jellemző toposz, hogy az 
asszonnyá válás egyúttal a lányok romlását, részegessé vagy kevéllyé válását hozza magával. 
A lakodalmi szokásrend menetében a menyasszonyfektetést (a házasság elhálását, a 
nászéjszakát) követő másnap reggeli kontyolás szokásmozzanata alkalmával kerültek elő 
ilyen tartalmú versek, gyakran az ünnepélyes, erkölcsnemesítő célzatú 
menyasszonyköszöntők, kontyolóversek csúfondáros folytatásaként, vagy azok 
kiegészítéseként. A közköltészetben ugyanez a tematika nem volt ennyire alkalomhoz kötött. 
A szövegcsalád népszerűségét jelzi, hogy folklórvariánsait a 19–20. században számos 
területről ismerjük.372 
 
5. Mert be………………………elére, 

Sok gond vagyon fűzve rá a főkötőre. 
Ezt kevélyen szokták asszonyok viselni. 
Csakhogy magukénak tudták egykor tenni. 

 
6. Nézd csak a nyoszolyót, de kevély kontyával, 

Hogy sokszor csak tréfál, komádzik urával! 
Mely kevélyen tartja fejét örömében, 
Csipkés főkötője vagyon a fejében. 

 
7. Nyoszolyóleány is gondolja magában, 

Bár fésűt tehetne egyszer a kontyába! 
Mert sokkal is inkáb járn……….… 
Mintsem mind csupán……………. 
Mert azt mondja, illik………..……. 
Kinek főkötője, kinek kontya vagyon.373 

 
*** 

 
A leányok jók, nem rosszak, 
Még fejekre kontyot nyomnak. 
De azután megrosszulnak, 
Ha fejekre kontyot kapnak.374 

 
A csúfolók egy jellegzetes csoportját alkotják a vénlánycsúfolók. A pártában maradt 
vénlányok vagy az újraházasodni nem tudó özvegyasszonyok kigúnyolása a közköltészet 
egyik kedvelt tematikája volt. Az ide tartozó változatos szövegcsaládok a 16–18. századi 
mulattató versek egyik igen népszerű alműfaját és mennyiségileg sem lebecsülendő részét 
alkották. A 19. századi kéziratos vőfélykönyvekben viszonylag ritkán fordulnak elő ilyen 
típusú szövegek valószínűleg azért, mert a lakodalmi mulatozás hagyományos kontextusában 
a vénlányok csúfondáros kipellengérezése nem volt igazán jellemző. (A csúfolókat a vőfély 
leggyakrabban a nyoszolyóasszonynak, nyoszolyólánynak, ritkábban a menyasszonynak 
címezte, és a közköltészet alműfajai közül ezek a szövegek inkább a lánycsúfolók, 
asszonycsúfolók, kurvacsúfolók közé sorolhatók. A násznépben esetleg ott lévő vénlányok a 
lakodalmi szokásrendben külön figyelmet nem kaptak.) Ezért is érdekes az a kecskeméti 

                                                 
372 RMKT XVIII/4. 2000. 398. 
373 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 171–173. 
MENYASSZONY FELKÖSZÖNTŐ ASSZONYFŐVEL. Ks.: Be szép a szép leány, úgy tetszik magában… 
[174.] 
374 Jankovich Miklós: Magyar világi énekek (1789–1793) Ks.: A leányok jók, nem rosszak… RMKT XVIII/4. 
2000. 118. [29.] 
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szöveg, amely egy házasságellenes oktató-intő versezet második részeként szerepel Pántzél 
János kéziratában. A vers a férjhez menni akaró nők különböző korosztályait veszi sorra 
strófánként, a tehenet fejni még nem tudó kislánytól az öregedő vénlányokon át az 
özvegyasszonyokig.  
 
5. A kis Örzsike is rátartja már magát, 

Mögérzi még távol a legénynek szagát! 
Talán bizony ez is férjhöz akar mönni, 
Hiszön még a Csákót sem tudja mögfejni! 

 
6. Köhög már az öreg, hurutos a nyaka, 

Gangosan lépdegél, mint ama kan pulyka. 
Gondolja magában: én is férjhez mennék, 
Ha egy jó fiatal legényt választhatnék! 

 
7. Az özvegyasszonyok harmincnégy öszveül, 

Mondanak egymásnak, hogy möhetünk férjhez? 
Én még férjhez mennék, csak valaki vönne, 
Csakhogy olyan kéne, aki gazdag lenne! 

 
8. Én nem tudom, szomszédasszony, már mit csináljak? 

Én, ha el nem vösznek, föladom a várat. 
Mivel ember nélkül nehéz erős lenni, 
Magamnak az ágyban feküdni, fölkelni. 

 
9. Három vízimalom annyit le nem darál, 

Mint huszonhárom asszony, ha egymásra talál. 
Hajdani közmondás, kik akarják, hiszik, 
Gusztust ád a jó bor, aki ebbül iszik. 
Jól esik ez pedig a sült pecsenyére, 
Jobban, mint a kajla tehénnek tejére.375 

 
A lakodalmi mulatóversek csúfolóinak egy jelentős része szókimondó nyíltsággal, a trágárság 
határait súroló közönséges nyelvezettel beszél a szexualitásról. Az ide tartozó szövegek a 
közköltészet kurvacsúfolóival mutatnak stílusbeli és tematikai rokonságot. A különbség az, 
hogy a közköltészetben ezek elsődleges formája a név szerint, felsorolás-szerűen strófákba 
szedett kipellengérezés, míg a 19. századi kéziratos vőfélykönyvekben inkább a 
nyoszolyóasszonyra, nyoszolyólányra, menyasszonyra tett erotikus célzások és obszcén 
utalások a jellemzőek. Ettől függetlenül vannak olyan szövegszintű egyezések ebben a 
csoportban, amelyek a közköltészeti alkotások közvetlen továbbéléseként értelmezhetők.376 
Az idézett két szöveghez hasonló vulgáris részek a kásapénzszedés adománykérő verseihez 
kapcsolódva is előfordulnak.377 
 
2. Hát neked mit mondjak, nyoszolyóleányom? 

Már régen az eszem azon vetem, hányom, 
Mert ezen az éjjel jól lesz véled dolgom, 
Mert előttem hidd el, hogy kedves vagy nagyon, 

                                                 
375 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét. (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 
25–26. ÉTEL KÖZBEN. Ks.: Balgatagság volt ez a régi üdőben…[330.] 
376 Lásd a 327. számú Maskara vers jegyzeteit a Kommentárokban, ahol 21. strófa párhuzamaként olvasható a 
Kozma-énekeskönyv (1777–1782) egyik szövege. 
377 Lásd a szöveggyűjteményben a 316, 319, 326, illetve a kásapénzszedéshez a 348, 349, 351. szövegeket. 
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Tudom, a pajtásom gyakran az ágyba nyom.378  
 

*** 
 
19. Jó komám, láttam a minap a kelmed lányát,  

Félig fel találta fogni a szoknyáját. 
Mindenütt megláttam az ágyéka táját, 
Még meg ami nagyobb, a szép fehér combját. 

 
20. A te fiadnak is jut eszembe formája, 

Annak is van egy rossz, rongyos gatyája, 
Abbul is kilátszott a fasza baltája, 
Elfordultam tőle, nem nézhettem rája. 

 
21. Most harangozáskor múlt esztendeje, 

Annak a kislánynak kinőtt az eleje. 
Mendikás koromba ültem az mellyére, 
Az öcsém magát csak úgy verte őbeléje. 

 
22. Mit nevetsz te vén kofa, te is olyan voltál, 

Az iborka fára csak nemrég jutottál. 
Te is olyan csecses faros vén lyány voltál. 

 
23. Hát mit nevetsz? Lepjen meg a tetű, 

Kilencezer olyan, mint egy szőrős kesztyű! 
Hogy ha megcsíp, akkor is azt mondjad, hogy 
Ha nem hiszed, ehel is van kérő. 

 
24. A nyoszolyólánynak igen nagy a baja, 

De hogy mi lehetne, azt ő nem tudhatja. 
A kis vőfi pajtás becsi……………… 
Nyoszolyó leányunk……………..…379 

 
Nemzetiségcsúfolók (cigány-, német- és tótcsúfolók) 
A csúfolók egy számbelileg is jelentős következő csoportját a cigánycsúfolók alkotják. 
Jelenlétük a lakodalmi versanyagban azért nem meglepő, mert zenészként a cigányok állandó 
szereplői voltak a menyegzői mulatságoknak.380 A tisztségviselőkhöz hasonlóan a zenészek is 
kiemelt helyzetben, a figyelem középpontjában álltak, így a személyükhöz és szerepükhöz 
ugyanúgy kapcsolódtak vőfélyversek, mint a nyoszolyókhoz, násznagyokhoz, 
szakácsasszonyokhoz. A vőfély a lakodalom menetének egyes szokásmozzanatainál 

                                                 
378 Sárándi József vőfélykönyve. Újcsanálos. (Zemplén vm.) 1894. HOM NA 2223. 15–16. ÉTEL KÖZBEN. Ks.: 
Nyoszolyóasszonyunk kedvét nem mutatja…[305.] 
379 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 109–112. MASKARA VERS. 
Ks.: Szerencsés jó estvét, minden félreálljon! [327. I.] 
380 Ez vidékenként, korszakonként és társadalmi rétegenként eltérő mértékben volt jellemző. A 19. századból 
több olyan lakodalom-leírást ismerünk, amelyben nem szerepel cigányzenekar. Az Alföldön a szegényebb 
rétegeknek „rendszerint csak egy dudásuk volt, vagy egy tekerő hegedűjük [tekerőlant, valószínűleg a Dél–
Alföldön], s ahol semmi muzsikás sem volt, ott a gazdát és násznagyot fütyültették, s ha nem akartak, 
megcsipkedték őket az asszonyok. A gazdagoknál ellenben cigányok húzták a szomorú meg víg nótákat.” RÉSŐ 
Ensel S. 2000. 43. Hasonló jelenségről számol be Putz Éva a Nyitra-vidéki magyarság köréből a 20. századból. 
„A cigánybandát a legszegényebb lakziban kézi harmonika helyettesíti, esetleg az alkalmilag összeállt, 
legkülönbözőbb hangszerekből álló banda.” Hozzáteszi, hogy a cigánybanda muzsikája csak a tánchoz való, a 
szokásrend menete szerinti „lakzis” dalokat a városi cigányok vagy nem tudják, vagy a hagyományostól eltérő, 
idegen stílusban próbálják meg lejátszani, kísérni. PUTZ É. 1943. 32. 
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(menyasszonytánc, pártaköszöntés, a zenészek pihenője, tálalóversek utáni zenekari tus, 
adománygyűjtés) az alkalomhoz és a konkrét helyzethez illő, általában durván közönséges 
versekkel fordul a cigányokhoz, reagál jelenlétükre és irányítja zenei szolgálatukat. Ez a 
funkcionális és szigorúan alkalomhoz kötött kontextus meghatározza a 19. századi lakodalmi 
cigánycsúfolók alapvető jellegzetességeit.  
Ezek a versek nagymértékben különböznek ugyanis a 16–17. századtól megjelenő 
közköltészeti cigánycsúfolóktól. Míg a közköltészeti versanyagban általában 3. személyben, 
történetmesélő-narratív előadásmódban (vagy 1. személyben, önsajnáltató tréfás 
panaszdalként) szólal meg a műfaj, addig a vőfélyversek többnyire 2. személyben, a 
cigányokat megszólítva, hozzájuk beszélve hangzanak el. A közköltészetben gyakori témák, 
szüzsék és toposzok (a cigányok vallásossága és temploma, a cigányok harca a hideggel, a 
cigányok eredete, cigánytemetés és halottas játékok, cigányprédikáció) a lakodalmi versek 
között ritkán jelennek meg. Lényegében ezek helyett egyetlen tematikai csoport: a cigányok 
szokásai, tulajdonságai, társadalmi helyzetük és a velük kapcsolatos sztereotípiák alkotják a 
kéziratos vőfélykönyvek csúfolóinak legnagyobb részét.381 A 19. századi versanyag másik 
jellemzője az a trágár hangvétel és vulgáris stílus, amely a fentebb idézett kurvacsúfolóknál is 
közönségesebb nyelvezettel szólaltatja meg a cigánycsúfolók egy jelentős részét. Ennek oka 
lehet az a társadalmi helyzet, amelyben a cigányzenész az alávetett és kiszolgáltatott szerepet 
játssza, miközben a velük kapcsolatban elhangzó obszcén tréfákon jókat derül a násznép.382  
A cigányok eredetével kapcsolatos egyedi szöveg a kisgyőri Koszorú köszöntés záró 
versszaka. Valószínűleg toldalékként, utólag hozzákapcsolt vándorstrófaként került a 
kéziratba, mert tartalmilag nem tartozik a pártalevétel-menyasszonyfektetés szokáskörének 
rituális szövegeihez. Érdekessége a kínai származás elmélete, amellyel eddig másutt nem 
találkoztam. Elképzelhető, hogy az ázsiai, indiai származáselmélet félreértéséből keletkezett 
ez a szövegváltozat, talán egy helyi szerző saját alkotásaként. Párhuzamait nem ismerem, 
Kisgyőrben hetven év távlatában (1841–1911) két kéziratban is fennmaradt. 
 

Mikor magyaroknak Zsigmond volt királyok, 
Akkor Kína közül jöttek a cigányok. 
Selyem volt mentéjek, nadrágok, dolmányok, 
Most is rá vágynának a kutyacsináltok!383 

 
A selyem mente, nadrág, dolmány motívumának közköltészeti párhuzamai jól ismertek 
azokból a szövegtípusokból, amelyek a cigányok feltűnő, valós társadalmi helyzetükkel 
merőben ellentétes cifrálkodásukon gúnyolódnak. A Cigányokról való história című, 1750 
körüli ponyvavers és az annak nyomán keletkezett szövegváltozatok veres mentét, 
selyemposztót, sárga sarkantyús csizmát említenek hasonló kontextusban.384 
A vőfélyversekben sok helyen találkozunk a cigányok lakodalmi szolgálatának irányításával, 
zenélésre való felszólítással. Ezektől kissé különbözik az a vándorstrófa, amely többféle 
kontaminált strófaláncban is megjelenik, és csúfondáros, gúnyolódó hangnemben szól a 
cigányzenészek fizetségéről.  
 

Nosza muzsikások, rántsatok egy nótát, 

                                                 
381 KÜLLŐS I. 2003, 2004a. 195–228. 
382 Valószínűleg nem véletlen, hogy a trágárság, mint karakteres nyelvi kód a 19. században éppen a nőkkel és a 
cigányokkal kapcsolatos csúfolókban jelenik meg. A vőfélyversek összes többi csoportjában ez a beszédmód 
nem megengedett. 
383 Verses gyűjtemény. Kisgyőri szerzemények. (Kisgyőr, Borsod vm.) Gyűjtötte Klein Károly. Eger, 1913. HOM 
NA 305. 17–18. KOSZORÚ KÖSZÖNTÉSE. Ks.: Minden rendből, karból kik ide gyűltetek… [166. II.] Azonos 
szövegű, csak töredékesen olvasható az 1841–1843 közötti Kisgyőri kézirat Koszorúköszöntője is. [166. I.] 
384 KÜLLŐS 2003. 116–130. 
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Tekerd fel a húrját, cifrázd a nótáját! 
Te is brúgós, dürgesd meg a nagyanyád ládáját, 
Ennek, tudom, bőven felszeded az árát!385 

 
A szövegek egyik csoportját azok a versek alkotják, amelyekben az éhes cigány 
zsánerfigurája képezi a gúnyolódás tárgyát. A szövegtípus jellemzően a tálalóversekben 
fordul elő, bennük a komikum forrását a bekonferált fogás gazdagsága (túrós csusza, kalács, 
nyoszolyóasszony ajándéka) és a vele szembeállított éhes, szűk hasú, aludttejen élő cigány 
kontrasztja jelenti.  
 
1. Hej, uraim, csak most hozom a legjavát, 

A tejfeles zsírban úszó túrós csuszát. 
Szép piros tepertő terül el felette, 
A mennyben képzeli magát, ki megette. 

 
2. A szűk hasú cigány, ha mellé fekhetne, 

Minden aludttejét odaadná érte. 
Nekünk is nagyon jó, nem is ajánlgatom, 
Csak nagy tisztességgel az asztalra adom.386 

 
*** 

 
1. Nem hátrál itten a nyoszolyóleány is, 

E szép ajándékkal kedveskedik ő is. 
Osztályos atyafi lesz itt a cigány is, 
Száját tátja erre még a vén brúgós is.387 

 
2. Cifra csinálmány ez, bárki megláthatja, 

Ki-ki a szomszédját ezekből kínálja. 
A cigány is, ha a kezébe kaphatja, 
Akkor a kezéből akárki várhatja.388 

 
Az éhes cigány alakjával szoros összefüggésben vannak az étkezéssel, ételekkel kapcsolatos 
további csúfoló szövegtípusok. Az éhezés és koplalás mellett a dögevés is megjelenik 
ezekben, amely a 18. századi közköltészeti anyagban a cigányokra vonatkozó etnikus 
sajátosságként, állandósult sztereotípiaként jellemző. A dögevéssel kapcsolatosan bőséges 
példatárral rendelkezünk, itt most csak azt a forrást idézzük, amely népszerűségénél fogva 
feltehetően nagy hatást gyakorolt a kéziratos lakodalmi költészetre. A ponyván először 1750 
körül kiadott Tzigányokról való história ideológiai magyarázatot is fűz a témához: 
 

Gyomrok egészséges, mit kap, béveheti, 
A félig sült döghúst is megemésztheti. 
Pulzusát doktorral senki nem nézeti, 
Patikaszerszámnak sincs nála keleti. 

 

                                                 
385 Sárándi József vőfélykönyve. Újcsanálos (Zemplén vm.) 1894. HOM NA 2223. 24. MENYASSZONYTÁNC. 
Ks.: Nosza muzsikások, rántsatok egy nótát… [172.] 
386 Bihari Lajos kéziratos gyűjteménye. Kisgyőr (Borsod vm.) 1909–1911. HOM NA 580. 20. TÚRÓS CSUSZA 
BEVITELEKOR. Ks.: Hej, uraim, csak most hozom a legjavát… [230] 
387 Bihari Lajos kéziratos gyűjteménye. Kisgyőr (Borsod vm.) 1909–1911. HOM NA 580. 15. 
NYOSZOLYÓLEGÉNY AJÁNDÉKÁVAL. Ks.: Nem hátrál itten a nyoszolyóleány is…[258] 
388 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 72–73. KALÁCS 
FELKÖSZÖNTŐ. Ks.: Tisztelt násznagy uram, a mi nyoszolyóink…[259] 
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Étkek közt a döghúst leginkább szereti, 
Megfűszerszámozza, ha valahol leli, 
Ezt pedig ez okra nézve ő míveli: 
Mert azt nem mészáros, hanem Isten öli.389 

 
A sült döghús a taktabáji vőfélykönyvben is megtalálható, a menyasszonyfektetés szertartásos 
szokásmozzanata kapcsán elmondott búcsúztató zárásaként, a zenészeknek szóló csúfondáros 
toldalékként. A szöveg ponyvai eredetű, az E–típusú Legújabb vőfények kötelességéből 
kerülhetett át a kéziratos vőfélykönyvbe. 
 
15. Bandi! Vedd fel te is a brúgót válladra, 

Lódulj hazafelé, kedves szállásodra! 
Egy nagy döglött lovat húztak a konyhádra, 
Már most sütik-főzik, pompás vacsorára. 

 
16. Kommendálom neked, invitáld Lacit is, 

A nagy vendégségből ne tagadd ki őt is! 
Gondolom, jut abból a harmadiknak is,  
Van is a Körösben, lesz bőven ital is!390 

 
A dögevés motívuma gyakran kapcsolódik a képtelen ételsor toposzához, amely a 
tálalóversek és az étkezések előtt-közben elmondott mulattató versek jellegzetes eleme. A 
lehetetlen fogásokat, tréfás ételneveket soroló szövegekkel részletesen a hazugságverseknél 
foglalkozunk. Itt most azt a példát idézzük, amely kontextusát és funkcióját tekintve inkább 
csúfoló, mint hazugságvers, mert a cigányzenészeknek történő felszolgálás alkalmával 
hangzott el, és célja azok kigúnyolása volt. A taktabáji kéziratból idézett változat 
megtalálható Karsai Mihály széki vőfélykönyvében is. Közös forrásuk a Legújabb vőfények 
kötelessége vagy az Alföldi vőfénykönyv ponyvafüzeteinek valamelyik kiadása lehetett. A 
versnek konkrét, közel azonos szövegszintű változata van a közköltészeti anyagban. A 18. 
század végi Lóskay-kódex szövegének más versszakai más, képtelen ételsort tartalmazó 
vőfélyversekben is megjelennek, mint szabadon variálódó vándorstrófák. 
 
1. A muzsikásoknak fő egy fakalapács, 

Dróttal megspékelve egy pár tatár korbács. 
Lesz még itt egyéb is, csitt, egyet se kiálts, 
Mint éh farkas, szádat csak előre kitátsd! 

 
2. Ezek után lesznek ily drága étkek már, 

Csizmasarok reszelve, serben pirult kantár, 
Ráspollyal spékelve egy régi rozsdás zár,  
Malacocska helyett egy egész sült szamár. 

 
3. Egy görcsös botot is az elébb vezettek, 

Amit eddig, tudom, a kohóba tettek. 
Kénköves levest már megkészítettek, 
Ez szájatok ízét meghozza, higgyetek! 

 

                                                 
389 Tzigányokról való história (1750 körül) ponyvavers. Közli KÜLLŐS I. 2003. 116–130. Ennek a szövegnek az 
érdekessége, hogy a cigány egészséges sztereotípia máig él a magyar köztudatban, közbeszédben. Saját borsodi 
gyűjtéseim során az adatközlők véleményeként számtalanszor hallottam, hogy a falusi cigánygyerekek a porban 
játszanak, koszosak, és éppen ezért erősek, ellenállóak: nem kell nekik antibiotikum, orvoshoz sem járnak soha. 
390 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 101–104. AZ IFJAK 
BÚCSÚZÁSA A LAKODALMAS HÁZTÓL. Ks.: Csak te tudod Uram, az akaratomat… [161.] 
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4. A malacok bőgnek, nevet a vén kakas, 
Döglötten nyújtózik, ordít egy nagy farkas. 
Tele van hóból sült pereccel egy nagy kas, 
Nyárson számotokra pirul egy tál sas. 

 
5. Ezek után lesznek: tök, lencse olajjal, 

Innivaló pedig timsó víz ó hájjal. 
Egyetek purgyéstul földre zuhanással, 
Pacal mellé hurka, döglött kutya vajjal!391 

 
*** 

 
4.  Mert mint a szélkelep, forgolódik a szakács, 

Meg is főtt, higgyed el, már egy fakalapács, 
Fánkot is most készít, kit faragott az ács, 
Lábosban pirítva lesz szép tatár korbács. 

 
5.  Ezek után lésznek ily drága étkek már: 

Korpa, hüvelymadzak, vajban pirult kantár, 
Szépen megspékelve egy eltörött závár, 
Malac helyett lesz egy egészen sült szamár.392 

 
A szövegben külön figyelmet érdemel a tatár korbács említése, amely a 17. századi krónikás 
irodalomnak egy kedvelt motívuma volt. A rövid nyelű, vastag bőrszíjból fonott tatár korbács 
vagy kancsuka (vö. krími tatár kancsuga) a sarkantyút nem használó ázsiai lovas kultúrákban 
a ló ösztökélésének az eszköze volt, de fegyverként és fogolykínzásra is használták. Paskó 
Kristóf verses krónikájának (A nemes és régenten híres Erdély Országának keserves és 
szomorú pusztításáról írt siralom, Szeben, 1663) első négy énekében a siralmak között 
olvashatjuk egyik első közköltészeti említését: 
 

Tatár korbács enyett vérrel fordult testek oly igen sujtoltatnak,  
Ízek, inok, csontok kötéstül szerenként helyéből kimozdulnak,  
Bágyadt erejekben, elepedt lelkekben, Isten, hozzád sohajtanak.393 

 
A cigánycsúfolókkal összefüggésben a tatár korbács motívuma feltűnik a paródiák között 
gyakori cigány temetés dramatikus hagyományában. Az eredetileg kollégiumi diákok által 
írott és előadott temetési paródiák jellegzetes eleme volt a cigányok szájába adott tréfás 
imádság, amely gyakran Miatyánk-travesztiában folytatódott. Az ilyen típusú prózai 
szövegekben a tatár korbács és a sarkantyú mint a cigányok számára félelmet keltő eszköz, 
rendszabályozó katonai fegyver jelenik meg. Feltételezésem szerint a cigánycsúfoló 
funkcióban álló képtelen ételsorba is innen, a 17–18. századi temetési paródiák 
imaszövegeiből kerülhetett át a motívum, a hozzá kapcsolódó negatív érzelmi konnotációkkal 
együtt.  
 

                                                 
391 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 85. A 
MUZSIKÁSOKNAK MIKOR AZ ELSŐ TÁLAT FELVISZED. Ks.: A muzsikásoknak fő egy 
fakalapács…[183.] 
392 Lóskay-kódex, 18. sz. vége. MARASZTÓ VERSEK. Ks.: Még mi vagyon hátra, amit ti nem tudtok… RMKT 
XVIII/4. 2000. 459–461. [315.] 
393 A nemes és régenten híres Erdély Országának keserves és szomorú pusztításáról írt siralom, Szeben, 1663 
Ponyvanyomtatvány, kiadása: http://mek.oszk.hu/03900/03908/03908.pdf (letöltés: 2011. április 17.) 
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Uram, Jupiter, őrizz meg minket […] ama víresszájú katonátúl, de nemcsak ő magátúl, hanem 
annak csengő-pengő sarkantyújának tarajátúl és az ő tatár módra öszvefonyott korbácsátúl, az 
ilyen-olyan adtátú…394 

 
Egy következő, szintén ételekkel és éhezéssel kapcsolatos motívum az ürülék megevése. A 18. 
század végén megjelent, A fárahó maradékinak keserves panaszai című ponyvafüzetben 
egyes szám első személyben előadott cigánypanasz olvasható, amelyben több helyütt is 
előkerül ez a motívum. Eredetére vonatkozóan feltételezhető, hogy a 18. században széles 
körben elterjedt és a közköltészeti alkotásokban is megjelenő cigány teremtéstörténetekkel, 
származáselméletekkel van kapcsolatban. Ezek szerint a cigányok az Úristen szellentéséből, 
az ördög hátsó feléből, a magyarok bárdolatlan alfelének lehulló forgácsából, vagy 
egyszerűen lószarból lettek teremtve.395  
 

Az éhség szorongatja, 
Bélit rútul szaggatja, 
A friss cipót bevenné, 
A ganéjt is megenné. 

 
A szíp rajkó mit egyen, 
Tudja ménkő hirtelen, 
Még a szar is jól esne, 
Csak hogy a gyomra telne!396 

 
*** 
 

23. Te, első muzsikás, ugye jó a szállás? 
De vigyázz, hogy még ma gyalázatot ne láss! 
Mert ha kimutatod a fogad fehérét, 
Meg étetem véled cimborád gyümölcsét! 

 
24. Szegény brúgósnak maga kivallotta, 

Kontrás rosszaságát már nem titkolhatta. 
Én is sokat láttam a korcsma ajtóba, 
Cukor, nádméz helyett lószar a gyomrába.397 

 
A csúfolók étellel kapcsolatos csoportjának következő szövegtípusa a csúfondáros tálalóvers, 
amely a képtelen ételsorral mutat közelebbi rokonságot. A násznagy ajándéka a cigányoknak 
című, ponyván is megjelent szöveghez egy vacsora közbeni lakodalmi tréfa is kapcsolódott. A 
vőfély két tányért vagy tálat tartott a kezében egymásra fordítva. Közöttük egy vízbe áztatott 
kötéldarab volt, amelyet az Ihol ni felkiáltásnál mutatott meg a kíváncsi násznépnek.398 A 
szöveg egyértelműen jelzi, hogy a kötéldarabbal való megveretés vagy az arra való 
felakasztás lesz a jutalma a zenekarnak, ha nem teljesít megfelelően a lakodalomban. 
 
1. Ételt hoztam néktek, beste kurvanyátok, 

Melyhez ne lehessen néktek étvágyatok! 

                                                 
394 Dalok és példabeszédek, 1791. Közli: KÜLLŐS I. 2004a. 98. 
395 Az erről szóló közköltészeti alkotásokat sok szövegpéldával bemutatja KÜLLŐS I. 2004a. 213–219. 
396 A fárahó maradékinak keserves panaszai (1780 után) Ponyvafüzet, OSZK 820.795. Közli: RMKT XVIII/4. 
2000. 244–248. [93.] 
397 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 58–62. VACSORA 
KÖZBEN ÍGY KÖSZÖNJ A PITARBA / EKKOR BEMÉGY A HÁZBA. Ks.: Szerencsés jó etsvét, minden 
félreálljon! / Lakadalmi sereg, jó estét kívánok! [326.] 
398 BÉRES J.–LAKI Lukács L. 2002. 63. 
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És ha megeszitek, mindjárt kihányjátok, 
Hogy az ebek veszekedjenek rajtatok!399 

 
*** 

A násznagy ajándéka a cigányoknak 
1. Itt ám a valami szépen betakarva, 

Násznagy uram küldi, nektek jót akarva. 
Nézzük meg, mi van e két tál közé zárva? 
Ihol ni, a morék érdemlett istrángja! 

 
2. Úgy vigyázzatok hát, rá ne kerüljetek, 

Vagy hogy talán ezzel ütleget nyerjetek. 
Eddig még közöttünk keveset tettetek, 
Jól fel vannak róva minden érdemitek.400 

 
A cigányok kivégzése, felakasztása képezi a cigánycsúfolók következő, egyben utolsó nagy 
csoportjának központi tematikáját. A közköltészetben ez a szövegtípus kevéssé jellemző, a 
lakodalmi versek között azonban gyakran előfordul. A vőfélyverseket is tartalmazó Makói 
kéziratban (1826 előtt) található egy cigányakasztásról szóló csúfondáros panaszdal, az 
akasztófa és az istráng említésével. 
 

Orcád olyan, mint a menta, fekete tenta. 
A minap is a dádé csak a lovát hívta, 
De nem soká megmeszelnek, 
Mert akasztófára tésznek, 
Ó szegény, 
Szép cigánylegény! 

 
Hát mit berzeszkedel, mit is veszekedel? 
Jobb ojjad az istrángra, 
Veted a nyakad hurokra! 
Ó szegény, 
Szép cigánylegény!401 

 
A szövegtípus előképét és tematikai párhuzamát talán azok a kivégzés előtti búcsúénekek és 
latorbúcsúk jelentik, amelyeknek továbbélése a betyárfolklórban ismert. A vőfélyversekben 
sűrűn előforduló motívumok (a szemed ássa ki a holló, a holló a fejeden gödröt ásson, a sas 
kopácsoljon a fejeden, a szél fújja a dúdolódat) párhuzamai – részben szövegszinten is 
azonos, formuláris nyelvi fordulatként – megtalálhatók a Gyöngyösi kondás búcsúénekében 
vagy Milfait Ferkó búcsúénekében is.402 Ugyanakkor a kivégzés, felakasztás tematikája a 
lakodalmi szövegkörnyezetben mégis másként jelenik meg: az önsajnáltató, bocsánatkérő 
vagy éppen hencegő hangvételű, egyes szám első személyben előadott búcsúénekek helyett 
átkozódó, szitkozódó, a cigányokat akasztással fenyegető és nekik erőszakos halált kívánó 
gúnyversek, szitokversek, átokversek a jellemzőek.  
Szép példája ennek a tartalmi-tematikai típusnak a Szöveggyűjtemény 167. szövegcsaládjának 
II–III. variánsa, amelyeket itt most terjedelmük miatt nem idézünk. A II. variáns 13–19. 

                                                 
399 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 141. CIGÁNYNAK. Ks.: 
Ételt hoztam néktek, beste kurvanyátok…[344.] 
400 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 12. A NÁSZNAGY 
AJÁNDÉKA A CIGÁNYOKNAK. Ks.: Itt ám a valami szépen betakarva…[344.] 
401 Makói kézirat, 18. sz. vége–1826. Ks.: A fehér cigánynak ékes formája. Közli RMKT XVIII/4. 2000. 253–
254. [100.] 
402 KÜLLŐS I. 2004b. 405–433. 
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versszaka és a III. variáns 16–27. versszaka egymáshoz is nagyon hasonló, feltehetően volt 
kapcsolat az újcsanálosi és a taktabáji kéziratok keletkezése között. Megegyezik a két szöveg 
abban is, hogy a cigánycsúfoló strófák a pántlika felköszöntő vershez (azaz a menyasszonyi 
párta- illetve koszorú levételének szertartásos rigmusaihoz) kapcsolódnak, egy ponyvai 
eredetű versezethez utólag hozzáillesztett toldalékként. A válogatott szidalmak sorában az 
akasztófával való fenyegetőzés is megtalálható. Ennek további hasonló előfordulásai a 
következők: 
 
12. Most hát kormos község, hát néktek mit mondjak? 

Nem tudom, mert nem jó, hogy én itt megálljak. 
Csak azért azt mondom, hogy vígan legyenek, 
Akasztófa legyen nektek kész helyetek! 

 
13. Kísérjenek hajdúk Kassára kötözve, 

Szard meg a vármegye kapuját féltedbe! 
A sok veres hangya ragadjon töködbe, 
Tisztességgel mondom, lófasz a seggedbe!403 

 
*** 

 
1. Pálinkát hoztam vendégek számára, 

Nagy örömmel tegyed, cigány, kezed muzsikádra! 
Mert ha nem indítod vendégemet táncra, 
Húzzon fel a hóhér az akasztófára!404 

 
*** 

 
Mikor a muzsikásoknak kérsz 
1. Még egy szűkölködő van a saroglyába, 

A brúgós cigányunk majd meghal bújába. 
Azt mondta, hogy ha nem jut az ő brúgójába, 
Mindjárt beleugrik a bába odvába. 

 
2. Szánom, szánom szegényt, hogy úgy öli magát, 

Ássa ki a holló a szeme világát! 
A palotán fújja a szél dúdolóját, 
Fossa a kőfalra a szeme világát! 

 
3. De mit mondok, talán kár is volna, 

Hát aztán minekünk vajon ki brúgolna? 
E szép hivatalos vendég vajon hogy táncolna? 
Jobb volna, ha a sas a fején kopácsolna!405 

 
4. De azután velök majd el is húzatom, 

Ha pedig nem húzzák, mind sorra nyúzatom. 
Bőröket sámfára, kaptára húzatom, 
Kordovány helyébe biz elárultatom!406 

                                                 
403 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 36–42. PÁNTLIKA 
FELKÖSZÖNTŐ, ÍGY MONDD EL. Ks.: Szerencsés jó estvét kívánok ez háznak… [167. III.] 
404 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 128. 
PÁLINKAKÖSZÖNTŐ. Ks.: Pálinkát hoztam vendégek számára… [271.] 
405 Sárándi József vőfélykönyve. Újcsanálos (Zemplén vm.) 1894. HOM NA 2223. 14–15. MIKOR A 
MUZSIKÁSOKNAK KÉRSZ. Ks.: Még egy szűkölködő van a saroglyába…[338. I.] 
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*** 

 
Hallod-e te kontrás, néked szól az írás, 
Az váradai várban lészen finom lakás! 
Két fekete holló szemeden gödröt ás, 
Míg hozzád szólok, légy rossz nehéz nyavalyás!407 

 
A szarja le a vármegye kapuját, fossa le a vármegye falát ijedtébe motívum a 19. században 
általánosan ismert és széles körben elterjedt átokformula lehetett. Közvetlen, szövegszinten is 
megegyező párhuzamai vannak a 19. század második feléből, a közép-tiszai stíluscsoporthoz 
tartozó mezőkeresztesi és mezőcsáti népi kerámia feliratos pálinkásbutelláinak verses 
szövegeinek köréből. A két szövegcsoport között fontos kapcsolódási pont, hogy például 
Mezőkövesden egészen a 20. század első harmadáig, közepéig szokásban volt a lakodalmi 
asztal terítésekor a pálinkás butykosok, cserép butellák használata. A pohárból történő ivás 
csak az 1920-as, 1930-as évektől vált általánossá, addig a feliratos butellák (továbbá az 
emberalakos pálinkáskorsók, butykoskorsók, a gömöri hérészes korsók, és természetesen a 
boros kancsók és bokályok) állandó elemei voltak a lakodalom tárgyi környezetének.408 Így 
nem véletlen, hogy a vőfélyversek és a butellaversek tartalmaznak szövegszinten is azonos 
sorokat, szófordulatokat.  
A kordován bőr motívuma is közköltészeti eredetű, és a sötét bőrszín gúnyolásának egyik 
formája. A vőfélyversekben az iménti példában idézett strófa azért jelenik meg gyakran, mert 
a szöveg A Legújabb vőfények kötelessége című ponyvanyomtatványon terjedt országszerte. 
Összehasonlításul az azonos motívumot tartalmazó 18. századi iskoladráma egy strófája: 
 

Édes Apád látván kordován bőrödet, 
Szomorán tekinte gyászos termetedet, 
Inaugurála kovátsnak tégedet, 
Jól tudsz a fogóhoz, űzd mesterségedet.409 

 
A cigánycsúfolók vaskos kifejezéseihez, szókimondó trágárságához képest némileg 
árnyaltabb nyelvezetűek a többi nemzetiséggel kapcsolatos szövegek. „A német katona, az 
üveges, gyolcsos vagy drótos tót, a sátorlakó, lócsiszár, kovács vagy muzsikus cigány, a zsidó 
kereskedő stb. – mint zsánerfigura – a mindennapi élet természetes szereplőjeként jelenik meg 
a XVII. század utolsó harmadától az iskoladrámákban, a kéziratos énekeskönyvekben, a 
prédikáció-paródiákban és a ponyvákon.”410 A nemzetiségcsúfolók gúnyolódásának három fő 
alaptémája volt: a nem eléggé előkelő származás, a különös, idegen ruházat, és a helytelen 
magyar beszéd. Ezek mellett a nemzetiségek sajátos foglalkozásai, mesterségei (különösen a 
vándorárusok különös tevékenysége), illetve a magyarokétól különböző étkezési szokásai 
jelentették a gúnyolódás tematikáját. A közköltészet nemzetiségcsúfolóinak egyik 
jellegzetessége a makaronikus nyelv, vagyis az idegen nyelvű és magyar szavak keverése, a 
helytelen ragozási és toldalékolási megoldások, a magyar szavaknak más nyelvekhez hasonló 
hangzóbázissal történő hibás, tréfás kiejtése.  

                                                                                                                                                         
406 II. Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 82. KÁPOSZTAPÉNZ 
SZEDÉSKOR. Ks.: Nemes frekvencia, egy vagyon még hátra… [338.II.] 
407 Sárándi József vőfélykönyve. Újcsanálos (Zemplén vm.) 1894. HOM NA 2223. 26. Cím nélkül 
[Cigánycsúfoló] Ks.: Hallod-e te kontrás, néked szól az írás… [345.] 
408 SZ. MORVAY J. 1955. 31–64. 
409 KÜLLŐS I. 2004.a. 216. 
410 RMKT XVIII/4. 2000. 472. 
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A 19. századi vőfélykönyvek nemzetiségcsúfolói ehhez képest egy szegényesebb, egyszerűbb, 
egységesebb képet mutatnak. Szövegszinten nincs is kimutatható egyezés, és a stílus is 
meglehetősen más, mint volt a 18. században. A szövegcsoport kétségkívül a közköltészettől 
örökölte azonban a tematikát, a mondanivalót, illetve az ezek kifejezésére használt 
motívumokat, nyelvi fordulatként rögzült közhelyeket, toposzokat.  
Ezek az etnikus sztereotípiának is nevezhető jelenségek elsődlegesen az eltérő étkezési 
szokásokhoz köthetők. A közvetlen előképet jelentő közköltészeti szöveganyagban is gyakran 
felbukkanó téma volt a „nemzeti” ételek és italok szembeállítása. A magyarok boraihoz 
képest a németek, tótok söre csak kotyvalék; a tótok zab- és hajdinakásája, a németek 
káposztája, becsináltja meg sem közelíti a magyarok búzakenyerét, pörköltjét, gulyását, 
pecsenyéit.411 Ezek a szembeállítások, a másság ételeken keresztül történő megfogalmazása, a 
nemzetiségeknek tulajdonított jellegzetes ételtípusokon való élcelődés jelenti a vőfélyversek 
csúfolóinak központi magvát. Ehhez témához képest a többi említett témakör gyakorlatilag 
nem fordul elő az általam áttekintett szöveganyagban. 
Ennek a tematikai szűkülésnek az oka az lehet, hogy a lakodalmi költészetben a mulattató 
műfajok a 19. században már kifejezetten csak az étkezésekhez (ebédhez, de főleg a 
lakodalmi vacsorához) kötődtek. Ezért a nemzetiségcsúfolók elsősorban a tálalóversek között, 
illetve azokhoz szorosan kapcsolódva fordulnak elő a kéziratos vőfélykönyvekben. 
Szokásforgatókönyvi helyük és tálalóverses szövegkörnyezetük tehát alapvetően befolyásolta, 
meghatározta a tematikát is.  
A szlováksággal kapcsolatban a legelterjedtebb sztereotip nemzeti ételtípus a kása volt. 
Margalits Ede szótára 1805-ből idézi a 19. században már széles körben elterjedt szólás első 
előfordulását: Tót nem ember, bot nem fegyver, kása nem étel.412 Ez a becsmérlő sztereotípia 
oly mértékben hozzáragadt a szlovákokhoz, hogy a vőfélyversek között még a 20. század 
derekán is megtaláljuk párhuzamait; a szólásmondás köznyelvi használata pedig napjainkig 
nyomon követhető. Verses megfogalmazása a Taktabáji vőfélykönyvből a következő: 
 
 Azt mondja a magyar, nem étel a kása, 

Csak tótoknak való ily Isten áldása.413 
 
A kása és a magyar húsleves párhuzamos említése, bizonyos értelemben etnikai alapú 
szembeállítása is jellegzetes motívuma a tótcsúfolóknak. Ennek az oppozíciónak az 
aktualitását az adta, hogy a tésztabetéttel dúsított szűrt húsleves a magyar parasztság ünnepi 
étrendjének bevezető fogásaként a 18. század végére terjedt el általánosan. A 19. században 
már megszilárdult helyzetű, de mindenképpen újnak számító ételtípussal szemben a kása az 
archaikum megtestesítője lehetett a kortárs szerzők szemében, jóllehet a különböző kásafélék 
még a 20. század elején is szerepelnek a lakodalom ételsorában.414 
Az alábbi szöveg érdekessége továbbá a Felföldről az alföldi aratásra érkező 
idénymunkásoknak, a tót aratóknak az említése. A taktabáji kéziratszerző számára 
mindennapos élettapasztalat lehetett a vándor aratómunkások megjelenése, elszállásolása, 
munkavégzése, és ismernie kellett ételüket, ruházatukat, beszédüket. A síkság és a hegyvidék 
találkozásának kontaktzónájában ugyanis a munkamigráció évszázadokon keresztül szerves 
része volt a népi kultúrának, és ez alól a Tokaj-Hegyalja lábánál, az Alföld északi peremén 
elhelyezkedő Taktaköz, Harangod-vidék sem volt kivétel.415 Az etnikus sztereotípiák 

                                                 
411 CSÖRSZ Rumen I. 2000. 177–179, KÜLLŐS I. 2004a. 168–169. 
412 MARGALITS 1896. 407. Idézi KÜLLŐS I. 2004a. 178. 
413 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 63. MÁS 
KÁSAKÖSZÖNTŐ. Ks.: Azt mondja a magyar, nem étel a kása…[232.] 
414 KISBÁN E. 1993. 98–102. 
415 VIGA GY. 2007. 105–112.  
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megjelenése mellett a hazugságversekre jellemző, emberfeletti ételmennyiségekre utaló költői 
túlzás (mint a középkor óta Európa-szerte elterjedt kásahegy-motívum)416 jelenti a vers 
komikumának másik forrását. 
  

Marhahúsleves fő tizenkilenc akó, 
Tejfölös torma is van egy hétre való. 
El is bírjuk élni, van kása hat akó, 
Meg nem bírna vele ötven tót arató!417 

 
A táji munkamegosztás regionális rendszerében Észak-Magyarországon a vándoriparosok, 
vándorárusok is jellemzően szlovákok voltak. A drótos tót, üveges tót, gyolcsos tót alakja a 
közköltészetben is felbukkan: a róluk szóló gúnyversek leggyakoribb típusa a 
mesterségcsúfoló és a nemzetiségcsúfoló sajátos ötvözete.418 A vőfélyversekben ez a tematika 
már kopottabb, átalakult formában jelenik meg, lényegében a 18–19. század fordulójától 
széles körben terjedő ponyvai rigmusok variánsaiként. Az alábbi, kisgyőri kásabeköszöntő 
vers azonos szövegű változata még a 20. század derekán is előfordult a lakodalmakban, a 
kárpátaljai Vári községben: 
 

Éltesse az Isten sokáig a tótot, 
Magyarnak ne kelljen cipelni a drótot. 
Kása a tótnak kedvenc eledele, 
Remélem, meg lesznek elégedve vele!419 

 
A vándorárusok, vándorkereskedők mellett a felvidéki szlovák fuvarosok (furmányosok, lásd 
szlovák furman: fuvaros) is közismert alakjai voltak a 19. századi falusi hétköznapoknak. 
Észak-Magyarországról a bükki és zempléni szlovák szénégetők, mészégetők, valamint a 
zempléni hutatelepülések lakosai is rendszeresen szekereztek le egészen az Alföldre, saját 
készítményeiket árusítva és bérfuvarozást is vállalva.420 A tót szekeresek a helyi közösségek 
tehetősebb rétegét alkották, és otthonról való tartós távollétük kapcsán jellemzően nem a 
házastársi hűség fogalma társult a személyükhöz. Az alábbi, hazugságvers jellegű lakodalmi 
mulatóversben a hencegő vőfély az Erdélyt járó, szépasszonyokat szomorító szlovák 
fuvaroshoz hasonlítja magát:  
 
 Lássák, Erdélyben is vagyok ismeretes, 

Ott is olyan vagyok, mint egy tót szekeres. 
Alá s fel sétálok, mint utcán a páva, 
Sok szép asszonyok szíve fájdalmára.421 

 
Ritkán ugyan, de előfordult, hogy a kását kifejezetten régi magyar ételnek tartották a 
vőfélyversek. A következő, Zemplén megyei szövegben a magyar nemzet régi szokására 
történő utalás mellett a lacikonyhával való szembeállítás is megjelenik. Ennek oka lehet, hogy 
a 19. század folyamán a kása (sokféle táji változatban, hússal vagy anélkül: tejbekása, 

                                                 
416 MONTANARI, M. 1996. 114–117. 
417 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 188–189. MIKOR VINNI 
AKAROD AZ ÉTELT. Ks.: Uraim, a konyhán mindent megvizsgáltam…[181.II.] 
418 KÜLLŐS I. 2004a. 180–181. 
419 Bihari Lajos kéziratos gyűjteménye. Kisgyőr (Borsod vm.) 1909–1911. HOM NA 580. 42. TEJBEKÁSA 
BEVITELKOR. Ks.: Éltesse az Isten sokáig a tótot… [233.] Variánsait lásd a Kommentárokban. 
420 VIGA Gy. 1989. 383–407. 
421 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 58–62. VACSORA 
KÖZBEN ÍGY KÖSZÖNJ A PITARBA / EKKOR BEMÉGY A HÁZBA. Ks.: Szerencsés jó etsvét, minden 
félreálljon! / Lakadalmi sereg, jó estét kívánok! [326.] 
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ludaskása, juhhúsos kása, vajas kása, cukrozott köleskása, vagy a lakoma végét jelző 
kitolókása) rendkívül változatos formákban és eltérő hangsúlyokkal szerepel a lakodalmi 
ételsorban. Míg Északkelet-Magyarországon húsoskása formában még 1900 körül is 
általánosnak mondható, addig az Alföldön vagy Erdélyben már nem része az ünnepi 
táplálkozásnak. A kor szerzői joggal tekintették ezt az ételtípust régi hagyománynak, hiszen a 
16–18. században valóban általánosan elterjedt alap ételnek számított egész Közép-
Európában.422  
 

Több ételek között itt ballag a kása, 
Magyar nemzetünknek ez régi szokása. 
Jól meg van cukrozva, bár akárki lássa, 
Laci konyháján sem találtatik mása.423 

 
Az ételek mellett az italok is gyakran szerepelnek a nemzeti szimbólumok és etnikai 
sztereotípiák sorában. A közköltészetben ezen a téren legjellemzőbbnek tartott bor-sör 
szembeállítás helyett a vőfélyversekben a bor-víz ellentétpárjával találkozunk. Ez a tematika 
eredetileg a középkori vágáns vitaszínjáték, vitaköltészet hagyományának folytatásaként is 
értelmezhető disputa iskoladrámai műfajából származik. A Bor és Víz vetélkedésének első 
írásos emléke 1658-ból származik, és a kéziratos énekeskönyvek anyagából a 19. században a 
vőfélykönyvek versanyagába is átkerült.424 A borról szóló tálalóversek, pohárköszöntők, ivó- 
és mulatódalok jellegzetes toposza lett a nemes italnak a vízzel való szembeállítása, azonban 
nemzetiségcsúfolókban ez ritkán fordul elő. Ezért is érdekes a következő szöveg, amely 
gúnyolódó modorban szól a víztől megittasodó és magyar módra sírva vigadó tót alakjáról:   
 
Hideg víz köszönő 

A víz az italnak csak ártatlan neme, 
Nem lát ettől kettőt az asszonyok szeme. 
Nem is kellett ehhez sem sajtó, sem kocsis, 
Sírva vigad ettől a csizmaszáras tót is!425 

 
*** 

 
Bort iszik a magyar, nem pediglen vizet, 
Kocsmába a sörért csak a német fizet. 
Bor az igazi nedv, abba van a virtus, 
Más minden rossz lőrét verjen meg a Krisztus!426 

 
A közköltészet nemzetiségcsúfolóinak harmadik céltáblája a németség volt. A 17–18. századi 
hadiesemények (török kiűzése, kuruc mozgalmak, Rákóczi-szabadságharc) okán a német 
fogalma elsősorban nem a középkori szászokat, cipszereket, és nem is a 18. században 
betelepített svábokat jelentette, hanem a falvakba beszállásolt, porciót és forspontot követelő 
császári-birodalmi hadsereg (gyakran nem is német nyelvű vagy etnikumú) katonáit. A 
mindent felzabáló, érthetetlenül beszélő, csöpögő orrú, harisnyás-cipellős, parókás labanc 
alakja volt a közköltészet legtöbbet gúnyolt figurája, és ez a németellenes attitűd a 

                                                 
422 KISBÁN E. 1993. 99–102. 
423 Sárándi József vőfélykönyve. Újcsanálos (Zemplén vm.) 1894. HOM NA 2223. 13. KÁSA FELADÁS. Ks.: 
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426 Ipolypásztó, 1893. Közli: ZALABAI Zs. 1985. 166. Lásd még a Szöveggyűjteményben 283. szöveget. 
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népköltészetben is tetten érhető egészen a 19. század végéig.427 A közköltészet 
németcsúfolóinak szüzséi, toposzai, motívumai a vőfélyversekben már kevéssé jellemzőek. 
Az alábbi tálalóvers áll legközelebb a 17–18. századi előképekhez, amelyben a vőfély 
dicsekvő hangvételű, tréfás hazugságvers formában meséli el a bátor nyúllal és a gácsos (azaz 
keresztbe álló, X lábú) némettel folytatott küzdelmét: 
 
 
Nyúlpecsenye bevitelekor 
1. Tegnap egy kis dolgom akadt a Bakonyban, 

Mit látok? Németet visz egy nyúl puttonyban. 
Ej, te gácsos német! Ó, te Sámson nyúl! 
Kiperdítlek én most urad alul! 

 
2. Mosolyogva mentem, hogy hazacipelem, 

De a nyúl bátor volt, küzdeni kezd velem. 
Hohó, szép is volna, hogy nyúllal egy magyar 
Azt meg ne tehetné vele, amit akar! 

 
3. Hasztalan hősködött, mellé úgy kerültem, 

Hogy laska fülére egy nagyot ütöttem. 
A nagy viadalnak egyszerre vége lett, 
Azután nyakába köté kulcskötelet. 

 
4. A hátamra dobtam, csak bámult a német, 

Azon gondolkoztam, hogy ki is sütné meg. 
Hát a lakodalom eszembe jutott, 
Hogy milyen jó pecsenyét készítnek abból ott. 

 
5. El is készítették, mint illik, spékelve, 

Ni, hogy piroslik szájába a nyelve! 
Szalonnát is kapott, bőven paprikával, 
Pompás ítek, éljék Isten áldásával!428 

 
A tótcsúfolókhoz hasonlóan a németcsúfolók is elsősorban a tálalóversekhez kapcsolódva, 
azokba beépülve, azok egy-egy strófányi vagy sorpárnyi részeként jelentkeznek leginkább. A 
tortát bekonferáló köszöntővers második versszaka például a németek öltözékén tréfálkozik, 
amikor a torta alakját hálósipkához hasonlítja: 
 
2. Amint szemembe tűnt szép, ékes formája, 

Azt hittem, német úr új hálósipkája. 
De azért megtudtam, hogy drága sütemény, 
Hogy hát behozhassam, vigyázva jöttem én.429 

 
A legjellemzőbb forma, a magyar és az idegen ételek szimbolikus szembeállítása a 
németekkel kapcsolatban is gyakori. A gulyás/pörkölt/paprikás, mint magyar étel és a vele 
szembeállított német becsinált, gyászos hús kapcsán még a készítésmódban, konyhatechnikai 
megoldásokban jelentkező különbségeket is kiélezi a szöveg. A gulyás/pörkölt/paprikás 
nemzeti szimbólummá válása és a 19. század derekán az alföldi lakodalmi étrendbe való 
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beépülése nagyjából párhuzamosan, egy időben zajlott. Így érthető, hogy a vőfélyversek 
etnikus sztereotípiáinak sorában előkelő helyet foglal el ez az ételtípus.430 
 
3. Kicsinált-becsinált nem igen sok lészen, 

De szalonnás béles bőven vagyon készen. 
Mert a becsinált németeknek való, 
Az magyar gyomrában pörkölt hús igen jó.431 

 
*** 

 
2. Ez nem gyászos hús, mint a német mondja, 

Ki rántást tesz belé hagymából és vajból, 
Nincs ebben semmi pancs, csak úgy egyszerűen, 
Pásztortudománnyal ízesítve bőven.432 

 
Az étel, mint nemzeti szimbólum tekintetében a 19. század közepétől újabb fejleményként 
jelentkező pörkölthús mellett a vőfélykönyvekben sokkal gyakoribb a káposztás hús és a főleg 
a töltött káposzta vagy szárma említése. Ez a 16–18. században általánosan elterjedt közhely 
még a 19–20. században is domináns meghatározója a lakodalmi tálalóversek nemzeti-etnikai 
szimbólumrendszerének.433 A káposztának egy etnikai alapú ellentétpár egyik pólusaként való 
megjelenése azonban sokkal ritkább, mint a kása vagy a pörkölt motívumának ilyen típusú 
használata. A következő szöveg külön érdekessége a zsidó fiú említése, mert a zsidókkal 
kapcsolatos csúfolók vagy gúnyversek egyébként a lakodalmi szöveganyagban nem 
jellemzőek. 
 
Káposztaköszönő 

Legjobb magyar étel a töltött káposzta, 
Nem is zsidó fiú, aki ezt béhozta. 
Nem rossz takarmány ez, hiszen meg van töltve, 
Kétféle hússal szépen elegyítve.434 

A cigány-, tót- és németcsúfolók mellett más nemzetiségekkel kapcsolatban a közköltészeti 
anyagban is kevés szöveget találunk.435 A zsidókon kívül az oláh jelenik meg még egy 
szövegben, akinek az iszákosságát gúnyolja ki a vőfély: 

Más vagy így szólj 

Ezen butéliát tettem a csap alá, 
De ezt a csapláros tele is csapolá. 
Kihörpenté felét egy szakállas oláh, 
Mondja: eredj, vigyed, jó lesz a konty alá!436 

                                                 
430 KISBÁN E. 1993. 99. A kérdéshez lásd még: KISBÁN E. 1989, TÓTH A. 2005b. 65–76, TÓTH A. 2006. 
659–663. 
431 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 11. 
A TÁNYÉR BEVIVÉSKOR. Ks.: Megtekintettem már a konyhán mindeneket…[181.I.] 
432 Bihari Lajos kéziratos gyűjteménye. Kisgyőr (Borsod vm.) 1909–1911. HOM NA 580. 24. PÖRKÖLTHÚS 
BEVITELKOR. Ks.: Sok jó ételt látunk ilyen alkalommal…[226.] 
433 A káposztás hús és a töltött káposzta kérdéséről összefoglalóan: KISBÁN E. 1997. 480–482. A töltött 
káposzta mint régi, igazi magyar étel: Szöveggyűjtemény 213, 214, 215, 218. 
434 Sárándi József vőfélykönyve. Újcsanálos (Zemplén vm.) 1894. HOM NA 2223. 28. 
KÁPOSZTAKÖSZÖNTŐ. Ks.: Legjobb magyar étel a töltött káposzta…[218.II.] 
435 A vegyes idegencsúfolók szövegcsoportjában az RMKT Közköltészet 1. kötete is csak két szöveget közöl, 
egy oláh- és egy zsidócsúfoló verset. RMKT XVIII/4. 2000. 271. 
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Végezetül a nemzetiségcsúfolóknak mintegy összefoglalása és történeti keretbe helyezése az a 
szöveg, amely a 19. században elterjedt lehetett szerte az országban, és folklórváltozatai 
általában Legyen úgy mint régen volt… kezdettel ismertek. A soknemzetiségű Magyar 
Királyságban a magyarok vezető szerepét, elsőbbségét hirdeti ez a mulatódalként, lakodalmi 
vacsora közbeni pohárköszöntőként lejegyzett félig verses, félig prózai alkotás. 
Közmondásként lejegyzett változatát 1805-ből idézi Margalits Ede szöveggyűjteménye:  
 

Adjon Isten minden jót, 
Szolgáljon a magyarnak oláh, német, tót.437 

 
1823-ból ismerjük a Mátyási József által átírt szövegváltozatát, amely folklorizálódott 
formában Erdélyi János Népdalok és mondák című gyűjteményébe is bekerült.438 A 19. század 
második felében már népszínmű-betétdalként szerepelt. Széles körű elterjedését segítette az 
is, hogy lakodalmi versként az Alföldi vőfénykönyv különböző kiadásaiban kinyomtatták az 
1870-es, 1880-as évektől kezdve. Az 1912-es kiadású Mátravölgyi magyar vőfélykönyv is 
tartalmazza egy variánsát.439  

 
Adjon az Isten minden jót, mint ezelőtt volt! 
Hogy sem ingünkön, sem könyökünkön 
Ne légyen semmi némű folt, mint azelőtt volt! 
Hogy köszönjön a magyarnak, 
Mind az görög, mind az oláj mind a tót! 
Adjon Isten minden jót, 
A tótnak olvasót, 
A magyarnak teli boros kancsót, 
A németnek ördögbőrbül bugyogót, 
Hogy mind az icce, mind a pince teli légyen, mind a bolt, 
Mint azelőtt volt!440 

 
2. Vőfélyek csúfondáros vetélkedése (Vőfélyek csúfolódó vitája) 
A közköltészeti gyökerekkel rendelkező lakodalmi csúfolók egy jellegzetes szövegcsoportját 
alkotják azok a párbeszédes gúnyversek, amelyekben a vőfélyek egymással vetélkedve, 
egymást kigúnyolva és szidalmazva szórakoztatják a násznépet. Ezek a szövegek mind 
funkcionális, mind tematikai szempontból a hazugságversek és lakodalmi mulattatók nagyobb 
csoportjába tartoznak, és általában nem is képeznek önálló címmel rendelkező, elkülönülő 
szövegegységet. Legtöbbször a hosszú, olykor több tíz versszakos kontaminált strófaláncok 
hosszabb-rövidebb szakaszaiban találkozunk velük. A Szöveggyűjteményben található, és itt 
hivatkozott példák egy része is olyan mulatóvers, amelyekben a tréfás hazudozás, az egymás 
becsmérlése, az önsajnáltatás keveredik a hallgatóság (elsősorban a lányok és asszonyok, 
másodsorban a násznagy és a vőlegény) gúnyolásával.441  
A hazugságversek és lakodalmi mulattatók vegyes, sokszínű anyagából azért ragadjuk ki és 
mutatjuk be külön mégis a vőfélyek csúfondáros vetélkedését, mert nyelvi és formai 
szempontból nagyon közeli rokonságban vannak a csúfolók egyéb tematikai-funkcionális 

                                                                                                                                                         
436 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 179. MÁS VAGY ÍGY 
SZÓLJ. Ks.: Ezen butáliát tettem a csap alá… [273.] 
437 MARGALITS E. 1896. 571. 
438 Hivatkozza KÜLLŐS I. 2004a. 195. 
439 A ponyván megjelent változatokat lásd a Kommentárokban, a 291. szöveg jegyzeteinél. 
440 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 131. BOR 
FELKÖSZÖNTŐ VERS. Ks.: Adjon Isten minden jót…[291.II.] 
441 Ilyen jellegűek a Szöveggyűjteményben a 324–327. számon közölt változatok. 
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csoportjaival. A becsmérlő, hencegő, nyílt trágárságokat egymás fejéhez vágó nyelvi kód a 
19. századi lakodalmi cigánycsúfolókhoz köti ezt a szövegtípust; a néhány versszaknyi 
dialógusok keretéül szolgáló hosszabb strófaláncokban pedig gyakran az asszonycsúfolók, 
kurvacsúfolók motívumaival és toposzaival találkozunk. Ebben az értelemben tehát a vőfélyek 
csúfolódó vitája szövegszinten a csúfolókhoz áll a legközelebb. 
A párbeszédes forma ugyanakkor egy másik karakteres szövegtípussal, a vőfélyek vitája a 
házasságról elnevezésű intő-oktató, egyszersmind mulattató szövegcsaláddal rokonítja a 
vőfélyek csúfondáros vetélkedését. A vőfélyversek párbeszédes, disputázó-dramatikus 
hagyományai többféle gyökérből erednek. Megtalálhatók ebben egyrészt a 17–18. századi 
iskoladráma hagyományai, felismerhetők másrészt az adománygyűjtő mendikáns 
szolgadiákok mulattató, önsajnáltató, adománygyűjtő verseinek vetélkedő fordulatai. A 
párban, csoportosan köszönteni járó diákok rigmusainak egy része a rivális versmondó társ 
becsmérlését, kifigurázását célozta, és vált a szabadon (gyakorta improvizatívan) 
összekapcsolódó versfüzérek egyik központi elemévé.442 A vituperáció jellegű vetélkedő 
szóváltás a népszokások költészetébe is szervesen beépült: téli népszokásainkban, különösen a 
betlehemes játékokban nem egyszer a vőfélyversekkel azonos szófordulatokat, frázisokat 
találunk.443 
Ez a szöveghagyomány és párbeszédes-vetélkedő verselési forma került át a 19. századi 
vőfélykönyvek lapjaira és a vőfélyek használatába. Érdekes, hogy a ponyvanyomtatványok 
majd mindegyike tartalmazza a vőfélyek házasságról szóló vitáját, alig van azonban olyan, 
amelyben a vőfélyek csúfondáros vetélkedése megjelenne. Ennek oka nyilván a 
nyomdafestéket nem tűrő nyelvhasználat, hiszen az egymás pocskondiázásának válogatott 
kifejezései köszönnek vissza a szövegekben. Feltehető tehát, hogy a szövegtípus változatai 
szinte kizárólag a szóbeliségben és a kéziratosságban terjedtek. Ennek megfelelően a 
ponyváról másolt kéziratos vőfélykönyvekben nincsenek is meg ezek a versek. A ponyvai 
közvetítés hiánya (és természetesen a lakodalmi szokások átalakulása) is közrejátszhatott 
abban, hogy a házasságról szóló intő-oktató vitákkal ellentétben a csúfolódó vetélkedés a 20. 
századi anyagban már nem érhető tetten.  
Ennek fényében kell értékelnünk azt az alábbi szöveget, amely a Kisgyőri kéziratból 
származik, és vele közvetlenül, szövegszinten is megegyező párhuzama található a kortárs, 
ám földrajzilag meglehetősen távoli Pacséri vőfélykönyvben. Konkrét közköltészeti 
előzménye a Lőcsei énekeskönyvben és a Herschman István énekeskönyvben található. 
Kisgyőrben 1913-ban a Klein Károly-féle Verses gyűjteménybe is bekerült, nyilván az 1841–
43-as Kisgyőri kéziratból másolták. Ez az adatsor a 18. századi szöveg közel 140 éves 
továbbélését mutatja. 
 
A kisvőfélynek így szólj 
 Láttam az erdőbe egy nagy szarvú őzet, 

Attul elhullatott apró darab rezet. 
Eredj hát, barátom, kisvőfély, ha mehetsz, 
Annak melegébül még most jól fel szedhetsz! 444 

 
*** 

                                                 
442 RMKT XVIII/4. 2000. 295–323, magyarázatok az 537–555. oldalakon. Lásd még KÜLLŐS I. 2002. 189. 
443 KERÉNYI Gy. 1982. 48–54. A nagyszalontai betlehemes játék hasonló szövegét közli SZALAY O.–
RUDASNÉ Bajcsay M. 2001. Bihar és Szatmár megyei párhuzamokat közöl MAKKAI E.–NAGY Ö. 1939. 24–
28, 158–159. A 18–19. század fordulójáról származó erdélyi hazugságversek kérkedő-perlekedő jellegéhez közöl 
adatokat CSÖRSZ Rumen I. 2003. 307–316.  
444 Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843. HOM NA 1609. 68. MÁS. A KISVŐFÉLYNEK ÍGY 
SZÓLJ / ISMÉT A KISVŐFÉLYNEK ÍGY SZÓLJ. Ks.: Láttam ez erdőbe egy nagy szarvú őzet…/ Látom, a 
kisvőfély hogy nagyon szomorú…[321.] 
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Aki ez versemért nékem meg nem fizet, 
Minap a mezőben láttam egy nagy őzet, 
Attúl elhányotott sok szép sárga rezet, 
Szedje föl, egye meg, mint a lépes mézet!445 

 
A vőfélyek csúfolódó vitájának egyik központi tematikája a szexualitás. A gúnyolódó, 
élcelődő párbeszéd megjegyzései kifigurázzák a kisvőfély túlfűtött vágyait, a nyoszolyók 
irányába mutatott hajlandóságát. Ezek a strófák jellemzően a mulatóversek hasonló tartalmú 
asszonycsúfoló, lánycsúfoló versszakaival kontaminálódnak.  
 
Ismét a kisvőfélynek így szólj 
 Látom, a kisvőfély hogy nagyon szomorú, 

Ki nem gondolhatom, miért fogta meg a bú? 
Vagy hiszen eszembe jutott, mi a baja, 
Régen hallatózik, hogy vágyna az ágyra!446 

 
A kisvőfélynek így szólj 
1. A kisvőfély most nem boroz kedvével, 

Kacsongat a lyányokra, látom, szemeivel, 
Szeretne elhálni amott egy szőkével, 
Nem is hiszem, hogy meg nem borbálja az éjjel. 

 
2. Nevet rá, mosolyog mind a két szemével, 

Kezével nem is bír most ez bezzegével! 
Odébb menj hát tüle, ne állj hozzá közel, 
Mert most haragjában egyszerre fel öklel. 447 

 
*** 

 
4. Bezzeg leányok, nektek mondanék egy furcsát! 

A minap komámasszony farba rúgta urát. 
Setét ólba zárták őtet, mint vén kutyát, 
Ott vizitálták meg az ő fűtött lyukát. 

 
5. Látom a kis vőfí vágy a csemegére, 

Ásítozik gyakran a szőrös figére. 
Tudom, el is csúszna lécszögön Berzékre, 
Csak ő azt húzhatná most a bezzegjére!448 

 
A szövegtípus klasszikus példája található a Taktabáji vőfélykönyvben. A kéziratban is 
párbeszédes formában került lejegyzésre a vers, konkrét szövegszintű párhuzamait az 
áttekintett összehasonlító anyagban nem találtam. A pergő, gyorsan váltakozó rövid kérdés-

                                                 
445 Herschman István énekeskönyv, 1773–1790. Kiadása: RMKT XVIII/4. 2000. 278. [115.] A kötet 
kommentárjaiban a 123. szöveg variánsainál közlésre kerül a Lőcsei énekeskönyv korábbi, 1768-as változata is, 
lásd az 538. oldalon. Idézi és kommentálja KÜLLŐS I. 2004a. 282. 
446 Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843. HOM NA 1609. 68. MÁS. A KISVŐFÉLYNEK ÍGY 
SZÓLJ / ISMÉT A KISVŐFÉLYNEK ÍGY SZÓLJ. Ks.: Láttam ez erdőbe egy nagy szarvú őzet…/ Látom, a 
kisvőfély hogy nagyon szomorú…[321] 
447 Kisgyőri kézirat, 1841–1843. HOM NA 1609. 68. A KISVŐFÉLYNEK ÍGY SZÓLJ. Ks.: A kisvőfély most 
nem boroz kedvével…[320] 
448 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 142–143. ESTE 
VACSORÁNÁL BESZÉLGETÉS. Ks.: Kilenc vármegyének vagyok főispánja…[324] 
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feleletek sora az iskolai műveltség (írás-olvasás, bibliai ismeretek) feszegetése mellett az 
evés-ivás tematikája körül forog, és a falánkságot állítja a gúnyolódás középpontjába. A 
tizenkét apostolra vonatkozó kérdés kapcsán jegyezzük meg, hogy az ehhez hasonló vőfélyi 
beszélgetések formai előképét az egyházi katekizmusok is jelenthették. Itt csak visszautalunk 
arra a korábban már bemutatott jelenségre, hogy a vőfélykönyvek lejegyzőinek, a 
vőfélyversek szerzőinek körében a vidéki református értelmiség tagjait (papokat, kántorokat, 
tanítókat) feltételezhetjük. A Kisgyőri kézirat első, a vőfélyversek sorát megelőző része éppen 
egy 1788-ból származó református káté. Ugyanilyen felépítésű, bibliai témájú kérdés-felelet 
formában íródott a Mátyus Péter-féle Násznagyok kötelessége című ponyvafüzet utolsó 
szakasza 1800 körül. A lakodalmi szokásokban megjelenő találós kérdések, a menyasszony 
kikérését nehezítő tréfás akadályok kapcsán feltett bibliai kérdések forrásvidéke is valahol az 
olcsó nyomtatványként, illetve kéziratos könyvekben hozzáférhető katekizmusok táján 
sejthető.  
Az alábbi csúfoló szöveg elsősorban tartalmi és esztétikai szempontból különbözik jelentősen 
a komoly biblikus előzményektől. Nyelvezetét és vaskos frázisait illetően egyértelműen a 
vőfélyek csúfondáros vetélkedésének egyik legjellemzőbb változata. 

 
Két vőfi beszélgetése 
 

Soha sem tagadom, hogy szolga nem vagyok, 
E kompániámhoz hűségeim nagyok. 
A teherből másra tán semmit sem hagyok, 
Ahol senki nincsen, derék legény vagyok! 

Kisvőfély (K):  Igaz, hogy derék vagy, okos ember is tán, 
Most nyargaltál itt el egy rossz szamár hátán! 

Nagyvőfély (N): Ne beszélj barátom, még te nem is jártál 
Budán a bálházba még te nem is voltál! 

K:  De Taktakenyízsen iskolába jártam! 
N:  Ha Taktakenyízsen iskolába jártál,  

Lehetetlen, hogy az íráshoz nem tudnál! 
K:  Írni és olvasni tudok még igen is, 

Emellett ölelni a menyecskéket is. 
N:  Ne beszélj, te piszkos, még tán menyecske kell, 

Hogy bújj el előlem örökre neveddel! 
Jobb volna, ha könyvet vennél a kezedbe, 
Mert kevés tudomány szorult a fejedbe! 
Melyből megtanulhatnád mi az á és az í,  
Úgy lenne belőled jó tudós hazafi! 

K:  Oly tudós hazafi, mint amilyen te vagy? 
Nincs egyéb érdemed, csak hogy a hasad nagy. 
Hogyha volna itt most egy-két kappan sülve, 
Úgy a világ előtt érdemed nagy lenne!  

N:  Ne pirongass senkit, nézd körül magadat! 
Hogyha ily tudósnak teszed le magadat, 
Mondd el hát a tizenkét apostol nevét, 
Úgy násznagy úr……………lőlevét. 

K:  Máté, Jakab, Simon, Tadeus és Júdás, 
Ó, ha ily jól tudod, barátom, az is más! 

N:  Másodikszor is itt a jó töltött káposzta, 
Ezt minden láthatja, derék fattyú hozta. 

K:  Az vagy te pajtás, kis vőfi eszével,  
Ő viszi fel becsét csalfa elméjével,  
És a szegénységnek élsz zabkenyerével!  
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N:  Hol vagy hát, mit bujkálsz odaki?  
Álljék elő most a vármegyét mondani! 

K:  Ott vagyon a jó bor, híres termő Hegyalja,  
Hogy bolondot szóltál, azt most minden hallja! 

N:  Amit most mondtál, hadd halljam csak jobban!  
Mert erre a szemem úgy ég, majd kilobban! 

K:  Azt mondom, hogy velem együtt szép fiú vagy, 
Azt is azért mondtam, hogy már békét hagyj! 

N:  Barátom ne dűlj a menyasszony hasára, 
Mert még ellenségnek nem jutottál karjára. 
Harmadikszor is itt a jót, mely igen derék fattyú vagyok,  
Ily forró étellel mily könnyen elbánok! 

K:  Fürge vagy te pajtás, de a húsevésre! 
A mészáros nem győz vágni a részedre! 

N:  Ne beszélj pajtás, me’ te is ott voltál,  
Ahun a tyúkot sütötték, mindég ott nyalakodtál! 

K:  Ne beszélj barátom, nézd körül magadat,  
Látom most is nyomja az oldaladat!449 

 
A csúfolódó vetélkedés nemcsak párbeszédes, hanem monológként előadott formában is 
gyakran előfordul. A tegező megszólítás és kisvőfély személyének említése teszi 
egyértelművé, hogy az adott versszakok milyen kontextusban és milyen funkcióban 
szerepeltek a lakodalom menetében. A következő, tíz strófás taktabáji kisvőfély-csúfoló 
közvetlen szövegszintű párhuzama a Pacséri vőfélykönyvben található. Közköltészeti 
előzményüket az a mendikáns ének jelenti, amelynek legteljesebb variánsa Jankovich Miklós 
Magyar világi énekek című gyűjteményében (1789–1793) található.450 
Ponyvanyomtatványokon történt kiadásait nem ismerem, ezért valószínű, hogy szóbeli és 
kéziratos úton terjedő mulattató versről van szó. A 29 versszakos mulattató ének alapvetően 
hazugságvers jellegű, a csúfolódó strófák az egész szövegnek csupán kis részét alkotják. 
Jelentőségét mutatja, hogy az általam feltárt és közzétett anyagban négy szövegcsaládban 
(167, 183, 322, 325) is felbukkannak az innen származó strófák.  
 
1. Szőrös bocskorba járt, ismertem apádat, 

Miért hánytatod hát oly nagyon magadat? 
Talán kecskevajjal kenték a farodat? 
De piszkos vagy öcsém, türüld meg magadat! 

 
2. Állj félrébb barátom, én is hadd beszéljek! 

Hidd meg, oly legénytől még én csak nem félek! 
Elijedsz, ha én reád nézek, 
Látom olyan a szád, mint egy szarkafészek! 

 
3. Derék legény vagy te ékes termetedbe, 

Zöld lapuból csinált süveg a fejedbe. 
Fűzfa kard illenék, látom, a kezedbe, 
Most is, amint ugrik a fing a seggedbe. 

 
4. Két fél esztendővel vagy te vénebb, mint én, 

Azt hallottam, hogy te anyád előtt lettél. 
Jobb volna, ha anyád is jány volna, 

                                                 
449 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 92–93. KÉT VŐFI 
BESZÉLGETÉSE. Ks.: Soha nem tagadom, hogy szolga nem vagyok…[323.] 
450 RMKT XVIII/4. 2000. 295–298. [123.] 
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Legalább nem volna ilyen bolond fia! 
 
5. Te négynyüstös szájú és tehénvalagú, 

Bogácsaképű és nyálas ajakú, 
Zsétárfejű, másfél sukkos orrú, 
Akkor szólsz egyet is, mikor semmid se jó? 

 
6. Ne locsogj már többet, mert igen büdös vagy, 

A dekeces fazék nem büdösebb nálad. 
Beillenél a káposzta közé váznak, 
Megnyőtt már a filed, mint a  kis szamárnak! 

 
7. Kis vőfi uramnak van sok hegye, fája, 

Tudom, méltóságát, tisztességét sok bánja. 
A cigányasszonynál van szőrös bányája, 
Úri termetét is fejér bogár járja. 

 
8. Nincsen néked párod ez lakodalomba, 

De még látok egyet, ott bent a sutba! 
Neked is illene brúgó a hátadra, 
Pokolvarbul csinált saru a lábadra! 

 
9. Édes násznagy uram, én azért felkérem, 

Hogy ha verseimbe a szó hibás lészen, 
Ne tessék minékünk azt szemünkre vetni, 
A kis vőfi monya most kezd keményedni. 

 
10. Hallod-é barátom, azt mondom engedj meg! 

Nem jó lesz belőle, összeveszek veled. 
A bajuszkenőt is tudom, hogy hol vetted, 
Valami vénasszony pendeléről szedted!451 

 
A szöveg tematikai párhuzamai megtalálhatók a lakodalmi párköszöntők, párbeszédes 
formában előadott intő-oktatú célzatú versezetek között is. Az erkölcsi tanítást szolgáló 
komolyabb, vagy éppen a mulattatást szolgáló könnyedebb hangvételű szópárbajokban 
gyakran keveredtek ugyanis a vitázó, iskolai műveltséggel kérkedő, komolykodva kioktató 
versszakok a csúfolódó strófákkal. Ilyen példa a Dersi Biás énekeskönyvben (1769) és a Balás 
József énekeskönyvben (1784–1787) megtalálható Lakadalmi versek.452 Az első 17 strófa a 
gúnyos vetélkedés, amit a 18–29. versszakokban aztán egy mitologikus szereplőkkel tűzdelt 
és áldásmondással, jókívánságokkal záruló deákos disputa követ. Az első szakaszban a 
taktabájival kifejezetten rokon jellegű sorok is találhatók: 
 
4.  Állj meg, állj meg, pajtás, állj hátrébb egy küsség! 

Hallgass szovaimra, lakadalmi község! 
Úgy-é, hogy itt engem illet a tisztesség, 
Ezt pedig mellettem csak kupta mesterség? 

 
10.  Vajon honnét jöve ez az alkalmatlan? 

Talám a sátorból, mert ugye mosdatlan! 
Ily jeles gyűlésbe mért jöve hívatlan? 

                                                 
451 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 143–145. Cím nélkül 
[Vőfélyek csúfolódó vitája] Ks.: Szőrös bocskorba járt, ismertem apádat…[322.] 
452 RMKT XVIII/8. 2006. 394–397. [235.] 
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Hogy nem tud szégyellni, látom, az orcátlan!453 
 
Ugyancsak vegyes jellegű, a csúfoló és a hazugságvers jellegzetességeit egyaránt magán 
hordozza a Szöveggyűjtemény 326. számú lakodalmi mulatóverse. Cigánycsúfoló, tótcsúfoló 
strófáit már korábban idéztük, itt most a kisvőfély és a nagyvőfély szópárbajának három 
versszaknyi részletét emeljük ki a szövegösszefüggésből. Sem ponyvai, sem szövegszintű 
közköltészeti párhuzamait nem ismerem, de a vele összefűződött többi versszak változatai 
megtalálhatók. Így például a hosszú szöveg beköszöntő kezdő strófája Benkő György 
Diárumában (1738) van meg közel azonos formában.454  
 
20. Kis vőfi uram is örömmel……..…  

Hát róla egy verset nem tudnék mondani. 
Félre vitte nyakát, megunja hallgatni, 
Hogyha elő kezdem őkelmét beszélni. 

 
21. A szar az ülletét már régen kiette, 

Öcsét a combjához zsineggel kötötte. 
Ami lába közt van, egy zacskóba tegye, 
Muzsikás számára kéregessen vele! 

 
22. Nagy vőfély uram gondolja magában, 

Hogy csak egy verset mondanék számára. 
E vers legyen pedig kendnek nagy kárára, 
Macska gyömbér folyjon a kend gigájára!455 

 
A csúfolók sorában végezetül azt a taktabáji Tréfás mondókát idézem, amelyik már a 
hazugságversek és mulattató versek irányába vezet. Bár szövegszinten is értékelhető 
változatokat ehhez nem ismerek, a vers egyértelműen a mendikáns énekektől örökölte 
mondanivalóját, stílusát és szerkezetét. A vőfély a lakodalmi tisztségviselőket és a násznép 
tagjait egyenként sorra veszi, és strófánként haladva, a menyasszonnyal kezdve és rajta is 
végezve mondja el nekik szánt csúfondáros kiszólásait. A szöveg központi témája a 
mértéktelen evés-ivás és a falánkság, és az utolsó sorban tesz egy egyértelmű utalást a 
nászéjszaka elhálásának hamarosan bekövetkező szokásmozzanatára. 
 
Tréfás mondókák 
1. Menyasszony asszony, mér’ búsul el nagyon, 

Mikor vőlegénye, ura mellett vagyon? 
Nem esett talán el odakinn a fagyon, 
Él még a mátkája, nem ütötték agyon. 

 
2. Ezek az asszonyok úgy tudnak enni, 

Úgy esznek, még nem is akarnak pihenni. 
Nem győzöm a késit mindegyiknek fenni, 
Már látom, hogy többér’ ki kelletik menni! 

 
3. A nyoszolyók előtt mind üres a kancsó, 

Eszekbe sem jut most sem guzsaly, sem orsó. 
Ugyan esznek, isznak, nem kell nekik borsó, 

                                                 
453 Dersi Biás énekeskönyv, 1769. Közli: RMKT XVIII/8. 2006. 394–395. [235.] 
454 Benkő György Diáriuma (1738) RMKT XVIII/4. 2000. 299–301. [124.] 
455 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 58–62. VACSORA 
KÖZBEN ÍGY KÖSZÖNJ A PITARBA / EKKOR BEMÉGY A HÁZBA. Ks.: Szerencsés jó etsvét, minden 
félreálljon! / Lakadalmi sereg, jó estét kívánok! [326.] 
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Boszorkánynak való nádból a koporsó! 
 
4. Vőlegény uram is örül a kalácsnak, 

Nem is adná talán felé…..…calnak 
Ezek a cigányok……….…talnak, 
Szeretné a bűzit a…………..… 

 
5. Hanem a brúgósnak oly nagy a szája, 

Beleférne egy remonda hurkája. 
Mint a bécsi korom, olyan a pofája, 
Úgy eszik, majd megfúl, reped a gigája. 

 
6. Násznagy uramnak is de zsíros a szája, 

Ki is van gombolva az alsóruhája. 
Tudom, hogy négy fonttal nagyobb lesz a szája, 
Most is majd kireped mind a két pofája. 

 
7. Menyasszony asszony, ne várjon kínálást, 

Nem nyújthassuk most már a vacsorázást! 
Elszedjük az asztalt előlök de mindjárt, 
Mert meg kell próbálni legénnyel a hálást!456 

 
 
3. Hazugságversek, lakodalmi mulattatók 
A csoportosan vagy párban köszönteni járó mendikáns diákok mulattató, adománykérő 
verseinek egyik legjellemzőbb vonása a tréfás hazugságok: lehetetlen kalandok, eltúlzott 
méretű állatokkal való viaskodások, távoli országokban tapasztalt mesebeli csodák előadása. 
A hőstettként beállított verekedésekről, „eszem-iszom ország”-ról, a felfordult világ 
képzetéről szóló közhelystrófák és vándorversszakok változatos sorrendben jelennek meg a 
szövegekben, és keverednek a csúfolódás, adománykérés, önsajnáltatás toposzaival. A 
közköltészet e jellegzetes szövegtípusának folklór vonatkozásait, a népszokások adománykérő 
verseiben vagy a hazugságmesékben való továbbélését jól ismerjük Küllős Imola 
kutatásaiból.457 
A dicsekvő tónusban előadott hazugságversek 19. századi továbbélésének egyik 
legjellemzőbb területe a vőfélykönyvek szöveganyaga. Elsősorban a lakodalmi étkezések 
szüneteiben, a fogások feltálalására várva, vagy a vacsora utáni időszakban hangzottak el 
ilyen típusú mulattató versek, a már ismertetett csúfolókkal összekapcsolódva, keveredve. A 
ponyván kiadott vőfélykönyvek (leginkább a század második felének verselését alapjaiban 
meghatározó Alföldi vőfénykönyv különböző típusai és kiadásai) gyakran perorációnak 
nevezik ezeket a mulattató verseket. Ez a címadás a kéziratos anyagban is megjelenik, így a 
peruráció, paroláció formában szereplő terminusok általában nem a szó eredeti jelentésének 
megfelelő prózai köszöntőket takarják, hanem vaskos nyelvezetű mulattató versekre utalnak. 
Az önálló szövegként, kimondottan mulattató funkcióban szereplő hazugságversek egyes 
kiragadott motívumai, toposzai (képtelen ételsor, idegen országok bejárása) más tartalmi-
funkcionális csoportokban is felbukkannak. A tálalóversek sorában gyakran találkozunk a 
fantasztikus méretű állatokkal, állatküzdelemmel, képtelen vagy halandzsaszerű ételsorokkal, 
a messziről hozott étel-ital toposzával. A menyasszony háromszori kikérésének szövegei 
között az idegen országok bejárása, a párkereső világutazás hazudozó motívumai szerepelnek. 
A menyasszonyfektetéshez kapcsolódó pártalevétel, koszorúköszöntés szokásmozzanatának 
                                                 
456 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 140–141. TRÉFÁS 
MONDÓKÁK. Ks.: Menyasszony asszony, mér’ búsul el nagyon…[319.] 
457 RMKT XVIII/4. 2000. 537–555, KÜLLŐS I. 2004a. 279–304, CSÖRSZ Rumen I. 2003. 307–316. 
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rigmusaiban a vitézi tetteivel hencegő kapitány alakjával, és a koszorút harcban nyert 
prédaként bemutató nagyotmondásaival találkozunk. 
A lakodalmi szöveganyagban továbbélő hazugságversek egyik legjellemzőbb formája a 
hencegő katona, dicsekvő obsitos képtelen kalandjainak története. A tematika komoly 
világirodalmi múltra tekint vissza (Plautus Hetvenkedő katonája, Münchausen báró 
kalandjai), és a 18–19. század magyar irodalmától sem volt idegen (Garay Obsitosa, később 
Kodály Háry Jánosa). A vőfélyversekben való megjelenése szervesen illeszkedik ahhoz a 
szöveghagyományhoz, amelyben a lakodalom egész szokásciklusa egy vitézi-katonai 
szereplőkkel tarkított hadiesemény képzetét kelti. A vőfélyversek számos állandósult 
szófordulata, motívuma, közhelysora és közhelystrófája illeszkedik ehhez a szimbolikus 
tematikához, mely az egész 19. századi szöveganyagon végigvonul, és valamennyi általam 
vizsgált kéziratos vőfélykönyvben visszaköszön. Az 1798-as keltezésű Kunszentmiklósi 
énekeskönyv egyik éneke, az Egy ártatlan kedves fogság az házasság… kezdetű házasének 
egyértelműen e szimbolikus tematika jegyében született. A vőfély legfőbb jelvényét, a 
felpántlikázott botot egyenesen kardnak, fegyvernek nevezi. 
 

E rabokat fogják a kérő násznagyok, 
Kik kemény ordellel jőnek, mint hadnagyok, 
Drabontok a vőfélyek, 
Mint fegyveres személyek, 
Fakard a bot, 
Mely két rabot 
Vérszínű pántlikájával, szűzvér-ontásával fenyeget.458 

 
Úgy tűnik, hogy ez a katonai-vitézi tematika a korszak lakodalmi rigmusainak egyik 
általánosan megragadható jellemzője. A szokáskutatásban szinte közhelynek számít, hogy a 
lakodalmi szokások egy része a valamikori tényleges leányszöktetés, leányrablás, leányvétel 
megkopott és rituális formalitássá szelídült emlékanyagát őrzi. A lakodalmat megelőző oda-
vissza látogatások, a háztűznéző, majd a lakodalom napján a két násznép megjátszott 
ellenséges viszonya, az ágy és kelengye kiadása körüli alkudozás, a menyasszonykikérés 
kapcsán eljátszott háromszori próbatétel, a lakodalmas menet útjának elkötése, a 
tudáspróbaként feltett találós kérdések, a többszöri oda-vissza ajándékozás stb. egykor 
komoly és valóságos téttel bíró szokásmozzanatok lehettek. Nem kizárt, hogy a 19. századi 
parasztlakodalom királyi-nemesi, illetve katonai-vitézi tematikája is a korábbi évszázadokra 
való történeti utalás, egyfajta archaizáló attitűd megjelenésének a következménye. 459  

                                                 
458 RMKT XVIII/8. 2006. 274. [161.] 
459 Plasztikusan érzékelteti leírásában ezt a Székelyföldről HORVÁTH I. 1980. 140–164. Lásd még TÁRKÁNY 
Szücs E. 1981. 247–401. vonatkozó fejezeteit.  
A vitézi-katonai tematika megjelenése a lakodalmi költészet más területein is tetten érhető: 

Mé gyüttetek, vidékiek, 
Mikor nektek kardotok sincsen? 
Nem gyüttünk mink várat vennyi, 
Csak gyüttünk mink szép jányt nyízni. 
MNT III/A. 1955. 224. sz. 

A tematika a gyermekfolklórban is megtalálható. A métafélékben és a várasdi-játékokban a játékosok labdával 
„lőtték egymást”, és közben védett helyekre, várakba menekültek. A mérkőző csapatjátékokban „katonák” 
küzdenek egymás ellen, akiknek vezére a „király”, aki a magyar népi elgondolások szerint a legfőbb küzdő alak. 
LAJOS Á. 1997. 13–14. 
Hozzátartozik a tematikához, hogy a 18. századi magyar költészet a szerelmet és a házasságkötést gyakran 
hasonlítja hadieseményhez, várostromhoz. Legismertebb példája ennek Csokonai Vitéz Mihálynak A 
pendelbergai vár formája s megvétele című verse. 
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/magyar/csokonai/osszes/html/vs179002.htm  (letöltés 2011. 
augusztus 22.) 
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Ennek megfelelően a lakodalmas ház megnevezése, a királyi ház a 
Szöveggyűjteményben 27 szövegcsaládban is előfordul. A szókapcsolat igen régi, első ismert 
említését egy 1577-es református zsinati végzésből ismerjük: „Az egyházak lelkipásztorainak 
szabad elmenniök, ha meghívatnak a tisztességes lakodalmi vendégségbe […] vagy amint ők 
hívják: a királyi házba.”460 1827-ben Balogh Sámuel is leírta a gömöri lakodalom 
ismertetésénél ezt a megnevezést, amelyhez a Tudományos Gyűjtemény szerkesztője a 
következő megjegyzést fűzte: „A lakodalmas házat általjában királyi háznak hívják, honnan 
és miért? Nem tudom. Leghihetőbbnek látszik előttem, hogy azt a Bibliából vették, a hol a 
menyekzőre való hivogatás a királynak tulajdonitatik.”461 Ebben az értelemben a királyi házat 
a lakodalmi költészet biblikus vonulatának részeként is értelmezhetnénk. Az állandósult 
szókapcsolathoz kötődő további frázisok és közhelyek azonban egyértelműen igazolják, hogy 
a vőfélyek szövegszemléletében ez a fogalom inkább jelentette a hadba induló sereg várát, 
mint a fiának menyegzőt szervező király példabeszédbeli házát. A királyi ház a szövegekben 
jellemzően a szertartásos köszöntőversek, a szokásmozzanatokhoz kötődő rigmusok bevezető 
soraiban, beköszöntő és bebocsátást kérő, áldásmondó strófáiban szerepel. A királyi házzal 
szoros tematikai összefüggésben a vőfély mint az ő királyától elküldött követ, vagy a királyi 
sereg katonáit vezető kapitány, hadnagy szerepel.462 A két ház között zajló lakodalmas 
menetek, szertartásos vonulások (egyszeri vagy többszöri menyasszonykikérés, templomba 
indulás, megérkezés a menyasszonnyal) rigmusainak állandó formulája a sereggel érkező, és 
katonáinak bebocsátást, szállást, ételt-italt kérő kapitány alakja.463 (Nem nehéz ezekben a 
motívumokban felfedeznünk a 17–18. század hadieseményeinek kurucait-labancait, akikről a 
németcsúfolók kapcsán már szót ejtettünk.) A vőfély jelvényeinek kikéréséhez tartozó 
rigmusokban találkozunk továbbá címerekkel és zászlókkal: a kisgyőri bokrétaváltás prózai-
verses szövegeiben a katonák ajándékba viszik az ötvösök által készített címereket a 
királynak; a zempléni kendőkérő versekben pedig a tábor népeinek zászló a címere.464 A 
lakodalmi vacsorán az ételeket felszolgáló legények a vőfély katonái, kiválasztásuk tréfás 
toborzóval történik, esküjüket a káplár vezetésével mondják el.465 A lakodalmi versanyagban 
továbbélő hazugságversek tehát ebben a katonai-vitézi tematikájú szövegkörnyezetben 
kapnak helyet, és nyernek értelmet az egy-egy lakodalomkor elhangzó vőfélyvers-sorozatok 
tágabb kontextusában.  
A harcból visszatérő katona szállást, ételt-italt kér a vitézei számára, és fegyverrel 
fenyegetőzik a következő szövegben: 
 
1. Áldás, sok szerencse légyen házatokon, 

Valakik ez házban vagyunk, mindazokon! 
Bor, pecsenye, kalács most asztalotokra, 
Légyen elegendő vitézek számára! 

 
2. Miólta kulinál verekedést tettem, 

Ezen vitézimmel nem ittam, nem ettem. 
Tizenötöd napig addig vitézkedtem, 
Míg hírem s nevemet eképp megszereztem. 

                                                 
460 KISS Á. 1882. 692. Idézi SZABÓ Lajos 1982. 140. 
461 Idézi RÉSŐ Ensel S. 2000. 357. A királyi ház mint állandósult szókapcsolat egyértelműen bibliai eredetű, az 
Ószövetség különböző könyveiben (Krónikák, Eszter könyve) többször is előfordul. Lakodalmi kontextusban 
való használatának bibliai forrása az Újszövetségben található: Máté 22:2–14: „Hasonlatos a mennyeknek 
országa ahhoz a királyhoz, aki az ő fiának menyegzőt szerze…” (Károli-fordítás) 
462 Követ: 19 különböző szövegcsaládban, leginkább a bokrétakikérő, hívogató, menyasszonykikérő versekben. 
Hadnagy a 69, kapitány a 82, káplár a 361. számú szövegcsaládokban szerepel. 
463 Lásd a 7, 14, 60, 69, 70, 79, 81, 145, 149, 169. szövegcsaládokat. 
464 Szöveggyűjtemény: 17, 21. szövegcsaládok 
465 Szolgálólegények toborzása, lásd 361. szövegcsalád. 
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3. Már most nagy fáradtan házatokban szállunk, 

Magunknak s lovunknak itt kvártélyt találunk, 
Ámbár itt lészen utolsó halálunk, 
Míg próbát nem teszünk, addig meg nem válunk. 

 
4. Azért hát jó gazda, körültünk csak jóval, 

Forgolódj kaláccsal, pecsenyével, borral! 
Mert ha látjuk, hogy lész hozzánk dérrel-dúrral, 
Víg életed itt lész ma keserű torral! 

 
5. Jó szerencséd gazda, hogy most szállást adtál, 

Ennyi sok vitéznek jókedvet mutattál. 
Étellel, itallal hogy bőven traktáltál, 
Fegyverünk élire azért nem jutottál. 

 
6. Köszönjük tenéked sok szívességedet, 

Ételből, italból álló bőségedet, 
Áldjon meg az Isten sok jóval tégedet, 
Szentül és boldogul érjed el végedet!466 

 
Ugyanezzel a fenyegetőző, követelőző hangnemmel találkozunk az ágy kikérése kapcsán egy 
1857-es mezőcsáti prózai köszöntőszövegben: 
 

… kenyerek, borok, pecsenyéjek készen legyen, a paripájoknak széna, abrak, meleg istálló, 
mert különben nemcsak ez a királyi ház, hanem az egész ország általunk elpusztíttatik. E végre 
vagyunk prófétie elbocsáttatva, hogy tudják magokat mihez tartani az urak! 467 

 
A katonai-vitézi tematika legszebb, akár klasszikusnak is nevezhető példái a 165–167. 
szövegcsaládokba tartozó, hosszú szövegek. A bőséges terjedelem (átlagosan egyenként 12–
15, olykor 20–30 versszakos változatok) miatt ezeket itt a tanulmányban teljes 
terjedelmükben nem idézem, csupán hivatkozom a Szöveggyűjteményre. Mindhárom 
szövegcsalád a menyasszonyfektetéshez kapcsolódó koszorúlevétel, pártalevétel 
szokásmozzanatához kötődik. A vőfély akkor szavalta el ezeket a rigmusokat, amikor az éjfél 
körüli időszakban a szüzességet jelképező menyasszonyi fejdíszt levették a menyasszony 
fejéről, hogy következhessen a házasság elhálása, majd azt követően a kontyolás.468 A 
szövegekben bőségesen megtalálhatók a közköltészet hazugságverseinek tipikus motívumai, 
szófordulatai. Pántzél János vőfélykönyvében Nagy Sándor vezére, Dárius megszalajtó karja 
a szüzek táborának királyát elfogja, és a korona megszerzésének vitézségét egész Európa 
szemléli. Az ezzel kortárs kisgyőri szövegben Mars és Herkules kerül megemlítésre, valamint 
tengerparti csatával, várostrommal, a korona megszerzését célzó hadicsellel találkozunk. A 
pártafelköszöntő ugyanilyen típusú, Nagy Sándort és Herkulest egyaránt tartalmazó 18. 
századi előzménye megtalálható a Kozma-énekeskönyvben (1777–1781), annak két hasonló 
tartalmú pártafelköszöntő szövegében.469 
A legtöbb változattal rendelkező harmadik szövegcsalád (a Szöveggyűjteményben a 167. 
számú) a Legújabb vőfények kötelessége című ponyván is megjelent, ezért ennek variánsai 

                                                 
466 I. Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843. HOM NA 1609. 112–113. BOKRÉTAVÁLTÁSRA 
TARTOZANDÓ MÁS VERS / ELBÚCSÚZÓ. Ks.: Áldás, sok szerencse légyen házatokon… / Jó szerencséd 
gazda, hogy most szállást adtál…[18.] 
467 Táboros Sándor: A mezőcsáti lakodalom (1860–1900). HOM NA 2325. 51. 
468 VAJDA M. 1998. 311–352. 
469 RMKT XVIII/8. 2006. 431–433. [264, 265.] 
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szélesebb körben és egységesebb formában találhatók meg a kéziratos anyagban. A szalma 
várában vitézkedő vőfély a kukoricatorzsa legyőzése és a beszédes nevű Némó (egyes 
változatokban magyarul Senki) vérének kiontása után szerzi meg kardja hegyére a szűzi 
koronát. A II. és III. változatokhoz terjedelmes cigánycsúfoló is kapcsolódik.  
A hencegő katona szájába adott hazugságversek másik jellemző tematikája a kalandos 
verekedések története, mitikus ellenségek legyőzésének a felemlegetése. Ezek javarészt a 
tálalóversek között találhatók, és a bekonferált fogásokkal kapcsolatban szólnak a tyúkkal, 
bikával, verébbel, pulykával, nyúllal, sőt kaláccsal és korsóval vívott hősi küzdelemről.  
 
4. Nem csuda minekünk, hogy soká mulattunk, 

Mert a menyasszonyért igen megharcoltunk. 
Egy kristály korsóval kegyesen megvívtunk, 
Egy erős kalácsot széjjel is vagdaltunk.470 

 
Sült tyúk bevivéskor így verselj 
1. Édes násznagy uram, mi újság valóba, 

Ez a sült tyúk odaki ellankadt a hóba. 
Az másik mellette ott volt kóborlóba, 
Úgy meglőttem, kiment a combja forgóba. 

 
2. Hát az puskaszóra a tyúknak serege 

Úgy jött rám, mint a télnek fergetege. 
Minden tetemimet úgy megrettentette, 
Mondhatom, hogy voltam a félsznek betege. 

 
3. Egy vén kotlós engem mind nyomba kapott, 

Kirúgta fejemből mindján a kalapot. 
Rúgott, vágott, utoljára pofon vágott, 
Úgyhogy jobb szememmel nem látom a napot. 

 
4. Hallottátok is talán a jajdulásom, 

Midőn az a vén kotlós vágta a szemem világom. 
Nem is bántottam volna, de nagy volt rá bosszúságom, 
Mert mindján kikaparta nyárba a dohányom. 

 
5. Nem látott ily dolgot még a nagyapátok, 

Íme, vakon kellett bejönni hozzátok. 
Minden tetemeit feltrancsérozzátok, 
De a vadászt is a nélkül ne hagyjátok!471 

 
Az alábbi, paprikás hús illetve paprikás csirke beviteléhez tartozó tálalóvers az egyik 
legelterjedtebb változat ebből a szövegtípusból. Az Alföldi vőfénykönyv különböző 
kiadásainak köszönhetően országszerte ismert strófában a kotlóstyúk helyén eredetileg szilaj 
bika olvasható. A bikával való hétnapos küzdelem motívuma mögött már többen sejtették a 
magyar néphit táltosviaskodásának egy kései szövegemlékét. A közköltészeti előzmények és 
az itt is bőségesen fellelhető hazugságverses, tréfás állatküzdelmek ismeretében azonban úgy 

                                                 
470 . Sárándi József vőfélykönyve. Újcsanálos (Zemplén vm.) 1894. HOM NA 2223. 3–4. MIKOR A 
MENYASSZONYÉRT MÉGY / MIKOR VISSZA MÉGY. Ks.: Szerencsés jó napot kívánok mindennek…/ Nem 
csuda minekünk, hogy soká mulattunk…[70.III.] 
471 Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843. HOM NA 1609. 64–65. SÜLT TYÚK BEVIVÉSKOR 
ÍGY VERSELJ. Ks.: Édes násznagy uram, mi újság valóba…[242.I.] Lásd még az ezekhez hasonló 238, 245. és 
a németcsúfolóknál már idézett 248. szövegcsaládokat. 
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tűnik, hogy ez a közvetlen, szövegszintű kapcsolat a vőfélyversek és a néphit-szövegek között 
nem valószínű.472 
 
2. Ezen eledelért nagy próbát is tettem, 

Egy vén kotlóstyúkkal hét nap verekedtem, 
Kicsinybe múlt, fogam hogy ott nem feledtem, 
Már oda sem neki, csakhogy legyőzhettem.473 

 
A vitézi tettek felemlegetése és a hősi küzdelmek után harmadikként említjük az eszem-iszom 
ország képzetét, és az idegen országokban látott mesebeli csodák és képtelen hazugságok köré 
épülő szövegtípusokat. Ezek közös jellemzője, hogy a terjedésben egyébként kulcsszerepet 
játszó ponyvanyomtatványokról eddig nem kerültek elő változataik. Így valószínű, hogy a 
ponyva közvetítése nélkül, közvetlenül a szóbeliségből, vagy a kéziratos hagyományból 
kerültek be a 19. századi kéziratos vőfélykönyvekbe. Ennek megfelelően több szövegnek 
közel azonos változatai találhatók a 18. századi közköltészeti anyagban, illetve egymástól 
meglepően távoli kéziratokban is vannak szövegszintű azonosságok. Úgy tűnik, hogy a 19. 
század első felében ez a verstípus széltében-hosszában ismert és a lakodalmakban használatos 
lehetett, de a század második felére – talán éppen a ponyvanyomtatványok egységesítő hatása 
és az ottani „kánonba” való be nem kerülése okán – kikopott a használatból.  
Ennek némileg ellentmond az a tény, hogy a legszebb, legteljesebb hazugságversek éppen a 
század legvégéről való Taktabáji vőfélykönyvben találhatók. Innen való az a három strófa is, 
amely a ponyvai eredetű, már korábban említett Pántlika felköszöntő vers toldalékában, egy 
terjedelmes cigánycsúfoló után került lejegyzésre. Az egérlyukba bújt ökör motívumát 
tartalmazó strófa azonos szövegű párhuzama a Pacséri vőfélykönyvben is megvan. Közös 
közköltészeti forrásuk lehet Jankovich Miklós Magyar világi énekek (1789–1793) 
gyűjteménye, ahol ugyanez a vándorstrófa egy hosszú hazugságvers 8. versszakaként 
szerepel.474 
 
29. Jártamban keltemben a………………….mellett 

Sokat is harcoltam az igazság mellett. 
Láttam, egy vén cigány fehér lovat ellett, 
Üstököm majd kitört, úgy nevetni kellett. 

 
30. Bujdosásom közbe voltam egy városba, 

Láttam egy nagy csudát, hogy ökör az ólba 
Be nem tudott menni, bújt az egérlyukba, 
Majdnem seggre estem csudálkozásomba. 

 
31. Hiszik-é Nagy Sándort, hogy volt erős ember? 

Előttem olyan volt, mint mezőn a vadkender. 
Tapostam erejét, mint macska az egért, 
Most is erős vagyok, mint a bocfa szekér!475 

 
A Pacséri vőfélykönyv és a Taktabáji vőfélykönyv közötti kapcsolatokra példa az a szöveg is, 
amelynek sem ponyvai, sem 18. századi közköltészeti változatait nem ismerem. Mindkét 

                                                 
472 Úgy tűnik, hogy legfeljebb a mendikáns hagyományokból merítkező, ismeretlen ponyvaszerző beemelt egy 
látensen létező néphit-motívumot a lakodalmi versek közé. CSALOG J. 1956. 166–167, JUNG K. 1978. 280. 
473 Bihari Lajos kéziratos gyűjteménye. Kisgyőr (Borsod vm.) 1909–1911. HOM NA 580. 12–13. PAPRIKÁS 
CSIRKE BEVITELKOR. Ks.: Ismét megérkeztem uraim, sokára…[225.II.] 
474 RMKT XVIII/4. 2000. 296. [123.] 
475 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 36–42. PÁNTLIKA 
FELKÖSZÖNTŐ, ÍGY MONDD EL. Ks.: Szerencsés jó estvét kívánok ez háznak…[167.III.] 
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kéziratos vőfélykönyvben egy-egy hosszabb kontaminált strófaláncba illeszkedve, más-más 
sorrendi helyzetben találhatók ezek a versszakok. Mondanivalójuk a hegedős énekek 
szövegvilágát idézik: az úri termetével és gazdagságával hencegő énekmondó szövege éles 
ellentétben áll valódi szegényes, toprongyos külsejével, adománygyűjtő és pénzért 
szórakoztató mendikánsi szerepkörével.  
 
1. Kilenc vármegyének vagyok főispánja, 

Tudom méltóságom, tisztségem sok bánja. 
Kezemen mindenütt a sok aranybánya, 
Úri termetemet sok leány kívánja! 

 
2. Ezüsttől a fogam, lássátok, mint fénylik, 

A sok aranyérc is nyakamba mint illik. 
Sarkantyúm taréja, halljátok, hogy pengzik, 
Tudom, hej, szép legény, mindenütt beszélik! 

 
3. Eljártam kerültem széles e világot, 

Ararát hegyérül lá…………….… 
Amiként kap……………………ágot, 
A kakasok között kalifaktorságot.476 

 
A hazugságversek legteljesebb szövegű, legszebb változatai a 325–327. számon közölt 
szövegcsaládok. Mindháromra jellemző, hogy a közköltészeti alkotások között konkrét, 
szövegszintű párhuzamokkal, előzményekkel rendelkeznek. Alkotásmódjuk, szerkezetük 
egyértelműen követi a közköltészet alkotásmódját: olyan kontaminált strófaláncok ezek, 
amelyekben a különböző vándorstrófák, közhelystrófák, hazugságverses toposzok és 
motívumok szabadon variálódnak és kapcsolódnak össze. Éppen ezért konkrét 
keletkezéstörténetüket, eredetüket nem lehet kideríteni. Egy bizonyos: ugyanannak a 
szöveghagyománynak a szerves folytatói ezek a szövegek, amelyek a 18. századi kéziratos 
énekeskönyvekben található mulattató verseket is létrehozták és éltették. 
A 325. szövegcsalád közvetlen párhuzama és előzménye a csúfolóknál (a 322. szövegcsalád 
kapcsán) már hivatkozott, Jankovich Miklós Magyar világi énekek (1789–1793) 
gyűjteményében található, Jó napot vitézek, ide hallgassatok kezdetű, 29 versszakos 
lakodalmi mulattató hazugságvers.477 Ennek első három strófája közel azonos szövegű 
változata a kisgyőri lakodalmi vers 1, 4, és 5. versszakainak. A szöveg közvetlen párhuzama 
megtalálható a Pacséri vőfélykönyvben is: az ottani, Paroláció című hazugságvers-mulatóvers 
1–2. strófája tematikailag és részben szövegszinten is hasonló a kisgyőri vers 1. és 4. 
versszakával. A pacséri 3. strófa pedig azonos a kisgyőri 5. versszakkal. A többi 
hazugságvershez hasonlóan 19. századi ponyvanyomtatványban ennek sem sikerült a 
nyomára bukkannom. 
A kisgyőri vers 3. versszakában olvasható siralmas ház, toros ház és vele szembeállított 
lakodalmas ház ellentétpárjára épülő strófakezdő motívum a Kisgyőri kéziratban és a 
Taktabáji vőfélykönyvben másutt is előfordul.478 Ennek a tematikának a 18. század második 
feléből ismerjük a közköltészeti előzményeit, A lakadalom nem bús sokadalom kezdettel 
1761-ből, illetve Tor-é ez vagy lakodalom kezdettel 1793-ból. A vőfélyverses Makói 

                                                 
476 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 142–143. ESTE 
VACSORÁNÁL BESZÉLGETÉS. Ks.: Kilenc vármegyének vagyok főispánja…[324.] 
477 RMKT XVIII/4. 2000. 295–298. [123.] 
478 Lásd a 304. és a 307. szövegcsaládot. 
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énekeskönyvben is van ennek egy változata 1826-ban, a rímek és motívumok pedig 
Csokonainál is felbukkannak 1794-ben.479 
A Szöveggyűjtemény 326. számú, taktabáji verse feltehetően több alapszöveg kombinációja, a 
hegedős hagyományokon alapuló mendikáns énekek tipikus példája. Kezdő versszakának 
(Szerencsés jó estvét, minden félreálljon…) legkorábbi változata 1738-ból ismert, és a 19. 
századi kéziratos anyagban többször is előkerül.480 A hosszadalmas versezet közeli 
rokonságban áll és szövegszinten is kapcsolódik a 327. számú Maskara vers című alkotáshoz. 
A Maskara vers a taktabáji lakodalomban minden bizonnyal valamilyen tréfás 
állatalakoskodás szokásmozzanatához kapcsolódott. A szorosan ide tartozó 328–329. 
szövegek tanúsága szerint ez feltehetően medvealakoskodás lehetett, az Északkelet-
Magyarországról többször is dokumentált, levéllel érkező néma medvetáncoltatás és 
adománygyűjtés formában.481 Az általam kutatott anyagban ez a szöveg a legszebb, 
legteljesebb hazugságvers, közvetlen párhuzamai a Pacséri vőfélykönyvben találhatók.482 
Közvetlen, szövegszinten is azonos közköltészeti előzményekkel az 1, 5, 10. és 21. 
versszakok rendelkeznek.483 Érdekes módon a 18. századi szövegpárhuzamok három 
különböző, egymástól független kéziratos énekeskönyvből származnak. (Az 5. és 10. 
versszakok forrása egyaránt az 1796–1800 közötti Pál István-énekeskönyv, de a két strófa 
külön életet élő vándorstrófaként kerülhetett a Taktabáji vőfélykönyvbe.) Ez azt látszik 
alátámasztani, hogy a 19. század végi kéziratos vőfélykönyvben lévő szövegváltozat egy élő, 
a lakodalmakban még rendszeresen gyakorolt verselési hagyomány kontextusában született, 
teljes mértékben a szóbeliségre és a kéziratosságra támaszkodva. A Maskara vers (és vele 
párhuzamban a Pacséri vőfélykönyv hivatkozott parolációi) 18. századi kapcsolatrendszere 
olyan szerteágazó és mélyen gyökerező, hogy egy-egy konkrét forrásból történő másolás útján 
való továbbélésük szinte biztosan kizárható. Sokkal valószínűbb, hogy a szövegalkotó 
hagyományhoz szervesen illeszkedve, a mendikáns diákok verselésének korszakát jó száz–
százötven évvel túlélve, mintegy archaikus anakronizmusként létezett még ez a szövegtípus a 
vőfélyek verselési gyakorlatában az 1890-es években is. (Azért gondolom ezt archaizmusnak 
és anakronizmusnak, mert a közköltészeti alkotások szövegszintű továbbélésének hátterében a 
19. század második felében már mindenütt ott húzódik a ponyvanyomtatványok tömege – 
bizonyos hazugságverseket és a vaskos csúfolókat kivéve.)  
A Maskara vers egyik karakteres jellemvonása, hogy a közköltészetből jól ismert eszem-
iszom ország képzete (a 18. századi debreceni diákirodalomban János pap országa, Európa-
szerte pedig Eldorádó-motívum) jelenik meg benne, a világot járt verselő hazudozásainak első 
mozzanataként.484 Ez a motívum a 19. századi vőfélyversekben már kevéssé volt jellemző, az 
általam átnézett szöveganyagban az alábbi strófáknak nem is találtam megfelelő párhuzamát. 
 
7. Csíkot, csukát, csöregét itt eleget adnak, 

Diót, dinnyét, derelyét asztagokba raknak. 

                                                 
479 RMKT XVIII/8. 2006. 220. [105.], 254. [138.] 
480 Benkő György Diáriuma (1738) RMKT XVIII/4. 2000. 299–301. [124.] 
481 Északkelet-Magyarországon a medvealakoskodás lakodalmi jelenetként úgy zajlott, hogy a medvét vezető 
csoport némán érkezett, és egy papírra írva mutatták fel jövetelük célját. A jelenet során a medve a nézőket 
összekormozta, a nőket megfogdosta, majd adománykérő versekkel zárult a tréfás szokásmozzanat. Alföldi 
párhuzamait összefoglalóan lásd UJVÁRY Z. 2007. 517–520. 
482 Pacséri vőfélykönyv (19. század első fele) CSIGÁRÓL. Ks.: Midőn látá Jákob álmában orcáját… illetve 
PAROLÁCIÓ. Ks.: Jó napot vitézek, ide hallgassatok… (közli BORÚS R. 1998. 100, 106–107.) 
483 Benkő György Diáriuma (1738) RMKT XVIII/4. 2000. 299–301. [124.] Pál István énekeskönyve (1796–
1800) RMKT XVIII/4. 2000. 322–323. [139.] Kozma-énekeskönyv (1777–1782) RMKT XVIII/4. 2000. 317–
318. [135.] 
484 Az Eldorádó-motívum történetére vonatkozóan KÜLLŐS I. 2004a. 295. Az utópisztikus, elképzelt országok 
nemzetközi toposzaihoz lásd még DEL GIUDICE, L.–PORTER, G. 2001. Az európai és magyar 
irodalomtörténeti vonatkozásokat összefoglalóan lásd TÚRÓCZI-TROSTLER J. 1942, illetve 1943. 337–362. 
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Makkon malacot télben is hizlalnak, 
Gyógyulástul, hasfájástul hajnalba jóllaknak. 

 
8. A hó helyett táblástul esik a szappan, 

Körte helyett is fákon terem a sült kappan. 
Hogy ha fúj a szél, hull, csak úgy koppan, 
Citrom is van elég, attól szemed koppan. 

 
9. Asszonyok guzsalyánál áll a boroshordó, 

Arany, ezüst karikákon forog az orsó. 
De ha fon, akkor is ott egy csomó túró, 
Azt is borba mártják, hogy legyen jó csúszó. 

 
10. Oh, mely boldog ország, ennek nincsen mása, 

Bár most is ott volna fejemnek szállása! 
De mikor Trójának lenne elromlása, 
Akkor én fejemnek lőn elpusztulása.485 

 
Hasonló ehhez a fenekestől felfordult világ képzetéhez társuló abszurd útibeszámoló 
motívumsora. A közköltészeti szöveganyagban a már idézett Pál István-énekeskönyv 
tartalmaz hasonló megoldású hazugságverset, amelyben az eszem-iszom ország és az abszurd 
útibeszámoló egy strófaláncon belül, egymás után szerepel. A képtelen kalandokat és 
fantasztikus úti élményeket megelőző, bemutatkozó funkciójú bevezető versszakokban is 
megtalálható egy konkrét, szövegszintű párhuzam. A Nékem is paripám volt egy nagy sült 
ártány kezdetű strófa a Pál István-énekeskönyvben is megvan, így valószínű, hogy a két 
kézirat között (az időközben eltelt száz év ellenére) lehetett valamiféle kapcsolat.486  
 
5. De nékem paripám volt csak egy sült ártány, 

Puskám kásás hurkám, puskatokom morvány, 
Páncélom, süvegem ama sturmány bárány, 
Tigrisbőrből csináltatott tiszta selyemdolmány. 

 
6. Kenyerem szabógallér, longondom derelye, 

Szilvás béles tarsolyom, patkóm amaz édes fige. 
Palástom ama nagy sarlóforma zsemlye, 
Perec volt kantárom, sallangom csörege. 

 
12. Eb, aki elhiszi, most hazudok egyet, 

A tokaji hegynél láttam nagyobb legyet. 
Jártamban a mézből láttam oly két hegyet, 
Még a fücfákról is ettem törökmeggyet. 

 
13. Keresztül bejártam az egész világot, 

Arad hegyéről láttam oly országot, 
Hogy ha kaphatnék ily udvarságot, 
A kakasok közt kalifiktorságot. 

 
14. Jártam oly országot, hol makkon szántottak, 

Tökmagot vetettek, a vízen szántottak. 
Még a szántó vasak is fábul nádoltattak, 

                                                 
485 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 109–112. MASKARA VERS. 
Ks.: Szerencsés jó estvét, minden félreálljon! [327.] 
486 KÜLLŐS I. 2004a. 301, RMKT XVIII/4. 2000. 322–323. [139.] 
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Dinnyehajból fűzött bocskorba jártanak.487 
 
A különböző ételekkel felszerelt, sült húson lovagoló, hurka-puskás, sült tészta-lószerszámos 
katonafigura lényegében az Eldorádó-képzet egy sajátos megjelenési formája. A motívum 
mind a közköltészeti, mind a vőfélyverses szöveganyagban meglehetősen ritka, én az itt 
idézett taktabáji versen és annak hivatkozott 18. század végi egyetlen szövegpárhuzamán 
kívül más hasonló adatot nem ismerek. Az étkekkel felszerelt lovas katona motívumának 
forrása a Mars és Bacchus egymással való viaskodásárul szóló, korábban Gyöngyösi 
Istvánnak tulajdonított 17. századi versben található, ahol egy egész gasztronómiai kollekció 
alkotja Bacchus fegyverzetét.488 A motívumnak a 16–17. században ábrázolásai is voltak, 
amelyek pedig a Bacchus-kultusszal és annak ikonográfiájával hozhatók összefüggésbe 
Európa-szerte.489  
A Maskara vers egy-egy strófájának közvetlen szövegpárhuzama megtalálható még a Pacséri 
vőfélykönyvben és Kelecsényi József 1844-es gyűjtésében, amelyet a Felvidékről (főleg 
Nyitra megyéből) küldött Erdélyi Jánosnak, az akadémiai gyűjtések keretében, a Népdalok és 
mondák készülő köteteihez. Az egyik olyan versszak, amelyik mindhárom kéziratban 
felbukkan, érdekes módon sem a 18. századi közköltészeti szövegekben, sem a 19. századi 
ponyvanyomtatványokon nem szerepel. Ez az adat is arra utal, hogy a vőfélykönyvek 
szövegeivel kapcsolatban számolnunk kell a szájhagyomány útján, vagy a paraszti kéziratok 
útján történő terjedéssel. 
 
15. Római úr vagyok, van elég tallírom, 

Pompás öltözetem, csak szűr a gallírom. 
Rubintom annyi van, a gatyám sem bírom, 
Magam szép termetét vármegyére írom.490 

 
A hazugságversek egyes toposzai, motívumai a vőfélyrigmusok más tartalmi-funkcionális 
csoportjaiban is fel-felbukkannak. Ilyen például a menyasszony háromszori kikérése kapcsán 
elmesélt messze földön való párkeresés, az idegen országok bejárásának toposza. A vőlegény 
nevében beszélő vőfély elmondja a násznépnek, hogy ő maga kereste a menyasszonynak valót 
számos idegen országban, de végül mégis a magyar lányok között találta a legszebbet. 
Jellegzetes jelenség az idegen hangzású nevek torzulása, félrehallása, félreértése, amely a 
biblikus és mitológiai szereplők kapcsán is gyakran előfordul. Így az alábbi szöveg más-más 
változataiban Florencia (Firenze) vagy Hollandia szerepel, amelyből Taktabájon Glorendia 
lett a vőfélyvers kéziratában. (A szöveg érdekessége, hogy a benne szereplő 
menyasszonykeresés a vőfélyek egykori házasságszerző, házasságközvetítő funkciójának 
szövegemléke lehet, amelyről éppen a Taktabáji vőfélykönyv kapcsán korábban már szóltunk.) 
 
7. Genovából jöttem Glorendiába, 

Onnét én alább jöttem egész Indiába, 
Itt érvén célomat, Norvégiába 

                                                 
487 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 109–112. MASKARA VERS. 
Ks.: Szerencsés jó estvét, minden félreálljon! [327.] 
488 Mars és Bacchus egymással való viaskodásárul. 1660 körül. Első kiadása BADICS F. 1914. 95–108, 
jegyzetek 454–458. Hivatkozza ezt a verset HADOBÁS P. 1997. 23.  
489 Az ábrázolásokon a hordón lovagló, sült húsokkal, hurkával-kolbásszal, kaláccsal felfegyverzett Bacchus 
mint a Farsang megtestesítője harcol a Böjt ellen. A Böjtöt megjelenítő alak sovány, idős figura, gyakran nem is 
férfi, hanem öregasszony. Legfőbb fegyvere a hal és a szögletes, rostély formájú ostyasütő vas. A magyar 
népszokásokban is ismertek a Cibere vajda és Konc király típusú, farsangi küzdelmet megjelenítő dramatikus 
játékok. DÖMÖTÖR T. 1964.  
490 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 109–112. MASKARA VERS. 
Ks.: Szerencsés jó estvét, minden félreálljon! [327.] 
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Siettem, utam nem esett hiába. 
 
8. Ennyi földet jártam, gondolóba estem, 

A magyar szüzek közt szerelmesed lestem. 
Midőn gondosan szerelmesed lestem, 
Párodra találtam, kedves vőlegényem.491 

 
Jellegzetes és széles körben elterjedt közköltészeti eredetű, hazugságverses toposz volt a 19. 
században a képtelen ételsor néhány strófányi szövegegysége. Hosszabb mulattató versezetek, 
főleg az étkezéseket bevezető, vagy a tálalásra való várakozáskor elmondott asztalhoz ültető 
versek kontaminált strófaláncaiban találkozunk velük. Elterjedésükben nagy szerepe volt a 
ponyvanyomtatványoknak, mert különböző változataik az Újdonnan új vőfény kötelesség, a 
Legújabb vőfények kötelessége és az Alföldi vőfénykönyv egymást követő kiadásaiban rendre 
megjelentek. Mind a kéziratos anyagban, mind a ponyvanyomtatványok szövegeiben 
megfigyelhető, hogy a toposz gyakran keveredik más, témájában nagyon hasonló 
közhelystrófákkal: a lassan készülő étel és a messziről hozott étel-ital toposzával. 
Mindkettőnek megvannak a közköltészeti előzményei a 18. századi versanyagban.492  
 
4. Vőfélyek érkeztek híres Perzsiából, 

Követül küldettek ide Ázsiából. 
Utánunk érkeznek megterhelt tevéink, 
Végre előkerülnek pompás étkeink! 

 
5. Első tál étel lesz bagolynyerítés, 

Utána gyön majd a kemencenyögés.  
Csirkeordítás, meg a borjúköhögés, 
Végre érkezik egy üres kocsizörgés. 

 
6. Egy öreg sündisznó lesz majd bepácolva, 

Egy beteges bolha lesz a nyársra húzva. 
Sült pecsenye helyet egy nagy fejsze foka, 
Háromszáz esztendős keréknek az agya.493 

 
*** 

 
2. Éppen most érkeztem Óperenciáról, 

Barátságban váltam ángoltól, muszkától. 
Sok minden jót hoztam a török császártól. 
Utánam érkeznek megterhelt tevéink, 
Mindjárt következnek, ím, pompás étkeim! 

 
4. Odakinn egy vadkan is van megláncolva, 

Két beteges nőstény bolha nyársra húzva, 
Sült pecsenye helyett egy nagy fejsze foka, 
Hetvenhét esztendős keréknek az agya. 

 

                                                 
491 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 15–16. AZUTÁN ÍGY 
SZÓLJ. Ks.: Legelsőbben is elmegyek próbára…[100.II.] 
492 RMKT XVIII/8. 2006. 679. A képtelen ételsor szövegszinten is azonos változata, a vőfélyversek 
közköltészeti előzményei: Lóskay-kódex (18. század vége) RMKT XVIII/8. 2006. 459–461. [315.] Jankovich 
Miklós: Magyar világi énekek (1789–1793) RMKT XVIII/4. 2000. 295–298. [123.] 
493 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 89–90. VACSORÁHOZ 
ÜLTETŐ VERS. Ks.: Uraim, az asztal meg vagyon terítve…[182.I.] 
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5. Ezután meg lesz még gereblyenyél rántva, 
Kukoricacsutka urason meghántva. 
Azután olyan is lesz, akinek nincs mása, 
Fenyőfa tetején termett pergelt kása. 

 
6. Tavalyi cigánynak töltött sóhajtása, 

Túlságos finom lesz, akárki meglássa! 
De már nem tréfálok, megyek a konyhára, 
Sok jó eledelnek drága illatára.494 

 
A lassan készülő étel toposza jelenik meg a 184. szövegben, ahol a vőfély a násznépnek 
tréfásan magyarázza a vacsorára való várakozás okait. A képtelen ételsor keveredik az 
egzotikus, latinos hangzású fantázia-állatnevekkel a 241. tálalóversben. Ebben a sült tyúkot 
konferálja be úgy, mint híres vadász által lelőtt, Alsó-Indiából való különleges vadakat, név 
szerint Pulykades és Kakudes. A folytatásban a halandzsa-szerű ételnevek (kalavander, 
vízigóga) jelennek meg, büszkélkedő nagyotmondással: 
 
4. Itt a kalavander a vízigógával, 

Ezek is felérnek az hízott rigóval, 
Szöbb neveket mondjon valaki ezeknél, 
Nem hiszem, hogy tudnád tanult bölcseknél!495 

 
Az egymás után egyszerűen felsorolt, halandzsa-szerű kitalált ételneveket is tartalmazó, 
quodlibet-típusú képtelen ételsor is megjelenik a vőfélykönyvekben. Első előfordulását 1791-
ből ismerem egy váci ponyvafüzetből, de még korszakunk végén, 1910 körül is szerepel a 
lakodalmi szövegek között. 
 

…úgy mint nevezet szerént nyúl nyomát, csukatalpat, gémhájat, szúnyogvajat, kecskeszarvat, 
ló körmét, kemencenyögést, csikónyerítést, tyúklábat, ökörikrát, szarvas tagját…496 

 
Barna lé volt borsó marhahúshoz, torma, kolozsvári káposzta, karmonádli, rajta kolbász, 
palacsinta, laska, vagdalt nyárson sütött borjú csonk, zöld saláta, spárga, articsóka, 
nyúlderék, burgonya, spenót, írós-vajas makaróni, saljka, sonka, szarvaládi, felvert csokoládé, 
túrós lepényke, gőzgaluska, mandulás prigács, lepink, kirántott béka, jérce, becsinált, 
paprikás.497 

 
A messziről hozott étel-ital toposza a Szöveggyűjteményben közölt anyagban 14 helyen is 
előfordul, közülük csak néhány jellegzetes példát idézünk. Megjelennek a helyszínek között a 
magyar őstörténet mitikus területei (Szkítia, Perzsia, Ázsia), illetve ezekhez nagyon hasonló 
funkcióban, a történetiség, régiség, autentikusság érzésének felidézése végett bibliai és 
mitológiai megnevezések. (Paradicsomkert, illetve Napkeleti bölcsek módjára érkeztem, 
Páris fiával a tengeren eveztem…) Többször találkozunk csodás, népmesei helyszínekkel 
(Óperencia, illetve csodás országban termő csörögefa). Jellegzetesek az európai népnevek és 
városnevek (ángol, muszka, török császár, Párizs), illetve a távolabbi, egzotikus országok 
                                                 
494 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 185–188. VACSORA 
ELŐTT MONDÓKA, HA SOKÁ ÉRKEZIK AZ ÉTEL. Ks.: Szerencsés jó napot kívánok mindennek…[182.II.] 
495 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 15. 
A SÜLT TYÚKHOZ. Ks.: A tyúkhús is íme jelen vagyon…[241.] 
496 Vőfényi kötelességről…(Vác, 1791.) OSZK 820.772. SZÉP VŐFÉNYI KÖTELESSÉG, AMELY IGEN 
RENDES KÖZHISTÓRIA. Uram, uram, násznagy uram! 
497 Bihari Lajos kéziratos gyűjteménye. Kisgyőr (Borsod vm.) 1909–1911. HOM NA 580. 25. MIKOR A 
VACSORÁNAK VÉGE VAN, A NÁSZNAGY MEGKÉRDI, HOGY MIT HOZOTT MÁR BE, AKKOR ÍGY 
SZÓL. Ks.: Barna lé volt borsó marhahúshoz…[269.] 
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(Alsó-India). Ezek mindegyike szervesen illeszkedik a hazugságversek közköltészeti 
motívumvilágába, ahol a messze földön járt katona vagy diák hencegésének gyakori kísérője a 
valós vagy kitalált földrajzi nevek, toponímiák emlegetése.  
Nem érdektelenek emellett a tálalóversekben felbukkanó magyarországi helynevek sem. 
Néprajzi szempontból Pest, Buda vagy a Balaton még általánosan elterjedt közhelynek 
tekinthető, de a tokaji bor, a bakonyi gomba vagy a nyírségi káposzta felbukkanása már akár 
korabeli táji munkamegosztásra, egyes vidékek országszerte közismert terményeire, és azok 
folklór lenyomatára vonatkozó adat is lehet. 
 
2. Káposztát a Nyírből gőzösön hozatott, 

Húst bele a makkon kondással vágatott. 
Szakácsnét Budáról forsponton hozatott, 
Melyet elkészülve a kezembe adott.498 

 
*** 

 
1. Ezért az gombáért sokat fáradoztam, 

Mert Balatont, Bakonyt mind öszve futkostam, 
Azért ide nehezen hozhattam. 

 
2. Örülök, örvendek, ami kicsit hozhattam, 

A szakácsasszonyunk kezébe adhattam, 
És kigyelmeteknek ide felhozhattam.499 

 
*** 

 
2. Ezen jó borokért már sokat fáradtam, 

Másfél óra alatt Tokajt is megjártam, 
Friss gyorsasággal onnét megjutottam, 
Tartom szerencsémnek, hogy idehozhattam.500 

 
A hazugságversek és lakodalmi mulattató énekek jellegzetes kezdő- és záró formulája volt a 
18. században az adománykérés.501 A vőfélyversekben is megjelenik ugyanez a formula, 
amelyben a versmondó egyrészt figyelmezteti hallgatóságát a saját nyomorúságára, másrészt 
adományokat kér, és ha nem adnak, átkokkal fenyegetőzik. Az egyik karakteres, széles 
körben elterjedt, gyűjteményünkben a 316. számú Pántzél János-féle kecskeméti szövegben a 
vőfély a saját éhségéről beszél, és bort, lúdcombot követel a násznéptől. Ennek a versnek a 
18–19. századból tizenegy kéziratos- és ponyvai variánsát közli az RMKT Közköltészet 2. 
kötete.502  
 
Mikor a vőfély öhetnék 
1. Halljátok meg panaszimat, bizony nem kevés van! 

A nagy éjség a hasamban jóllakás miatt van. 
De sajnálom, hogy a tálban, 

                                                 
498 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 67. 
KÁPOSZTAKÖSZÖNŐ. Ks.: Más tál ételt hoztam, amely régi fajta…[217.] 
499 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 15. 
A GOMBÁHOZ. Ks.: Ezért a gombáért sokat fáradoztam…[229.] 
500 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 12. 
MIKOR AZ BORT FELVISZI. Ks.: Mindnyájan most pedig vígan mulassanak…[286.] 
501 KÜLLŐS I. 2004a. 280–281. 
502 RMKT XVIII/8. 2006. [193.] Tizenegy kéziratos változatának forrásait, köztük ugyanezt a szöveget is közli a 
kötet a 624–628. oldalon. 
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De nem az én tarisznyámban 
Hever a sült kappan! 

 
2. Látom, hogy vígan vagytok, engem nem kínáltok, 

Elfognám, ha egyszer borral kínálnátok! 
Lúdcombbal ha hajigálnátok, 
És úgy vigadnátok!503 

 
A mendikáns adománykérés közhelyeinek 19. századi lakodalmi továbbélésében a kérés 
mindenekelőtt a borra vonatkozik. A legelterjedtebb, Mátyus Péter-féle ponyvai eredetű 
borköszöntő (Szívvidámításra Isten a bort adta…) második strófájában is a vőfély bort kér a 
maga számára. Az adománykérő formulák történeti gyökereire utal egy másik, Taktabáji 
kéziratból származó adománykérő szöveg. A benne szereplő nincsen emberségek kifejezés 
már igen korán, 1555-ben felbukkan egy korai bordalban: Ha nincsen is pénzem / Vagyon 
emberségem formában.504 A harmadik, a Kisgyőri kéziratból származó, a házasságról szóló 
intő-oktató vers idézett strófája pedig a pozitív hangvételű, áldást mondó, jókívánságokkal 
befejeződő adománykérő formulák egyik szép példája. 
 
2. Azért, jó uraim, ez borból igyanak, 

Ez lakadalomban vígan mulassanak, 
Köszönjék az kancsót, el ne aludjanak, 
De az vőfélynek is borocskát adjanak!505 

 
*** 
 

14. Násznagy uraméknak nincsen emberségek, 
Hogy egy pohár borral meg nem emberelnek! 
Mintha olyan volnék, ki húzza az igát, 
Malomkő törje meg a kendtek derekát! 

 
15. Hozzám nem mutatták Istennek áldását, 

Nem köszönöm kendtek bő adakozását. 
Az Isten áldjon meg mindnyájan kendteket, 
Úgy tartsa meg, mint rostában a vizet! 506 

 
*** 

 
8. Titeket is, akik itt ültök rendesen, 

Minden kívánt jókkal a nagy Úr szeressen, 
Csak most azon kérlek, uraim, szívesen, 
Ne bocsássatok el tőletek üresen!507 

 

                                                 
503 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 22. 
MIKOR A VŐFÉNY ÖHETNÉK. Ks.: Halljátok meg panaszimat, bizony nem kevés van! [316.] 
504 KATONA I. 1994. 202–204. 
505 Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843. HOM NA 1609. 104. MIKOR A BORT VISZI. Ks.: 
Szívvidámításra Isten a bort adta…[277.I.] 
506 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 58–62. VACSORA 
KÖZBEN ÍGY KÖSZÖNJ A PITARBA / EKKOR BEMÉGY A HÁZBA. Ks.: Szerencsés jó estvét, minden 
félreálljon! / Lakadalmi sereg, jó estét kívánok! [326.] 
507 Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843, HOM NA 1609. 62–64. MÁN E MÁS VERS. Ks.: Pipa, 
dohányzacskó, farmatring, heveder…[331.I.] 
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A 18. századi mendikáns énekek adománykérő záróformulái a 19. századi lakodalmi 
költészetben önállóan, külön szövegtípust alkotva is megjelennek. Az adománykérésnek ez a 
különválása, a hosszadalmas mulattató-csúfolódó-hazudozó versekről való leszakadása és 
önálló tartalmi-funkcionális verstípussá formálódása valószínűleg a mendikáns énekmondás 
divatjának elmúltával, a 19. század elején kezdődött – a vőfélyversek legalábbis erre utalnak. 
A 19. századi lakodalmi szövegekben megtaláljuk ugyanis a fentebb idézett közköltészeti 
mulattatók párhuzamait, ám arányuk a kéziratokban és a ponyvafüzetekben is egyre csökken. 
Ezzel egyidejűleg a 18. század végén megjelennek a rövid, 2–4 versszakos önálló 
adománykérő versek, melyeknek változatai száz–százhúsz év alatt egyre gyarapodnak és 
sokasodnak.  
A lakodalmi adománykérés újabb típusú verses formáinak megjelenése a Kozma-
énekeskönyvhöz köthető (1777–1781). Az ebben található, A szakácsasszonyunk véletlenül 
jára… kezdetű vers az első kásapénz-szedő szövegünk. A cigányzenészeknek történő 
adománykérés első ismert változata is innen való, Itt áll egy szép legény… kezdettel.508 A 
verstípus népszerűsödése az 1790-es évekhez, és a Mátyus Péter-féle váci Vőfények 
kötelességéhez köthető. Ebben a ponyvafüzetben jelent meg először A szakácsasszonyról 
(legjellegzetesebb kezdősora a második strófából: Ugyanis uraim, szomorú hír vagyon…) és A 
muzsikásról (Új hír a faluba, érdemes uraim… kezdettel) az a két vers, amely a 19. század 
folyamán számos változatban terjedt, és alapvetően meghatározta a lakodalmi 
adománygyűjtéshez kapcsolódó szövegvilágot.509  
A 18. századi mulattatókhoz képest jelentős változás, hogy a vőfély nem önmagának, hanem a 
szakácsasszonyoknak és a zenészeknek kér adományokat a násznéptől. A szakácsasszonyok 
számára a kásapénzszedés szokásmozzanata keretében történt a gyűjtés. A bekötött kezű 
szakácsnék elpanaszolták, hogy a forró kása megégette a kezüket, és gyógyszerre, kötszerre 
kéregetnek. A pénzt a kezükben tartott fakanálra kellett tenni, és aki nem adott, megdöfködték 
a kanál nyelével. Az ide kapcsolódó szövegeknek nincsen ugyan közvetlen 18. századi 
párhuzama, mégis erősen kötődnek a közköltészeti előzményekhez. A szakácsasszonyokra és 
a nyoszolyólányokra vonatkozó obszcén, kétértelmű kiszólásokat (348, 349, 351. szövegek) 
már idéztük a csúfolók bemutatásánál. Emellett a hazugságversek jellemzői is felbukkannak, 
az eltúlzott jelzők (szörnyű fájdalom, iszonyú kín, mérges seb), a messze földről hozatott 
orvosság (Budáról flastromot hozzanak), és a sebesülés tréfásan előadott hazug története 
formájában. A szövegtípus népszerűségét mutatja, hogy változatai a 19. század valamennyi 
ponyvatípusában megtalálhatók, és a kéziratos vőfélykönyvekből is ritkán hiányoznak. A 
Taktabáji vőfélykönyv például egymaga hatféle szöveget tartalmaz. Közülük az egyik 
jellegzetes, máshonnan egyelőre nem ismert egyedi variáns: 
 
1. Uraim, jól tudjuk a tűznek mivoltját, 

Ez a szakácsasszony teliitta magát. 
A kása megköpte, nézzétek a karját, 
Ki sem nyújthatja kanálfogó markát. 

 
2. A szakácsasszony kezét megégette, 

Mikor vacsoránkat készítette. 
Flastromával mindjárt bekötötte, 
De a flastrom árát meg nem fizethette. 

 
3. Nosza, szakácsasszony, forgolódj sebeddel, 

                                                 
508 Kozma-énekeskönyv, 1777–1781. SZAKÁCSASSZONY. Ks.: A szakácsasszonyunk véletlenül jára… RMKT 
XVIII/8. 2006. 461–462. [317.] MUZSIKUSFELKÖSZÖNŐ. Ks.: Itt áll egy szép legény, Plutónak pajtása… 
RMKT XVIII/8. 2006. 463. [321.] 
509 Az általam feldolgozott kéziratokban lévő változatait lásd a 339. és a 346. szövegcsaládokban. 
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Kérem hát, döfődz a kanál nyelével! 
Aki jól megfizet, köszönettel vedd el, 
Holnap majd osztozok én is a zsebeddel! 

 
4. Bekötözött sebje kíván immár doktort, 

Most is alig kaphatunk rá kámfort. 
De ha nem segítünk, világból is kifut. 
Azért szakácsasszony hátul kezdje, 
…………………………kem is veszem, 
……………………………két liter bort.510 

 
Az adománykérő versek másik csoportjában a cigányzenészek számára kéri a vőfély a 
násznép pénzét. Az ide tartozó szövegek egy részét a csúfolóknál már bemutattuk, mert 
számos olyan motívumot tartalmaznak (jussanak akasztófára, holló ássa ki a szemüket, 
húzzák a bőrüket sámfára), amelyek a 18. századi cigánycsúfolókban is rendre 
felbukkannak.511 A szövegek másik jellegzetes motívuma az összetörött hegedűre, elszakadt 
húrokra való hivtakozás, illetve a zenészek dicsérete.  
 
1. Most kerültem egyet, hát az angyalokat, 

Kik e földön laknak, szemléltem azokat. 
Csudáltam fekete bársony ruhájokat, 
Esztergályba metszett púderes hajokat. 

 
2. Kiknek jámborságok a forgószéllel jár, 

Mint hegyeken járó, zúgó hollómadár. 
Majd hegedüléssel mindent mulattat már, 
De már most tőletek húszast és garast vár!512 

 
*** 

 
1. Ezen muzsikások, kik minket vidítnak, 

Mindnyájunkat most is vígságra indíthat. 
Általam tisztelik ezen kompániát, 
Hogy pótoljuk az brúgósnak a kárját. 

 
2. Sokat érdemelnek, mert mindég dolgoznak, 

Rólunk szünet nélkül mindég gondolkoznak. 
Hűségekért tehát fizessük meg nékik, 
Úgy érdemeinket emelik az égig.513 

 
A lakodalmi mulattató költészet a 19. századi továbbélésében is megőrizte azt a jellegzetes 
vonását, amelyet talán a rituális normasértés fogalmával lehet a legpontosabban leírni. Az 
etnológiában és kulturális antropológiában jól ismert jelenség, hogy bizonyos társadalmakban 
az egyébként negatív megítélésű és megvetéssel vagy büntetéssel járó cselekedetek (mint 
például a lopás, hazugság, nyílt testiség, káromkodás, erőszak stb.) bizonyos helyzetekben 

                                                 
510 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 91. SZAKÁCSASSZONY 
KÖSZÖNTŐ, KÁSAPÉNZ SZEDÉSKOR. Ks.: Uraim, jól tudjuk a tűznek mivoltját…[353.] Lásd továbbá a 
346–352. szövegeket. 
511 Lásd a 338–345. szövegeket. 
512 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 95. KÁPOSZTA PÉNZ 
SZEDÉSKOR. Ks.: Most kerültem egyet, hát az angyalokat…[340.] 
513 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 71. MÁS EKKORRA 
VALÓ VERS. Ks.: Ezen muzsikások, kik minket vidítnak…[342.] 
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átértelmeződnek, és rituális-szakrális kontextusba helyeződve elfogadott, sőt elvárt és 
támogatott viselkedésformákká válnak.514 Az európai parasztság kultúrájára vonatkoztatva 
ezzel a jelenséggel a középkor és a reneszánsz népi nevetéskultúrájában éppúgy találkozunk, 
mint a koraújkori népi kultúra számos területén.515 A 19. századi vőfélyversek közköltészettől 
örökölt szövegtípusaiban, tartalmi-tematikai csoportjaiban ezt a rituális normasértést két 
ponton tudjuk megragadni: a káromkodás és a hazudozás köré épülő csúfolókban és 
hazugságversekben.  
A lakodalmi mulattató költészet számos szövegére jellemző nyílt trágárság és szókimondó 
obszcenitás szerves alkotórésze volt a középkor és a reneszánsz idején a Bahtyin által vásári 
vagy familiáris beszédnek nevezett nyelvnek. Ez a verbális vulgaritás ünnepnapok idején, a 
karneváli nevetéskultúra egyetemességének jegyében a templomokba is behatolt, és visszájára 
fordította a legkomolyabb, legszentebb rítusokat.516 Így jöhettek létre azok a dramatikus 
szertartásparódiák, amelyeknek számos eleme és motívuma, illetve normasértő szóhasználata 
később a csúfolók (cigánycsúfolók, asszonycsúfolók) szövegeiben bukkan fel a 17–18. 
században.517 A reformáció és ellenreformáció korának magyar egyházi értelmiségétől sem 
volt idegen az alpári stílus használata bizonyos helyzetekben. Kőszeghy Péter szerint a 16–17. 
századi szerzők nagy előszeretettel viseltettek „a sokkoló, elriasztó testi funkciók 
(mindenekelőtt a fekáliával kapcsolatos témák) iránt. […] Az új eklézsia, és legfőbb támasza, 
a polgárság, miközben a szexualitás ábrázolásában a lehető legprűdebb, miközben 
kétségtelenül felértékeli a családot és a monogám társkapcsolatot, a testiség egyéb területein 
szókimondó nyíltságával, esetenként alpáriságával tudatosan és agresszívan sokkolja a 
mindenkori potenciális ellenfelet.”518 Küllős Imola ehhez hozzáteszi, hogy az egyházi 
értelmiség a 18. században is élt a trágárság stilisztikai eszközkészletével. A közköltészeti 
alkotásokban „a literátus szerzők továbbra is a maga meztelen valóságában ábrázolták a 
nemiséget és az altesti funkciókat, közönségük pedig vevő volt rá, és jól mulatott a mocskos, 
közönséges beszéden, trágárságokon.”519 
Ennek látszólag ellentmond az, hogy az egyházfegyelem terén a magyar reformátusok igen 
szigorúan büntették a káromkodást. Egy 1563-as szabályozás szerint a többrendbeli, visszaeső 
káromkodást akár megkövezéssel is lehetett sújtani. Ez a szigor sokat enyhült ugyan a 18–19. 
századra, de a sárközi gyülekezetekben például még az 1840-es években pálcával, bottal 
büntették a mocskos szájú híveket.520 A protestáns etika szellemében káromkodásnak 
számított a másnak rosszat kívánó, rontó célzatú átkozódás, illetve az egymást, egymás 
nemzetségét, Isten és a szentek nevét durva, trágár, szentségtörő jelzők kíséretében emlegető 
szóhasználat. A legsúlyosabb bűnnek a nemi szervek, a szülők és az Isten káromkodásba 
foglalása számított.521 Az előzőekben idézett szövegpéldákban láthattuk, hogy Isten nevén 
kívül a káromkodás összes minősített esetét kimerítik a vőfélyrigmusok bizonyos részletei. 
Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a vaskos szövegek lejegyzői – sőt, feltehetően a szerzői is – a 
helyi gyülekezetek református értelmiségének tagjai voltak. A lakodalmakban a lelkész, a 

                                                 
514 Néhány találó példát idéz Kodály Zoltán a Magyar Népzene Tára előszavában. MNT III/A. 1955. IX–X. 
515 BAHTYIN, M. 1982, BURKE, P. 1991. 
516 BAHTYIN, M. 1982. 193. 
517 KÜLLŐS I. 2004a. 72. 
518 KŐSZEGHY P. 1999. 93–94. Idézi KÜLLŐS I. 2004a. 90–91. 
519 KÜLLŐS I. 2004a. 91. Kodály Zoltán elválasztja egymástól a folklóralkotások pajzán, szókimondó szövegeit 
és a művelt, úri réteg kriptádiáit. „A lakodalom dionysosi hangulata sok mindenre felszabadít, ami hétköznap 
tilos. […] Lényegesen más ez, mint a művelt férfitársaságokban hajdan is, ma is napirenden lévő erotikus tréfák. 
[…] A szinte patologikus kakológia olyan jelenságeivel, amelyek polgári művelt köreinkben éppen nem voltak 
ritkák, a népnél sohasem találkozunk. MNT III/A. 1955. IX–X. 
520 BALÁZS Kovács S. 1996. 311. 
521 BALÁZS Kovács S. 1996. 311–312. 
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kántor, a tanító, a presbiterek mind jókat mulattak az egymást ugrató és a násznépen 
gúnyolódó vőfélyek alpáriságán.522  
Ugyanilyen normasértésnek tekinthető a hazugság megjelenése is. Bár a káromkodással 
ellentétben a tréfás nagyotmondás nyilván soha nem tartozott az egyházfegyelem szigorú 
szabályozása alá, mégis a keresztény erkölcs egyik alapvető eleme az igazmondás. Keszeg 
Vilmos egy csíkszentdomokosi lakodalmi káposztaköszöntő tálalóvers (A paradicsomkertből 
éppen most érkeztem…, négyféle változattal a 213. szövegcsalád) kapcsán veti fel, hogy a 
szövegben foglalt nyilvánvaló hazugságok mennyire másként értelmeződnek a hétköznapi és 
az ünnepi kontextusban. „Egyéb esetekben a hazudozást a bizalom megvonása vagy büntetés 
követi, ebben a kiemelt helyzetben a jó hangulat forrása […] A násznép a történet 
elmondásáért ilyen jelzőkkel fejezi ki értékelését: vicces, okos, eszes, jó verselő, bátor.”523 A 
hazudozás a lakodalmi, ünnepi szövegösszefüggésben nem félrevezetni kíván. „A szövegben 
az informatív szándéknál sokkal erősebb a provokáció. A mesélő tulajdonképpen próbára 
teszi hallgatója figyelmét, intellektusának rugalmasságát, játékosságát. A hazugság a valóság 
és beszélés normáinak rituális megsértése, a kitalálás elleplezése, egyfajta virtuskodás, 
bravúroskodás.”524  
Mind a káromkodás, mind a hazudozás tehát olyan rituális normasértés, amely a 
hétköznapitól eltérő ünnepi-lakodalmi kontextusban a közösség jóváhagyásával, az etikai-
erkölcsi normákért felelős egyházi értelmiség részvételével történik, és a szokásmozzanatok 
által behatárolt kereteken belül maradva tölti be hallgatólagosan elvárt szimbolikus funkcióit. 
A lakodalmat vezénylő vőféllyel szemben ugyanakkor hivatalos elvárás volt az egyházi és 
világi hatóságok részéről, hogy őrködjön a menyegző erkölcsi tisztasága és feddhetetlensége 

                                                 
522 Hogy ez valóban így lehetett, arra jó adatokat szolgáltatnak a református zsinati végzések. Ezek 
kétféleképpen viszonyulnak a lelkészek lakodalmi részvételéhez. 1577-ben például így szabályozzák a kérdést: a 
prédikátorok „a csapszékre ne menjenek, azokkal ne játszanak, ne igyanak; hanem példájokkal józanon s 
szerényen indítsák a vendégeskedőket a kegyességre és isteni félelemre, s azokat a szokott szemtelenkedésről és 
buja táncokról beszéljék le. Midőn pedig a hangászok és cimbalmosok megjelennek, hogy az illetlen táncoknál 
szolgáljanak, a lelkészek magok keljenek fel és távozzanak el, nehogy jelenlétökkel azt a fajtalankodást 
megerősíteni látszassanak.” KISS Á. 1882. 692. Szathmárnémeti Mihály prédikátortanító 1675-ben viszont az 
ellenkezőjét ajánlotta: a lelkipásztorok is vegyenek részt a lakodalomban, mert akkor „1. Az vendégek nagyobb 
szemérmetességgel viselik magokat […] 2. Mert sok trágárok, fajtalan beszédű emberek az ő jelenlétekben az 
gonoszban meggátolódnak. 3. Mert az fajtalan musikák és tánczolások megtartóztattatnak.” SZABÓ Lajos 1982. 
141. 
Egy szélsőséges példa a trágár beszéd lakodalmi előfordulására a 158. számú taktabáji szöveg 8–9. strófájának 
változata. Az obszcén sorokat a szerző apró betűvel írta a menyasszonyfektetés előtt elmondott ünnepélyes 
búcsúztató komoly hangvételű sorai közé, alternatív variánsként. 
 
Mikor eléred végső órádat, baszd meg apádat, 
Találd a faszomon alvó nyoszolyádat. 
Tudom, addig éltem én is világomat, 
Míg veregettem beléd a faszomat. 
De már ezután felteszik kontyomat, 
Verheted… faszodat. 
 
Nem beszélek többet, aludni kell menni,  
Sietek lábamat most elfordítani. 
Minél előbb egy jó ízűt kell baszni, 
Remélem, hogy ottan ketten fogunk lenni. 
 
523 KESZEG V. 2002. 124–125. 
524 KESZEG V. 2002. 123. A hazudozás funkciójáról és a hazugságok típusairól ír a paraszti életrajzok és igaz 
történetek kapcsán VOIGT V. 1999. 160–180.  
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fölött.525 Ez a rendfenntartó szerepkör jelenik meg az alábbi taktabáji vőfélyversben, amely 
ugyanakkor éles ellentétben áll a szerző vaskos stílusával és számos normasértő szövegével. 
 
3. Óh, legényes, leányos ház! 

Kérlek, hogy magadra vigyázz! 
Én rajtam ne ejts csúfságot, 
Távoztass minden hívságot! 

 
4. E vendégek vendégsége,  

Szent házasság tisztessége. 
Mi közi jóhoz a rútnak,  
S a mennyországhoz pokol útnak? 

 
5. Pogánysági maradékok, 

Sok lakodalmi játékok, 
Ó, ha efféléket tennénk, 
Pogányhoz hasonlók lennénk! 

 
6. Akár együnk akár igyunk, 

Hogy vigadjunk, ez a dolgunk. 
Mindent hajtsunk fő végére, 
Az Isten dicsőségére! 526 

 
A lakodalmi mulattató költészet két nagy szövegcsoportja, a csúfoló és a hazugságvers a 20. 
században sokat veszített korábbi népszerűségéből. Az 1920–1940 közötti időszak 
verstermésének vizsgálatából kiderült, hogy például az erdélyi Aranyosszéken 135 
vőfélyversből mindössze egy volt kifejezetten mulattató-szórakoztató célzatú. Négy erdélyi 
tájegység anyagának összehasonlító elemzésében is ugyanez tapasztalható: a vőfélyek 
csúfolódó vitája kétszer fordul elő, önmagukban álló mulattató versek pedig már nincsenek a 
repertoárban.527  
 
4. Intő és oktató költészet 
A közköltészeti alkotások egyik jellegzetes szövegcsoportját alkotják az egykori névre szóló 
lakodalmi köszöntőversekkel rokonítható házasénekek (epithalamiumok) és a házasságról 
szóló intő-oktató versek. Jelenlétük a magyar lakodalmi költészetben a 16. századtól 
dokumentálható, a 17–18. századból pedig számos szövegpéldával rendelkezünk a műfajra 
vonatkozóan.528 Ezek két nagy tematikai-funkcionális csoportra oszthatók: egyrészt a 
házasság dicsérete, másrészt a házasfelek oktatása mint fő téma köré szerveződnek a 
közköltészeti szövegek.  
Az első csoportba tartozó, komoly hangvételű házasénekekben a korabeli világi lírai költészet, 
a virágénekek frazeológiája köszön vissza, és nyer vallásos érzelemmel átitatott 
megszentelődést. A gyakran párbeszédes formában íródott szövegek a vőlegény és a 
menyasszony szájába adják a mondanivalót. A házasságot, mint Isten rendelését dicsérik, és 
arra kérnek erőt, hogy hűségben, szeretetben, az Úrnak tetsző módon élhessenek és 
nevelhessék gyermekeiket.529 Ez a verstípus a 19. századi vőfélyversek között már nem 
jellemző, az általam áttekintett anyagban ilyen nem található.  

                                                 
525 A vőfélyek rendfenntartó szerepköréről ír FILEP A. 1971. 130–131, BÉRES A. 2009. 18–27. 
526 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 137. VŐFÉLYNEK 
LENNI KELLŐ NEM HOGY ILYET NE MONDJON. Ks.: Én is bírok tisztességet…[312.] 
527 KESZEG V. 1991. 20–25. 
528 KÜLLŐS I. 2001. 175–191, 2004a. 113–146. 
529 KÜLLŐS I. 2001. 180–182. 
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Annál gyakoribb azonban a másik csoport, az oktató funkciójú versek jelenléte. Ezekben a 
szövegekben a vőfély ad komoly vagy tréfás tanítást az ifjú párnak, jellemzően inkább a 
vőlegénynek, miközben ezzel egyúttal szórakoztatja is a násznépet. Hangvételében, stílusában 
ez a didaktikus, a házassággal kapcsolatos normákat és társadalmi elvárásokat megerősítő, 
erkölcsnemesítő-moralizáló költészet többféle lehet. Ritkábbak az ünnepélyes, komoly 
hangvételű versek, amelyekben a vőfély egymás iránti szeretetre inti a házasokat, a 
menyasszonyt pedig az engedelmességre figyelmezteti. Az alábbi, 1830-as évekből való ilyen 
jellegű szöveg a kézfogó szokásának ünnepélyes lezárásához tartozott. 
 
4. Egymást szeressétek, az Istent féljétek, 

Hogy veletek……kon szívének szerelmek, 
Megáld mindenekben, elhiggyétek. 
Fussatok a gonosztól, a jót kövessétek, 
Isten áldottai öröké legyetek! 

 
5. Vőlegint igazán szeressed, 

Mint a………nyest, igazán kövessed, 
Szép kegyességekkel soha meg ne vessed, 
Hogy az úr Isten áldását vehessed. 
Vivát! 

 
7. Hanem amint lehet, engedelmeskedjél, 

Kedvedet kísérő hűséggel,  
Lészek mindenekben kötelességgel,  
Mind addig, még Isten éltet egészségben.530 

 
Jellemzőbb ennél a 19. században a két ellentétes hangvételű részből álló szerkesztésmód. Az 
első, bevezető strófákban a házasság isteni eredetének toposzát és a helyes házasélet néhány 
frázisszerű közhelysorát találjuk, amelynek ellenpontjaként jelenik meg a folytatásban a rossz 
házasság életszerű, kissé csúfondáros, jellemzően a nőket kigúnyoló leírása. A férj 
iszákossága, a feleség pletykálkodása gyakori motívuma ezeknek a szövegeknek.  
 
3. Csakhogy ahol teljes egyetértés nincsen, 

Azt a házasságot megverte az Isten. 
Ha a férj garázda, kártyás vagy iszákos, 
Szegény feleségét megverte a balsors. 

 
4. De ha a nő zsémbes, egész nap kelepel, 

Szegény férje nyugalmát az ördög vitte el! 
Ha egyik sem hajlik a szép, okos szóra, 
Az olyan házasság nem vezethet jóra. 

 
5. A házi pörpatvart csendben végezzék el, 

Nem kell a szomszédba szaladni mindennel. 
A férj legyen szorgalmas és dolgos, 
Az asszony meg serény, gyors és takarékos! 

 
6. Ne vesszenek össze minden csekélységen, 

Éljenek boldogul csendben, békességben! 
Csak ezt elmondani volt most a szándékom, 

                                                 
530 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 3. 
KÉZFOGÓBA MONDATIK. Ks.: …igaz szívnek meg egyesülésébül…[13.] 
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Azért hát……………..…oszt bezárom.531 
 

A vőlegénynek címzett intő-oktató versek egyik fajtájában a vőfély a házasság tárgyi 
kellékeire, a háztartás eszközeire figyelmezteti az ifjút. Ez a típus a leltár-vers, amely nem 
kevés asszonyellenes és házasságellenes éllel szól a meggondolatlan vőlegény várható anyagi 
nehézségeiről. A leltár-toposz első feltűnése 1670-re tehető. Kéziratos változatait a 18. század 
közepétől ismerjük, Mi légyen a házasság… kezdettel.532 Népszerűségét jelzi, hogy nemcsak 
az intő-oktató énekekben, hanem az asszonycsúfoló férjpanaszokban is megtaláljuk. A 19. 
század első felében ponyvai és kéziratos vőfélykönyvekben is terjed, sőt folklorizálódott, 
lakodalmi dallá alakult változatai is vannak. Az alábbi, Pántzél János-féle kecskeméti szöveg 
egyik kortárs párhuzama a Kelecsényi-énekeskönyvben található. (Kelecsényi József 1846–
1866 közötti kéziratos dalgyűjteményének egy része megjelent Erdélyi János: Népdalok és 
mondák köteteiben.)533 Ehhez hasonló leltár-vers strófák vagy sorpárok a vőfélyvers-
anyagban több helyütt is előkerülnek, így például a vőfélyek vitája a házasságról típusú 
párbeszédes szövegekben is előfordulnak. 
 

Mert az asszonynak kell szita, rosta, kalány, 
Azt akarná mindég, hogy száz ökröt hajtanál. 
Még ott is vakarod, ahol nem is viszket, 
Ha a feleséged ily dologra késztet. 
Tudod, barátom, hogy az asszonynak sok köll, 
Cipő, kapca, papucs, szoknya és fékető. 
Ha elszámlálom, még ehhez több is köll, 
Ha ezt meg nem veszed, még mellé sem fekszöl! 
Azért hát igyekezz, vögyél elsőbb házat, 
Azután mög pedig szitát, rostát, tálat! 
De még e csak mind semmi, még ehhez több is kell, 
Sütőteknyő, kisteknyő, hát még ha majd bölcső kő’, 
A’ pedig a legelső, ha asszonyal lefeksző’! 
Hát még ha majd idővel meggazdagodsz gyerökbül!534 

 
A két ellentétes tartalmú rész szembeállítására épülő szerkesztésmód az intő-oktató költészet 
19. századi variánsainak az egyik általános jellemzője. Azokban a monológ-szerű 
szövegekben is világosan megtalálható, amelyekre leginkább az elmélkedés a házasságról 
elnevezés illik. Az ilyen típusú versek a házasság isteni eredetéről szóló közhelystrófákkal 
indulnak, és a házasság mellett szóló érveket veszik először sorra. Ezt követi egy éles 
fordulat, miután az asszonycsúfolók eszköztárával is élve a házasság elleni álláspontot 
képviselik, és tréfásan, nevettetve intik óvatosságra a férfinépet.  
A következő kisgyőri vers [334.] első három versszaka a bevezető és házasság mellett szóló 
rész. A 4. versszakban történik meg a fordulat, majd a csúfondáros, házasságellenes második 
rész következik. Ebből egy versszakot, a leltár-toposzt az iméntitől eltérő kontextusban 
megjelenítő 8. strófát idézzük.  
 
1. Veszem a világot szemem cirkalmára, 

Ugyan az embernek mi volna javára? 
Abban nyugtattam meg elmém utoljára, 

                                                 
531 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 107. BESZÉD VACSORA 
ALATT A HÁZASSÁGRÓL. Ks.: Ifjak és öregek, ide hallgassatok! [332.] 
532 KÜLLŐS I. 2004a. 141–143. 
533 UJVÁRY Z. 2002b. 203–206. 
534 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 21. 
AZ VŐLEGÉNYRŰL. Ks.: Szerencsés jó napot mindöneknek kívánok! [333.] 
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Nincsen semmi, ami nem volna ártalmára. 
 
4. Jó a jó feleség, Salamon is írja, 

Mert az az életnek, a léleknek sírja. 
De a rossz: férjének eltemető sírja, 
Rossz asszony erkölcsét mert senki sem bírja. 

 
8. Ha férje valamit neki szólni tanál, 

Mindig dürög, morog, lármáz, nagy perbe száll, 
Törik csupor, kanál, csördül kisvilla, tál, 
Nincsen őelőtte sem Péter, sem Szép Pál.535 

 
Ez a kisgyőri szöveg Csenkeszfai Poóts András (1740 körül–1814) sokszor lemásolt versének, 
a Házi kereszt, avagy kevés mulatságért szabad akaratból felvállalt hosszas tortúra… című 
szövegnek a változata. Poóts András versgyűjteménye (1800 körül) a sárospataki református 
kollégiumban található, de ezt a versét 1791-ben Komáromban, 1793-ban Bécsben és 1816-
ban Miskolcon nyomtatásban is kiadták.536 Stoll Béla bibliográfiája hét különböző kéziratos 
gyűjteményből közli a Házi kereszt… című verset, amelyet Szinnyey József egyébként Amade 
László szerzeményének tart.537 A kisgyőri változatban öt versszak teljes egészében 
megegyezik a Házi kereszt első tíz strófája közül öttel, azonos sorrendben.538 Feltehető, hogy 
a Kisgyőri kézirat szerzői közvetlenül másolták és egyénileg kiegészítették a verset. A 
legvalószínűbb forrás az 1816-os kiadású miskolci ponyvafüzet lehetett. 

Egy másik hasonló, a közköltészeti párhuzamokkal komoly szövegszintű egyezést 
mutató kisgyőri szöveg a 331. számú. A Pipa, dohányzacskó, farmatring, heveder… kezdetű, 
nyolc versszakos házasságellenes oktató-intő vers hét versszaka megegyezik az Erdődy Lajos 
és mások verseiben (1776–1799) illetve a Szeel György gyűjteményben (1792–1794) található, 
Becsületre méltó lakadalmi sereg… kezdetű köszöntőverssel.539 A strófák sorrendje is azonos, 
csupán annyi a különbség, hogy a 18. századi változatok bővebbek, több versszakosak. A 
kisgyőri szövegváltozatból lényegében az első négy strófa, az első emberpárról szóló biblikus 
bevezető hiányzik, illetve a jókívánságokat tartalmazó, áldásmondó-elköszönő formulák 
közül csak egy szerepel a vers végén. A hét strófányi szövegegyezés egyébként olyan 
mértékű, hogy azt kizárólag közvetlen kapcsolat, írásbeli átadás-átvétel útján tartom 
elképzelhetőnek. Erdődy Lajos versgyűjteményében az imént idézett Házi kereszt egy 
variánsa is megtalálható. Nem elképzelhetetlen, hogy ez a gyűjtemény, vagy ennek egy 
kivonata, másolata járhatott a Kisgyőri kézirat szerzőinek kezében.  

A 331. szöveg második versszaka Szűk a jó feleség, nehéz szerint tenni… kezdettel 
eredetileg 1693-ból, Gyöngyösi Istvántól származik. A Porából megéledett Főnix című, 
Kemény János-eposzból kiszakadt részlet a 18. századi lakodalmi intő- és oktató költészetben 
több helyütt is felbukkan, 19. századi folklorizálódására vonatkozóan pedig éppen ez a 
kisgyőri változat az egyik legkorábbi adatunk.540 

 
Szűk a jó feleség, nehéz szerint tenni, 
Hogysem pedig rosszat kárhozatra venni, 
Caucasus hegyén túl jobb szaladva menni, 

                                                 
535 Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843. HOM NA 1609. 59–61. LAKODALMI VERS, 
VACSORA KÖZBEN BESZÉLD. Ks.: Veszem a világot szemem cirkalmára… [334.] 
536 Az általam használt példány: OSZK 190.574/3. 
537 STOLL B. 2002. 273. [556.] http://mek.niif.hu/03600/03630/html/a/a00247.htm (2011. április 26.) 
538 HADOBÁS P. 1997. 69–71. 
539 RMKT XVIII/8. 2006. 353–355. [215.] 
540 RMKT XVIII/8. 2006. 560. 
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S ott a tigrisekkel egy barlangba lenni.541 
 
Az ellentétes tartalmú részek szembeállításán alapuló szerkesztésmód egyik legkarakteresebb 
példája a 335. számú taktabáji szöveg. Két strófája (az 1. és a 9.) ponyvanyomtatványokról 
származik, de különböző forrásokból. Többi versszaka az elmélkedés a házasságról típusú 
tréfás intő-oktató versek szokásos stílusában megírt egyedi szövegváltozat. Az 1–4. strófája a 
házasság isteni eredetének toposza köré épülő házasságdicsérő vers. Az 5–6. strófák a 
házasodni kívánó legény nehézségeit elbeszélő legénypanasz tematikájával vezetnek át a 7–9. 
versszakok házasságellenes, asszonycsúfoló soraihoz.  
A házasságról szóló intő-oktató versek ellentétes szerkesztésmódja és a közköltészet 
dramatikus tradícióinak találkozása hozhatta létre a vőfélyek vitája a házasságról típusú, 
tréfás-moralizáló dialógusokat. A 19. században igen népszerű és elterjedt szövegcsaládok 
már az első nyomtatott ponyvafüzetekben, a Mátyus Péter-féle Vőfények kötelességeiben és a 
vele kortárs, szintén a váci nyomdában készült, A magyar fő-félynek hármas lakadalmi 
daljaiban is megjelentek. Mind nyomtatott, mind kéziratos vőfélykönyvekben gyakran 
szerepelnek, amint ezt a Szöveggyűjteményben 336. számon olvasható változatok és a 
hozzájuk fűzött kommentárok is mutatják.  
A párbeszédes vőfélyviták kezdő képe a házasság isteni eredetéről szóló tanítás. Ennek 
művelődéstörténeti gyökere a református esküvői prédikációkban keresendő, ahol 
leggyakrabban a házasság „isteni eredetének és alapvető rendeltetésének tárgyalása jelent 
meg. Előbbit általában az ismert bibliai szakaszokkal támasztották alá.”542 A 
szertartáskönyvekben, ágendákban közölt esküvői prédikációk szoros tematikai kapcsolatban 
vannak a 16. századi protestáns költészet házasénekeivel.543 Így nem véletlen, hogy a 
közköltészet továbbéléseként még a 19. században is virágzó lakodalmi szövegtípusban 
központi szerepet játszik ez a régi toposz.  
A vőfélyek vitája kezdő strófáinak közvetlen, szövegszintű előzményét a 18. század végén, 
feltehetően a pápai református kollégium környezetében összeírt Lóskay-kódex egyik 
köszöntőverse jelenti. A szöveg több szófordulata és állandósult frázisa (a páros élet dicsérete, 
Szent Pál megemlítése, Ádám-Éva története) átörökítődött a 19. századi vőfélykönyvekbe. 
 

Magánosan, mint párosan, veszedelmesebb élni, 
Apostollal, a Szent Pállal, melyrűl lehet beszélni, 
Hogy jobb házasságban élni, 
Mintsem gyötrettetni s égni, 
Vétek hát nem követni. 

 
Első embert, Ádámot merthogy Isten teremtette, 
Magánosan, nem párosan éltét nem kedvellette, 
Mély álomban merítette, 
Egy oldalcsontját kivette, 
Kívánatossá tette.544 

 
Ehhez szorosan kapcsolódó motívum az Isten, mint vőfély (násznagy) az első 
házasságkötésen, amelynek első előfordulása egy 1792-es ponyvafüzetből ismert. A Szép öt 
egybe kapcsolt világi énekekben megjelent szöveg átkerült A magyar fő-félynek hármas 

                                                 
541 Gyöngyösi István: Porábúl megéledett Főnix. 1693. I. könyv, 1. rész. GYÖNGYÖSI 1999. 15. 
542 BÁRTH D. 2005. 133. 
543 BÁRTH D. 2005. 132. 
544 RMKT XVIII/8. 2006. 291. [183.] 
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lakaldalmi daljaiba is, és valószínűleg innen terjedt országszerte, meghatározva ezzel az 
egész 19. század hasonló szövegcsaládjainak hangvételét, kezdő strófáit.545  
 

Házasságot, megtudjátok, Isten szerzette, 
Paradicsomnak kertében elsőbb rendelte, 
Midőn Évát Ádámnak csontjából teremtette, 
Ott az első násznagyságot maga végezte.546 

 
*** 

 
2. Ádámot az Isten mikor teremtette, 

A szent házasságot még akkor szerzette. 
Egy oldala csontját Ádámnak kivette, 
Melyből Éva asszonyt mellé készítette. 

 
3. Maga volt az vőfély az egek királya, 

Amint a Mózesnek szent históriája 
Bőven elöl adja, bár ki-ki vizsgálja, 
Ezt minden értelem bámulva csudálja.547 

 
A lakodalom menetében ezek a biblikus közhelyekkel tűzdelt didaktikus strófák nemcsak a 
vitázva előadott vacsora közbeni mulattatás, hanem az esküvő napját megelőző hívogatás 
alkalmával is elhangozhattak. A 45. számon közölt taktabáji hívogatóba például szó szerint 
beépültek a fentebb idézett sorok. 
A házasságot, mint isteni parancsot kommendáló, és a páros életet dicsérő vőfély ellenében 
felszólaló kisvőfély azonban a házasság ellen mond. Kettejük párbeszédének vitázó, 
egymással versengő és a másikat elhallgattatni kívánó sorai (Állj félre, barátom, én is hadd 
beszéljek…, Megállj, nemsokára felelek szavadra…, Hallod-e, barátom, állj elő egy 
szómra…) a csúfolókkal és a hazugságversekkel mutatnak közelebbi rokonságot. Ebben az 
értelemben a vőfélyek vitája a házasságról szervesen illeszkedik a disputa műfajából 
leszármazott dramatikus közköltészeti szöveghagyományba. 
A kisvőfély mondandójának házasságellenes tartalma sem idegen a közköltészet 
szövegvilágától. A házasságról való lemondás, a magányos élet preferálása a páros élettel 
szemben leginkább a tanácstalan legény-szüzsé köré épülő szövegtípusokban jellemző. A 
nőtlenséget is bibliai kontextusba helyező, Szent Pállal példálózó kontraverziók gyakran a hit 
nélkül, igazi szeretet és belső meggyőződés híján hamisan elmondott házassági eskü 
kárhozatos következményeire figyelmeztetnek. Az alább idézett strófák a házasodni induló 
tanácstalan legény énekéből valók, amelynek a 18–19. századból tizenöt variánsát közli az 
RMKT Közköltészet 2. kötete, köztük több, ponyván megjelent nyomtatott szöveget is. Ez a 
széles körű elterjedtség is oka lehet, hogy a vőfélyek vitájának házasságellenes versszakai 
közeli rokonságot mutatnak ezzel a szövegcsaláddal. 
 

Ki hasonló hozzám, jól tekintsen ebben, 
Mint igaz színt adó világos tükörben, 
Meglátja, teendő mi légyen éltében: 
Jobb néki maradni ifjú legénységben.548 

                                                 
545 KÜLLŐS 2004a. 121. 
546 RMKT XVIII/8. 2006. 184. [91.] 
547 Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843. HOM NA 1609. 106–107. EZ VERSBEN AZ ELSŐ 
VŐFÉLY AZ HÁZASSÁGOT KOMMENDÁLJA / A KISVŐFÉLY A HÁZASSÁG ELLEN MOND / FELEL 
AZ ELSŐ VŐFÉLY. Ks.: Uraim, halljunk szót, szólok igazságot… / Állj félre barátom, én is hadd beszéljek… / 
Látom az garatra most jól felöntöttél…[336.I.] 
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*** 

 
Szent Pál apostol is nagyon commendálja: 
Jobb feleség nélkül élni, s jovasolja, 
Ha meg nem tarthatja magát, megfontolja, 
Hogy kit kelljen venni, azt jól meggondolja. 

 
Mert ha véle hamisan nagy esküvést tészen, 
Az oly megérdemlett büntetést vészen, 
Mikor a nagy roppant vígság vége lészen, 
Akkoron őneki pokol vagyon készen.549 

 
*** 

 
7. Állj félre, barátom, én is hadd beszéljek, 

Még olyan legénytől, higgyed, hogy nem félek. 
Magános éltemmel veled nem cserélek, 
Éljél te párosan, én egyedül élek! 

 
8. Nem vala Szent Pálnak soha felesége, 

A Krisztus keresztje volt gyönyörűsége. 
Ugyan a Krisztus is az ő öröksége, 
Meg is adatott örök dicsősége.550 

 
*** 

 
6. Hallod-e barátom, állj elő egy szómra, 

De nem hívlak ám most borra, sem savóra. 
Hanem megfelelek az előbbi szódra, 
Hogy megbomlott agyad fordíthassad jóra. 

 
7. Igaz, hogy Szent Pálnak nem volt felesége, 

De nem azért lett ám örök idvessége, 
Hanem mivel példás vala ő szentsége, 
Azért lévén néki mennyei dicsősége.551 

 
Végül a tanácstalan legény éneke és az asszonycsúfoló férjpanasz szövegtípusainak jellemzőit 
egyaránt magán hordozza a 337. számú, házasságellenes éllel megfogalmazott mulattató 
versezet. A végén a vőfély a násznép felé intézi felhívását, miszerint nem talált feleséget, de 
továbbra is házasodni szeretne, és várja a jelentkezőket. 
 
3. Bejártam tíz várost, harminchárom falut, 

                                                                                                                                                         
548 Három új világi énekek… (1768) OSZK PNy. 690. Ks.: Ifjú legény lévén sokat gondolkodom… RMKT 
XVIII/8. 2006. 154–155. [74.] 
549 Czombó Mózes-énekeskönyv, 1801. Ks.: Ma legény voltamon sokat gondolkodom… RMKT XVIII/8. 2006. 
568–569. [74.] 
550 Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843. HOM NA 1609. 106–107. EZ VERSBEN AZ ELSŐ 
VŐFÉLY AZ HÁZASSÁGOT KOMMENDÁLJA / A KISVŐFÉLY A HÁZASSÁG ELLEN MOND / FELEL 
AZ ELSŐ VŐFÉLY. Ks.: Uraim, halljunk szót, szólok igazságot… / Állj félre barátom, én is hadd beszéljek… / 
Látom az garatra most jól felöntöttél…[336.I.] 
551 Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843. HOM NA 1609. 65–67. KIS VŐFÉLY FELELHET, 
VERSELHET / ELSŐ VŐFÉLY FELEL / MÁST VESZNEK ELŐ MÁN ITTEN VERS. Ks.: Állj félre barátom, 
hadd én is beszéljek... / Megállj, nemsokára felelek szavadra... / Hallod-e barátom, állj elő egy szómra…[336.II.] 
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Nem találtam sehol leányt nekem valót. 
Az egyik csúnya volt, a másik meg szegény, 
Harmadikat, láttam, ölelte egy legény. 

 
4. Negyediket pedig szörnyen megszerettem, 

Harminchárom percig a bolondja lettem. 
Csak hogy azt az egyet nem vehettem el ám, 
Száz évvel vénebb volt, mint öreganyám.552 

 
5. Lakodalmi köszöntőversek 
A vőfélyversek alkalmi, a lakodalom menetéhez szorosan kötődő, a rítust magyarázó jellege 
erőteljesen meghatározza a műfaj szövegeinek funkcióit is. Az eddigiekben elemzett 
szórakoztató-mulattató illetve intő-oktató funkció mellett hangsúlyos az egyes 
szokásmozzanatokhoz kötődő rigmusok köszöntő funkciója. A 19. századi vőfélykönyvek 
szövegeinek általános jellemzője, hogy a beköszöntő, áldásmondó, jókívánságokat kifejező, 
elköszönő versszakok (vagy sorok, sorpárok) szinte valamennyi szövegtípusban 
megtalálhatók, egyéb tartalmi-funkcionális jellemzőiktől függetlenül. Ünnepélyes 
hangvételükkel, a protestáns templomi stílusból származó szófordulataikkal, proverbiális 
szófűzésükkel, prédikációs nyelvezetükkel egységes színezetet kölcsönöznek a 
vőfélyverseknek. Ezek a köszöntő funkciójú szövegegységek formuláris közhelystrófák, mert 
a szokásesemény tartalmához, a lakodalom egyes mozzanataihoz semmi lényegi 
mondanivalót, vagy bármilyen releváns információt nem tesznek hozzá, csupán újra és újra 
megismétlik a megszólítások, áldásmondások, jókívánságok, köszönések és elbúcsúzások 
nyelvi frázisait. Éppen ebből adódik, hogy ezek a versszakok rendkívül mozgékonyak a 
vőfélyvers-anyagban: különböző funkciójú, különböző tartalmú és különböző forgatókönyvi 
helyzetű rigmusokhoz egyaránt kapcsolódhatnak. Gyakran nem egész versszakként, inkább 
sorpáronként, soronként, félsoronként vándorolnak a szövegek között, és foglalják keretbe az 
egyébként eltérő hangvételű és különböző tartalmi-funkcionális csoportokba tartozó verseket. 
A formuláris köszöntők elsődleges funkciója a szertartásosság kereteinek hangsúlyozása és az 
ünnepélyesség fokozása. A funkció meghatározza a köszöntőversek egységes szerkezetét, 
szemantikai struktúráját is, amely Keszeg Vilmos elemzése szerint az alábbi egységekből épül 
fel: 

1. megszólítás 
2. helyzetmegnevezés 
3. jókívánság 
4. tanács 
5. egyéni reflexió 

 
Ugyanilyen szerkezetű köszöntőversekkel mind a társadalmi gyakorlatban (névnapi, 
születésnapi köszöntők), mind a folklórban (újévi, karácsonyi, húsvéti köszöntők) 
találkozunk. Ezekkel szemben azonban a lakodalmi köszöntőversek hosszabbak, és olyan 
elemekkel bővültek, amelyek elsősorban a hangulatteremtést célozzák.553 
A vőfélyversek formula-köszöntőinek közköltészeti előzményeit a 18. századi lakodalmi 
köszöntőversekben, házasságdicsérő énekekben találjuk meg. Ezeket a gyakran 
párköszöntőnek is nevezett verseket konkrét alkalomra, név szerint és személyre szabottan 
írták és adták elő a lakodalmakban a tanítók, rektorok, kántorok, vagy az általuk megbízott 
diákok. Legtöbbször énekelték, a diákkórus vagy egymással felelgető szólisták előadásában. 

                                                 
552 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 108. MÁSODIK BESZÉD. 
Ks.: Mélyen tisztelt násznép, tisztelt vendégsereg…[337.I.] 
553 KESZEG V. 1991. 38–39. 
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A házassági tárgyú ünnepi dalok javarészt invariáns műköltői alkotások, melyeknek 19. 
századi folklór variánsait nem ismerjük. A vőfélyversek formuláris közhelystrófáiban 
azonban megfigyelhető a továbbélésük, de szövegszintű egyezésekkel valóban ritkán 
találkozunk ebben a szövegtípusban.  
A vőfélyversek beköszönő sorai gyakran olyan általános köszöntők, amelyek nemhogy a 
lakodalom egyes mozzanataihoz, de még magához a házasságkötéshez sem kötődnek 
szorosan. Széles körben elterjedt például a Virágozzon e ház… kezdetű köszöntő formula, 
amelyhez a négysoros, bokorrímes versforma jegyében a kegyesség, egészség, békesség, 
szívesség fogalmak kapcsolódnak. Hasonló ehhez a református köszöntést idéző Áldás, 
békesség – friss, jó egészség alapséma, vagy a Szerencsés jó napot/estét, áldást, békességet… 
beköszöntő verssor. Közvetlen párhuzamaik gyakran nem is a lakodalmi versanyagban, 
hanem az egyházi ünnepekre szánt jeles napi köszöntők körében keresendők. Az alábbi, 18. 
század végi erdélyi énekeskönyv húsvéti köszöntője és a három különböző 19. századi kézirat 
szövegszintű rokonsága szembetűnő. 
 

Legyen ez házban is békesség, egyesség, 
Ne uralkodjék itt sokáig betegség, 
Hanem virágozzék a kévánt egészség, 
Legyen lelketeknek a Mennyben üdvesség. Amen.554 

 
*** 

 
2. Virágozzon ez ház tiszta kegyességgel, 

Éljen lakosai kívánt békességgel! 
Szónokja, ki légyen kért szívességgel, 
Jelentse ki magát mindjárt serénységgel!555 

 
*** 

 
3. Virágozzon e ház kívánt békességgel, 

Áldja meg lakosit friss, jó egészséggel, 
Öregit, fiatalit szép egyenlőséggel, 
Áldja meg földünket bő termékenységgel.556 
 

*** 
 

1. Virágozzon ez ház tiszta kegyességgel, 
Fényljék sok ideig csendes békességgel. 
Itt jön a vőlegény köztünk szívességgel, 
Engemet hozzátok küldött sietséggel.557 

 
Hasonlóan általános és sablonos közhelysorok szerepelnek a násznépet, lakodalmi vendégeket 
megszólító bekezdő, figyelemfelhívó versszakokban. A gyülekezet, felekezet, frekvencia 
megnevezés a reformátusok szóhasználatára utal, a karok és rendek megszólítás variációi 
pedig a rendi országgyűlések, 19. századi reformországgyűlések közjogi nyelvezetét idézik. 
Általánosnak mondható a nemes, becsületes, tisztességes jelzők használata és halmozása. Az 

                                                 
554 Csipkés János énekeskönyve. 18. század vége – 1828. KÜLLŐS I. 2002. 193. 
555 Héti vőfélykönyv. Hét (Gömör és Kishont vm.) 1890 körül. HOM NA 2247. 1–4. [97.] 
556 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 17–
18. POHÁRKÖSZÖNTÉS. Ks.: Jó násznagy urunknak egész életére…[296.] 
557 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 48–49. HA OTT VAN, 
MONDD TOVÁBB. Ks.: Virágozzon ez ház tiszta kegyességgel…[75.] 
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ilyen típusú bekezdő, figyelemfelhívó strófák a legkülönbözőbb funkciójú és tartalmú 
szövegek előtt is nagyon hasonlóak lehetnek.   
 
1. Nemes frekvencia, kik idegyűltetek, 

Bár öregek, ifjak, szüzek és legények, 
Illő, hogy búcsúzást éntőlem vegyetek, 
Egy vagy kettőt szólok, kérlek, engedjétek!558 

 
*** 

 
Becsületre méltó jeles gyülekezet, 
Férfi, asszonyrendből álló felekezet, 
Kiket a szeretet ide kötelezett, 
Halljon szót, valaki ez helyre érkezett!559 

 
*** 

 
Tisztességre, becsületre méltó jó uraink, 
Kegyességgel, szelídséggel fénylő jó uraink, 
Ez szép házban vigassággal gyűlt jóakaróink, 
Fületekkel, szívetekkel értsétek szavaink!560 

 
*** 

 
Lakadalmi házhoz egybengyűlt vendégek, 
Nemes, becsületes férfiúi rendek, 
Mosolygó s nevető asszonyi seregek, 
Hallgassatok szómra, talán nem lesz vétek.561 

 
Ugyanebbe az általános, bárhová kapcsolható köszöntőtípusba tartozik a Kozma-énekeskönyv 
egyik versszaka és annak taktabáji párhuzama. A strófa érdekessége, hogy szövegszinten elég 
jelentős az eltérés a kettő között, ám az azonos rímelés és a harmadik sorban kulcshelyen 
szereplő friss és ép frázis egyezése miatt mégis nagyon közel állnak egymáshoz. 
 
 Jó hírrel és névvel fénylő kegyes háznép! 

Ismét ma siet egy kis sereg, amely szép, 
Nem káros, beteges, hanem mind friss és ép, 
Ha engedelmet nyernék, ide betér.562 

 
*** 

 
Tekéntetes, nemes, vitézlő úri nép, 
Mind egyig nemzetes nemmel ékesült szép, 
Teljességgel fénylő, egyszóval friss és ép, 

                                                 
558 Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843. HOM NA 1609. 71–72. FEKTETŐ VERS. Ks.: Nemes 
frekvencia, kik idegyűltetek…[163.I.] 
559 Vőfények kötelesége, irattatott Mátyus Péter által. (Vác, é.n.) MIKOR A VŐFÉNY AZ ÉTELT FELVISZI. 
Ks.: Becsületre méltó jeles gyülekezet… OSZK 820.770. 
560 Benkő György diáriuma. 1738. LAKODALMI KÖSZÖNÉS. Ks.: Tisztességre, becsületre méltó jó 
uraink…RMKT XVIII/8. 2006. 323. [199.] 
561 Köszöntő versek erdélyi gyűjteménye, 1759–1760. LÉHÁS LAKADALOMRA. Ks.: Lakadalmi házhoz 
egybengyűlt vendégek… RMKT XVIII/8. 2006. 332. [205.] 
562 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 75. KONTYOLÓKOR 
MENYASSZONYOS HÁZHOZ BEKÖSZÖNŐ. Ks.: Jó hírrel és névvel fénylő kegyes háznép! [169.I.] 
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Melyet öszvekötött szerelem-fogó lép.563 
 
A 19. századi vőfélykönyvekhez nagyon sokban hasonlító, szövegszinten is több azonos 
párhuzamot tartalmazó Kozma-énekeskönyvből való az a strófa is, amely a reformátusok 
Áldás, békesség köszönése köré építi frázisokból álló jókívánságait és beköszöntő szavait. 
Ennek az előfordulása meglehetősen gyakori a 19. századi anyagban, itt az 1838-as Pántzél 
János-féle egyik változatot közöljük. Érdekessége, hogy a kéziratos vőfélykönyv többi 
szövegében a katolikusok liturgikus szóhasználata is megjelenik, illetve nem ez az egyetlen 
vegyes jellegű, református és katolikus jegyeket egyaránt hordozó szöveg Pántzél Jánosnál. A 
formuláris közhelystrófák mozgékonyságát, illetve a sorvégek azonosságát nagyon jól mutatja 
ez a példa: míg a Kozma-énekeskönyvben egy menyasszonybúcsúztató bekezdő versszaka, 
addig hatvan évvel később mint egy ponyvai párhuzamokkal is rendelkező tálalóvers második 
versszaka szerepel ugyanaz a strófa. 
 
2. Szerencsés jó estvét, áldást, békességet, 

Nyoszolyóasszonyunk s leányunk kíván csendességet. 
Ilyen tisztességgel áldja a községet, 
Mely tisztességéért nem kíván költséget.564 

 
*** 

 
Szerencsés jó estvét, áldást, békességet, 
Egy kevés ideig kérek csendességet, 
Üljön ki-ki helyre, intvén a községet, 
Hogy tégyek mindennek kész kötelességet.565 

 
A formuláris köszöntőversek egy része szorosabban kapcsolódik a lakodalom menetének 
egyes mozzanataihoz. Ilyenek az étkezés közben, a vacsora szüneteiben szórakoztató, 
hangulatfokozó céllal elmondott biztató versek, jókedvre és vidámságra buzdító rigmusok. 
Bekezdő soraik ezeknek is közhelysorok, és a 18. századi frázisok 19. századi továbbélését 
ezekben is megtaláljuk. A jókívánságok, áldásmondás ellentétes előjelű, azonos funkciójú 
megnyilvánulása a rossz távozásának óhajtása. Az űzzön el minden komorságot…, vigasság 
uraim, nem kell szomorkodni…, nem siralmas ház ez, itt ne szomorkodjunk… verssorok és 
sortöredékek általánosan elterjedt sablonos formulái voltak a 19. századi vőfélyverseknek. A 
vőlegénynek, menyasszonynak szánt biztató, mulatásra buzdító köszöntőversek egyik szép 
példája a Jánosi Sándor-énekeskönyvből való, 1802-es Múzsák serge, vigadozz… kezdetű 
lakodalmi örömének. A 19. századi vőfélyversekre is jellemző módon az egyes versszakokban 
külön-külön a vőlegényt, a menyasszonyt, a násznagyot, a szakácsnét és a násznépet köszönti 
és buzdítja vigasságra.566 A szomorúság-vidámság ellentétének sémájára épülnek továbbá az 
alábbi jellegzetes köszöntőversek: 
 

                                                 
563 Kozma-énekeskönyv, (1777–1781) LAKADALMI KÖSZÖNTŐ. Ks.: Tekéntetes, nemes, vitézlő úri nép… 
RMKT XVIII/8. 2006. 344. [209.] Ennek a szövegpárhuzamnak az egyik legjellemzőbb sajátossága a nép-szép-
ép-lép négyes bokorrím. Rimay János Ó, szegény megromlott s elfogyott magyar nép című 17. század eleji 
versétől kezdve a Rákóczi-nótán át Kölcsey Himnuszáig nyomon követhető ennek a rímtoposznak a története. 
Imre Mihály egy erről szóló tanulmányát idézi és a fenti szövegpéldát szintén bemutatja CSÖRSZ Rumen I. 
2009. 67–69. 
564 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 26. 
PÖRKÖLTHÚS FÖLADÁS. Ks.: Halljon szót Ádámnak minden maradéka…[253.I.] 
565 Kozma-énekeskönyv (1777–1781). BÚCSÚZIK A MENYASSZONY. Ks.: Szerencsés jó estvét, áldást, 
békességet… RMKT XVIII/8. 2006. 418. [256.] 
566 RMKT XVIII/8. 2006. 300. [192.] 
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Lakadalmi pompa, kik mostan idegyűltetek, 
Hogy atyafiúi szeretettel örüljetek, 
Kívánjuk szívbűl, hogy békesség, 
Köztetek légyen jó egyesség, 
Távazzék zűrzavar, mérgesség!567 

 
*** 

 
 Víg lakodalmi nép, vidám mulatságot, 

Örömet, víg kedvet, kedves nyájasságot, 
Adjon az Úr nektek jeles vigasságot,  
Űzzön el tőletek minden komorságot!568 

 
*** 

 
 Víg az örömapa, mi is vígan legyünk, 

Nosza, jó uraim, vígan igyunk, együnk! 
Nem siralmas ház ez, itt ne szomorkodjunk, 
Az örömanya is víg, mi is vigadjunk!569 

 
*** 

 
2. Vígasság uraim, nem kell szomorkodni, 

A szomorúságot félre kell most tenni, 
Ahol, mint mondták, kell innya és enni, 
Ettek-ittak, mondták, nem kell szomorkodni.570 

 
*** 

 
Vőlegényünk szívéről ím, hogy a szomorúság 
Eltávozott, és immár van helyette vigasság, 
Hát ennek örömén mi is most örüljünk, 
És szívünkről minden bút, minden bút mindnyájan letégyünk.571 

 
Az alkalomhoz, szokásmozzanathoz szorosan kötődő köszöntőstrófák másik típusa a 
borköszöntők, pohárköszöntők népes csoportja. Funkcionális szempontból a mulatásra biztató, 
jókedvet szorgalmazó biztató versekhez állnak közel, poétikai-stilisztikai szempontból 
azonban sokkal színesebb, összetettebb képet mutatnak. A borköszöntők önmagukban is a 
különböző szövegtípusok gyűjtőmedencéi: adott esetben akár hazugságvers, akár csúfoló, 
akár quodlibet-halandzsa, akár ünnepélyes közhelystrófa is betöltheti a borra mondott 
köszöntés funkcióját. A bor és a víz szembeállítására épülő didaktikus disputa az egyik 
karakteres jellemzője a borköszöntőknek. Az alábbi szövegcsalád a 18. század végén jelent 
meg a kéziratos anyagban, és a 19. század első felében rendkívüli népszerűségre tett szert. Az 

                                                 
567 Lóskay-kódex, 18. század vége. DICSŐÜLT HELYEKEN. Ks.: Lakadalmi pompa, kik mostan idegyűltetek… 
RMKT XVIII/8. 2006. 293. [184.] 
568 Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843. HOM NA 1609. 58–59. MIKOR A 
MENYASSZONYÉRT MÉGY A JÁNYOS HÁZHOZ. Ks.: Víg lakodalmi nép, vidám mulatságot…[69.] 
569 Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843. HOM NA 1609. 108. A VENDÉGET BIZTATJA A 
VŐFÉLY. Ks.: Víg az örömapa, mi is vígan legyünk…[304.] 
570 Lengyel Károly vőfélykönyve. Kisgyőr (Borsod vm.) 1880–1881. HOM NA 1530. 10–11. MIKOR VISSZA 
MÉGY A LEGÉNYES HÁZHOZ. Ks.: Jó reggelt kívánok e frekvenciának…[28.II.] 
571 Makói énekeskönyv. 18. század vége–1826. Ks.: Vőlegényünk szívéről ím, hogy a szomorúság… RMKT 
XVIII/8. 2006. 294. [185.] 
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RMKT Közköltészet 2. kötete az 1790–1839 közötti időszakból 28 változatát hivatkozza.572 
Feltehetően a vőfélyversektől különböző, rövidebb hatos-hetes sorai is hozzájárultak ahhoz, 
hogy a század közepére népdalként is elterjedjen országszerte, általában Bort iszom én, nem 
vizet kezdettel.  
 
1. Bort igyunk most mi, nem vizet, 

Kit Józseffel a mi atyánk szerzett, 
Aki mindent nevezett, 
És mindeneket elrendelt. 

 
2. Az víz másként jó lenne, 

De béka lakik benne, 
Még csömörbe ejthetne, 
Kólikát szerezhetne. 

 
3. Oda vesszen a víz, 

Nincs számnak tőle íz, 
Bort töltsünk a gégére, 
Úgy gyün egészségére. 

 
4. Víz árt a kántoroknak, 

Árt a doktoroknak, 
Nagyobb, kisebb papoknak, 
Tehát minden toroknak. 

 
5. A doktor is tiltotta, 

Hogy ne igyon, azt hagyta. 
Vesszen hát egymagába, 
Úgysem kapok én rajta. 

 
6. A víz hajtson malmokat, 

És nagy hajót, hidakat tartson, 
Tüzet vagy mészt oltson! 

 
7. De ugyan a bor jó-é? 

Tapasztalta ezt Noé, 
Hiába kapálta-é, 
Vidámít, hát való-é? 

 
8. Hallja ama nagy Szent hát, 

Mit borban fel nem talált, 
Timótheusznak használt, 
Egészségére szolgált. 

 
9. De bár okos, bölcs tudós, 

Hogy nem azokat ne tégy, 
De csak egy pint bort bevégy, 
Eszödön kívül is légy!573 

 

                                                 
572 RMKT XVIII/8. 2006. 60–66, 495–497. [23.] 
573 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 20–
21. POHÁR FELADÁS. Ks.: Bort igyunk most mi, nem vizet…[284.] 
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A bor és a víz szembeállítása jelenti a következő köszöntővers fő motívumát is. Emellett 
azonban a rímelés azonossága érdemel elsősorban figyelmet. A kissé eltérő szövegvariánsokat 
egységes szerkezetbe foglalja a vagyon-agyon-vagyon-fagyon négyes bokorrím. A 18. század 
közepéről származó változat egy mendikáns ének egyik szakasza, míg a 19. század végi 
vőfélyvers egy borköszöntő részeként került lejegyzésre. 

 
Cibere, derelye, lencse, borsó vagyon, 
Egy megdöglött kappant hatan vertünk agyon. 
Akinek bor nem kell, kezembe víz vagyon, 
Igyon hát belőle, ballagjon a fagyon!574 

 
*** 

 
Mer eleget főztünk, tormás csuka vagyon, 
Egy megdöglött tyúkot haton vertünk agyon. 
Ki borhoz nem szokott, vizünk is jó vagyon, 
Igyék jól, ha tetszik, s osztán elszaladjon!575 

 
A borköszöntőkkel, pohárköszöntőkkel ellentétben az ételeket beköszöntő tálalóversek 17–
18. századi szövegpárhuzamait nem ismerjük. A kutatás jelenlegi állása szerint ez a 
szövegtípus a 18. század legvégén jelent meg a lakodalmakban, és éppen a ponyván kiadott 
nyomtatott vőfélykönyvek hatására terjedt el és egységesült országszerte.576 Divatja az elmúlt 
kétszáz évben nem sokat változott, használatuk egészen napjainkig jellemző. Feltehetően 
közrejátszik ebben az is, hogy a tálalóversek poétikai-stilisztikai szempontból a vőfélyversek 
legalsó rétegét képviselik: rövid, 4–8 soros rigmusok, melyek egy-két frázist és közhelysort 
variálgatnak, aktualizálnak. Motívumaikban a csúfolók, hazugságversek jellemző elemei 
éppúgy megtalálhatók, mint az ünnepélyes köszöntőversek közhelystrófái – ezekre az egyes 
szövegtípusok továbbélésének bemutatása kapcsán már hivatkoztunk. 
A tálalóversek eredetének forrása a 17–18. század zenés főúri, nemesi és céhes lakomáinak 
fogásnótáiban keresendő: a zenekar az egyes fogások feltálalásakor rövid zeneszámot játszott, 
vagy egy frázisszerű zárlatot muzsikált, tust húzott.577 1660 körül Gyöngyösi István a Mars és 
Bacchus egymással való viaskodásárul írott versében ezt így említi: 
 
11. Híják a hegedűst együtt a dudással, 

Citerás, cimbalmos, lantos virginással, 
Vonjanak egy nótát tehénhús fogással, 
Míg harcnak indulok a vérszopó Márssal.578 

 
A 19. századi tálalóversekben megőrződött a tus és fogásnóta emléke, mert több szövegben is 
találkozunk a zenekar felé tett felszólítással, tushúzásra való utalásokkal. Konkrét dallamra, 
szövegrészletre is tudunk következtetni a 244. szövegből (Ezt húzza a banda most: Nyolcan 

                                                 
574 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 84. ÚJÍTÓ VAGY VÍZ 
FELKÖSZÖNTŐ VERS. Ks.: Cibere, derelye, lencse, borsó vagyon…[301.] 
575 Diák versek, mondókák (1745–1749). JOCOSI. Ks.: Bune zeo, vitézek, meg ne ijedjetek… RMKT XVIII/4. 
2000. 308. [127.] 
576 RMKT XVIII/8. 2006. 666–668. 
577 A téma első szakirodalmi említése: SZABOLCSI B. 1936. 502–504. Lásd még DOBSZAY L. 1984. 436–
437, KISBÁN E. 1993. 92. A lakodalmi énekek között fennmaradt egyetlen emléke a Zobor-vidéki kakasnóta, 
lásd Magyar Népzene Tára III/A 1955. 499–502. Az ide vonatkozó adatokat összefoglalóan idézi Küllős Imola, 
RMKT XVIII/8. 2006. 667. 
578 Közli BADICS F. 1914. 98. 
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vannak a mi ludaink…), illetve áttételesen a 250. szövegből (Csicseri borsó, bab, lencse…). 
Általában a zenélésre való utasítás a cigányzenészek „jutalmára” tett ígérettel is kiegészül. 
 
4. Itt tehát a leves, melyet adott jó hús,  

Azért hát senkinek szíve ne legye bús, 
Nosza muzsikások, szóljon hát a víg tus! 
Ezzel dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!579 

 
*** 

 
4. Banda, egy szép csöndöst, fogjad a szerszámod, 

Megkapjátok érte később a ruhákot!580 
 

*** 
 
4. Becsülettel adom, tessék, messék, 

De már a banda erre te is ráhuzatva, 
Kaptok érte reggel fokhagymavárt hatot.581 

 
A 18. századi köszöntőversek, házasságdicsérők egy része valószínűleg a menyaszonyfektetés 
és a hozzá kötődő pártalevétel, koszorúlevétel szokásmozzanata kapcsán hangozhatott el a 
lakodalmakban.582 A gyertyára, fáklyára, szövétnekre, illetve a lefekvésre, nyugovásra, 
búcsúzásra utaló sorok egyértelműen azt jelentik, hogy a 19. századi forgatókönyvekben 
általában éjfél körül sorra kerülő szokáseseményt köszöntő versek és a rítust szimbolikusan 
magyarázó (azt egy királyi-vitézi-katonai kontextusba helyező), illetve az eseményeket kísérő 
(az ifjú pár búcsúzását is tartalmazó) köszöntők a lakodalmi szövegek egy kitüntetett 
csoportját jelentették. A koszorú levételének mozzanatát, és az ahhoz kapcsolódó 
nagyotmondó vitézi dicsekvést már ismerjük a hazugságversek kapcsán. A Kozma-
énekeskönyv (1777–1781) két ide tartozó Pártafelköszöntő szövege – Herkules és Nagy 
Sándor vitézségének említésével – lényegében a 19. századi hasonló versek közvetlen 
előképe.583 Szintén a Kozma-énekeskönyv tartalmazza azt a fektető verset, amelynek több 
versszaka szövegszinten is megtalálható mind a kéziratos, mind a ponyván megjelent későbbi 
vőfélyvers-anyagban. A 163. számon közölt szövegcsalád valamennyi változata Kisgyőrből 
került elő, és az egyik karakteres, több helyen is felbukkanó jellegadó strófa megegyezik a 18. 
századi változat kezdő versszakával. Közülük a legkorábbi konkrét szövegpárhuzam az 1841–
43-as keltezésű Kisgyőri kéziratban van, és érdekes, hogy ez megelőzi a legelső általam 
ismert ponyvai nyomtatott megjelenés időpontját (1855). Ez az apró adat is azt bizonyítja, 
hogy a 19. századi vőfélyversek közvetlenül a kéziratok között, a nyomtatott standard 
variánsok közvetítése nélkül is hagyományozódhattak, terjedhettek. 
 

Ragyognak, villognak az csillagok immár, 
Öszveölelközve nyugszik sok kedves pár, 
Téged is, menyasszony, nyoszolyád készen vár, 

                                                 
579 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 129. LEVES 
KÖSZÖNTŐVERS. Ks.: Érdemes vendégek, nem üresen jöttem…[201.I.] 
580 Bihari Lajos kéziratos gyűjteménye. Kisgyőr (Borsod vm.) 1909–1911. HOM NA 580. 24. PÖRKÖLTHÚS 
BEVITELKOR. Ks.: Sok jó ételt látunk ilyen alkalommal…[226.] 
581 Verses gyűjtemény. Kisgyőri szerzemények. (Kisgyőr, Borsod vm.) Gyűjtötte Klein Károly. Eger, 1913. HOM 
NA 305. 14. TORTA BEVITELEKOR. Ks.: Uraim, a szél a morvát összehordta…[268.II.] 
582 Lásd az RMKT XVIII/8. 2006. 173, 180, 184, 185. szövegcsaládjait. 
583 RMKT XVIII/8. 2006. 431–433. [264, 265.] 
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Kivel megesküdtél, az téged oda vár.584 
 
A Kozma-énekeskönyv Fektető versének további konkrét szövegpárhuzamai a 19. századi 
menyasszonybúcsúztatók között találhatók, a 105. számon közölt szövegcsalád változataiban. 
A menyasszony versekkel történő szertartásos búcsúztatása a 19–20. századi 
parasztlakodalmak egyik legismertebb és legmaradandóbb szokásmozzanata. Keszeg Vilmos 
erdélyi szövegelemzéséből kiderül, hogy a 20. században is 135 vizsgált vőfélyversből 13 
vőlegénybúcsúztató és 21 menyasszonybúcsúztató, ami a szövegtípus jelentőségét és 
nagyfokú variabilitását mutatja.585 Ehhez képest némileg meglepő, hogy a 17–18. századi 
közköltészeti verstermésben gyakorlatilag nem találunk ilyen funkciójú szöveget. Ennek az 
oka az is lehet, hogy a menyasszony búcsúztatásának rítusához egy archaikusabb műfaj, a 
menyasszonysirató kapcsolódott. A vőfélykönyvek jól ismert búcsúztatóinak korai hiánya 
akár a siratás gyakorlatának erőteljesebb meglétével is magyarázható.586 Mindössze az első 
vőfély-ponyvákkal kortárs, Kolozsvárott fennmaradt Dersi István-énekeskönyv (1793–1797) 
tartalmaz korai, és a Mátyus Péter-féle közismert típusoktól (Vajda, hegedűknek…) eltérő 
változatokat.587 A Kozma-énekeskönyvből idézett szövegünk 5–6. strófái a későbbi széles 
körben elterjedt ponyvaszövegek versszakaival kontaminálódva, azokba beépülve maradtak 
meg a 19. században. 
 

Ó, miként indítsam szólásra ajakim, 
Látom, miként égnek lobogó fáklyáim, 
Jelen vagynak immár kívánt víg óráim, 
Melyet víg orcával szemléltek szemeim. 

 
Istenem, tenéked adok hálaadást, 
Bocsáss egeidből mireánk is áldást, 
Távoztass mitőlünk házassági rontást, 
Hogy tegyünk tenéked szívbéli fogadást.588 

 
A 18. századi kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények egyik jellegzetessége, hogy a 
köszöntőversek között aránylag kevés a lakodalmi köszöntő, és sokkal nagyobb a névnapi 
köszöntők, még inkább a halotti búcsúztatók aránya. Ezeknek a konkrét temetésekre, egy-egy 
személy búcsúztatására írott ünnepélyes, vallásos versezetek az előállítása, és gyakran az 
előadása is a református lelkészek, kántorok, tanítók feladata volt. Nem véletlen tehát, hogy a 
kollégiumi diákság kéziratos tradícióiban jelentős a műfaj szerepe, és a fennmaradt szövegek 
mennyisége is meghaladja a lakodalmi szövegekét.589 A halotti búcsúztatók 19. századi, népi 
környezetben történő továbbélése párhuzamba állítható a vőfélyversekkel, hiszen ugyanaz a 
társadalmi réteg (falusi értelmiség), hasonló társadalmi funkció (átmeneti rítus) és megegyező 
költészettörténeti előzmények (18. századi kéziratos énekköltészet) határozták meg mindkettő 
jellegzetességeit. A 19. század közepén Ipolyi Arnold írja le a magyar temetkezési 
szokásokról: „Külön tartatik még ezután a temetésnél az úgynevezett búcsúztató, melyben 

                                                 
584 RMKT XVIII/8. 2006. 433. [266.] 
585 KESZEG V. 1991. 20–21. 
586 Az óvatos fogalmazást indokolja, hogy a menyasszonysiratás gyakorlata nincs pontosan föltárva. Voigt 
Vilmos megállapítása szerint „ugyanolyan zenei és szövegbeli rendszert követhet e műfaj, mint a halotti siratók 
esetében. […] Nem tudjuk pontosan, időben hogyan viszonyul ehhez a menyasszony búcsúztatója/búcsúzója. A 
magyar hagyományban nem tudjuk megrajzolni a menyasszony siratásának pontos szokáshelyét. VOIGT V. 
1983. 400. 
587 RMKT XVIII/8. 2006. 425–431. [260–262.] 
588 Kozma-énekeskönyv, 1777–1781. FEKTETŐ VERS, LAKADALOMBA. Ks.: Ragyognak, villognak a 
csillagok immár… RMKT XVIII/8. 2006. 433. [266.] Párhuzamai itt a 105. szövegcsaládban találhatók. 
589 KOMÁROMY S. 1992. 28. 
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ismét nemcsak a halott dicsérete, élete, különös eseményei elmondatnak, de az beszélve 
hozatik fel, mint vesz búcsút nem csak családjától, de lelkészétől, uraságától, a falu 
közösségétől, mennél hosszabban s többektől annál méltóbban s díszesebben búcsúztatik 
el.”590 Ezeket a búcsúztatókat a halott nevében mondták el, és szerkezetük három részre 
tagolódik. Az első, bevezető szakaszban a halott személyének és életútjának rövid bemutatása 
történik. A második, leghosszabb részben egyes szám első személyben búcsúzik rokonaitól, 
barátaitól, falubeliektől. A záró strófa végül végső búcsúra szólít fel, áldást mond, és a 
temetőbe hívja a hallgatóságot.591 A középső, lényegi résszel kapcsolatban írja Komáromy 
Sándor, 18. századi szövegpéldák elemzése alapján: „A búcsúztatók megszerkesztésében – 
talán nem alaptalan megfigyelésünk – mintha egyfajta szcenikusságot vélnénk felismerni. 
Mintha az egykorú szerzők búcsúztatóik egészét tudatosan tördelnék apró egységekre, 
jelenetekre. Az általános fejtegetés vagy éppen a személyhez kötődő indítás után többnyire 
kisebb tartalmú egységek következnek, amelyekben sokszor a név megjelölésével a 
feleségtől, a férjtől, a gyermekektől, a testvérektől, közeli és távoli rokonoktól, barátoktól 
búcsúztatják az elhunytat.592 A szcenikusság fogalma ebben az esetben azt jelenti, hogy a 
versben egy strófa egy képnek felel meg, és versszakonként történik a képek (azaz az 
elbúcsúzásnál megszólított személyek) váltakozása.  
Mind a keletkezés oka és körülményei, mind az előadás módja, mind pedig a szerkezet 
tekintetében nagyon közeli a rokonság a halotti búcsúztatók és a menyasszonybúcsúztatók 
között. Ezek szerkezetéről írja Küllős Imola, hogy a figyelemkérés után az apától, az anyától, 
a testvérektől, esetleg a lánypajtásoktól történik a búcsúzás, végül mindannyiukra Isten 
áldását és kegyelmét kérik.593 Keszeg Vilmos megfogalmazása szerint a búcsúztatók 
szemantikai felépítésében a bevezető megszólítás, a szerep- és helyzetmegnevezés után a 
meghatározott rokonsági rangsorrendben végrehajtott búcsúzás jelenti a központi 
mondanivalót, ahol azonban mindig ugyanazok a motívumok térnek vissza különböző 
kombinációban. A műfaj legközelebbi rokonának szerinte is a halottbúcsúztatót 
tekinthetjük.594 
A szerkezeti azonosságon túl azonban szövegszintű azonosságok, konkrét párhuzamok is 
vannak a 18. századi halottbúcsúztatók és a 19. századi menyasszonybúcsúztatók (és általában 
a vőfélyversek) között.595 A megszólítás formája egy 1825-ös halotti búcsúztatóban 
megegyezik a lakodalmi köszöntők bevezető közhelystrófáinak frázisaival, formuláival. A 
vőfélyversekben szintén jellemző felsoroló megszólítással (Férfiak, asszonyok, szüzek…) 
pedig egy 1780-as szövegpéldában találkozunk. 
 

Tekéntetes rendek, kik itt jelen vagytok, 
Nemes és nemzetes urak és asszonyságok, 
Gyászos koporsómnál kik itten állatok, 
Czintula Jánosnak szavait halljátok!596 

 
*** 

 
Szomorú hallgatók, kik ide gyűltetek, 
Férfiak, Asszonyok, Szüzek, Szép termetek…597 

                                                 
590 IPOLYI A. 1854. 551–552. Idézi KRÍZA I. 1993. 9. 
591 KRÍZA I. 1993. 16. 
592 KOMÁROMY S. 1992. 22. 
593 RMKT XVIII/8. 2006. 660. 
594 KESZEG V. 1991. 39–45. A műfaji rokonságot hangsúlyozza továbbá BARTHA E. 1995. I. 141–142. 
595 NAGY Júlia 2000. 33–43. Számos szövegpéldát tartalmaz BARTHA E. 1995. II. és NAGY Júlia 2004. 
596 Szétsényi József búcsúztatója. Nemesmilitics, 1825. Közli KRÍZA I. 1993. 10. 
597 Erdélyi-gyűjtemény, Sárospatak, 1780. Közli KOMÁROMY S. 1992. 20. 
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Az egy strófa – egy kép szerkezeti struktúrában a hozzátartozóktól történő búcsúzás 
versszakai is meglehetősen nagyfokú azonosságot mutatnak. A következő, 18. századi szöveg 
párhuzamai a 105–106. szövegcsaládban találhatók. A reád fordítom szemeimet, hozzád 
fordítom szavamat, tereád fordítom búcsúzásomat sablonos szövegpanelek a 
menyasszonybúcsúztatók jellegzetes nyelvi elemei, és eredetük forrásvidéke a halotti 
búcsúztatók körében keresendő. 
 

Te reád fordítom elsőbb is szavamat, 
Édes társam, aki kívántad javamat, 
Feleségem lévén nem hagytál magamat, 
Téged szólítlak meg, szerelmes társamat.598 

 
A 19. századi halotti búcsúztatók esetében már az oda-vissza történő, kölcsönös hatásokkal is 
számolnunk kell. A Taktabáji vőfélykönyv részletező bemutatása kapcsán láthattuk, hogy a 
vőfélykedő szerző a temetési szövegek írásában és előadásában is járatos lehetett. Ugyanezt 
tudjuk az erdélyi Homoród-mentén gyűjtött Sorbán András kéziratos daloskönyve (1875–
1901) tartalmáról, amelyben vegyes jellegű anyag, köztük halotti búcsúztatók és vőfélyversek 
egyaránt előfordulnak.599 A következő halotti búcsúztató két strófája akár vőfélyverses 
ponyvafüzetből is származhatna, bár szövegszinten azonos változatokat nem találtam. A 
harmadikként idézett záró strófa pedig konkrétan utal is a lakodalomra, valószínűleg az 
elhunyt fiatalasszony életkora miatt.600 
 

Már Istennek hagylak mindnyájan titeket, 
Fizesse meg Isten jó szívességteket,  
Azt kívánom néktek, az Úrnak áldása, 
Szálljon fejetekre az égnek harmatja. 

 
Fogyatkozásaim, tudom, hogy lehettek, 
Amellyel titeket meg is sérthettelek, 
Ezekről szívesen bocsánatot kérek, 
Hogy ha ezen szóval valakit megsértek. 

 
No már násznagy, vőfély, talpra ugorjatok, 
Nyoszolyák, kocsisok mind eléálljatok, 
Mozsikák zengjetek, puskák ropogjatok, 
E végső szavamra jertek, s induljatok.601 

 
A két kéziratos műfaj közeli rokonsága, további szövegpárhuzamok bemutatása egy külön 
tanulmány kereteit igényelné. Érdekes fejlemény az is, hogy a 20. században a két 
szövegcsoport fejlődése más irányba haladt, és eltávolodott egymástól. Míg a vőfélyversek 
megmerevedtek és gyakran szövegszinten is ragaszkodtak a 18–19. századi formákhoz, addig 
a halotti búcsúztatók személyesebbé, líraibbá váltak, mígnem végleg kikoptak a használatból 
– sok helyütt éppen már a 19. századtól meginduló az egyházi tiltás következményeképpen.602 
 

                                                 
598 Szkárosi-Járdánházi melodiárium, Sárospatak, 1787. Közli KOMÁROMY S. 1992. 21. 
599 Sebestyén Gyula gyűjtése, Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattár 10690. 114–118. A szöveget feldolgozta és 
publikálta REZESSY A. 2008. 81–83. 
600 A szokáskutatásban közismert, hogy az elhunyt fiatalokat lakodalmi pompával, menyasszonyként temették. 
601 Sorbán András kéziratos daloskönyve. Homoródabásfalva, 1875–1901. Közli REZESSY A. 2008. 81–83. 
602 A menyasszonybúcsúztatókról lásd még MANGA J. 1943. 195–211. A halotti búcsúztatók használatának 
időbeli változásairól KRÍZA I. 1993. 28–29, BARTHA E. 1995. I. 7–15, ADORJÁNI Rudolf K. 2006. 28–51. 
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6. Egyéb szövegtípusok 
A 18. századi kéziratos lakodalmi költészet eddig bemutatott énektípusai, tartalmi-
funkcionális csoportjai jelentették a 19. századi továbbélés szempontjából a legtermékenyebb 
réteget. A csúfolóknál, hazugságverseknél, intő-oktató verseknél és köszöntőknél sokkal 
ritkábban fordulnak elő az egyéb közköltészeti műfajok: quodlibetek, halandzsák, paródiák és 
travesztiák. Az alábbiakban idézett néhány szövegpélda azt mutatja, hogy voltak ugyan a 19. 
századi vőfélykönyvekben is ezekből a forrásokból táplálkozó szövegtípusok, de 
előfordulásuk mindenképpen esetleges és egyedi jelenség. Az általam áttekintett anyagból az 
látszik, hogy sem a quodlibet-halandzsa, sem a paródia-travesztia műfaja nem volt már 
általánosan része a 19. századi lakodalmi költészetnek.  
A zenei és képzőművészeti eredetű quodlibet kifejezés (latin: bármiféle, ahogy tetszik) 
irodalmi értelemben azt jelenti, hogy összefüggéstelen, tartalmilag szándékoltan zagyva 
mondatok és verssorok alkotják a szöveget. A nyelvi játékosság és a paradox képalkotás 
jegyében születő alkotásokban gyakoriak a teljesen értelmetlen, mindössze a hangzásukban 
releváns halandzsák. A 18. században a poétikai stílusgyakorlatként előírt kollégiumi verselés 
(adott rímre, meghatározott versformában történő versifikálás) keretében a diákság tollán 
gyakran születtek quodlibetek és halandzsák. Jellemző ezekben a más műfajok parodizálása, 
szándékolt kiforgatása is.603 
Egy jellegzetesen iskolai, az írás-olvasás tanulását segítő didaktikus betűversek, 
abecedáriumok (az ábécé-rendbe szedett sorkezdő betűket hangsúlyozó versek) mintájára 
készült számoló vers található a Pántzél János-énekeskönyvben. A 293. számon közölt, Egy, 
megérett a meggy… szövegtípus a 19. század végén mint kiszámoló és hintáztató 
gyermekfolklór-szöveg került dokumentálásra.604 Az 1830-as évek szöveghagyományát 
tartalmazó Pántzél János-énekeskönyvben viszont a felnőttek lakodalmi mulatozására szánt 
szövegek között szerepel.605 Közvetlen közköltészeti párhuzama Beregszászi Tóth Péter 
gyűjteményében (1736–1738) található.606 A 19. századi változat a folklorizálódott 
gyermekjáték-szövegekhez közelebb áll, ugyanakkor megőrizte a jellegzetes, helyenként a 
többnyelvűség illúzióját keltő diák-halandzsa tréfálkozó, olykor vaskosan csúfondáros 
hangvételét. Ehhez hasonló, valódi quodlibet-jellegű szöveget az általam átnézett anyagban 
ezen kívül nem találtam. 
 
1. Egészséggel egy,  

Eredj Bécsben, ott érik a meggy. 
 

2. Egészséggel kettő, 
Meddő erdőben van sok lejtő,  
Népét nem felejtő,  
Meséket megfejtő,  
Titkokat megértő. 

 
3. Egészséggel három, 

Budárul prókátorom várom,  
Mindaddig várom,  
Hogy egyszer kizárom. 

                                                 
603 RMKT XVIII/4. 2000. 558–559. 
604 KISS Á. 1984. 50–53. 
605 Ehhez hasonlóak a Hatan vannak a mi ludaink… és a Csicseri borsó, bab, lencse… gyermekjátékdalok is: a 
18. században még mulatódalként használt szövegek a 19. század végére a gyermekfolklórba kerültek át. Lásd a 
244. számú szöveget, és annak 18. századi párhuzamait az RMKT XVIII/8. 2006. 53–54. [16.] illetve CSÖRSZ 
Rumen I. 2002. 134–174. 
606 Beregszászi Tóth Péter gyűjteménye (1736–1738). CERNE QUID. Ks.: Egy, barát, Bécsben eredj… RMKT 
XVIII/4. 2000. 328–329. [144.] 
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4. Egészséggel négy, 

Némettel nincs frigy, 
Nem is volt, nem is lész. 

 
5. Egészséggel öt, 

Jancsival üt-e tököd? 
 
6. Egészséggel hat, 

Hol láttál hat lovat,  
Oly tarkákat-barkákat,  
Indiábul valókat? 

 
7. Egészséggel hét, 

Hol láttál tevét, medvét,  
És oly cinegét,  
Ki költött volt nyolc ürgét? 

 
8. Egészséggel nyolc, 

Martont………. 
Erdőben van sok s……….tz,  
Ki tudja, hol van Miskolc?  

 
9. Egészséggel kilenc, 

Kurv’anyád Kis Ferenc,  
Mindég szaladj, encöm-benc. 

 
10. Egészséggel tíz, 

Bor ez uram, nem víz,  
Mert ez ád a mi szánknak mindenféle ízt. 
Kulimász pajtás,  
Uktusz-buktusz verebuktusz, 
Ez valóságos deák szó, ezt………..…607 

 
Funkciójában a quodlibethez-halandzsához hasonló a különféle paródiák és travesztiák 
mulatóversként, szórakoztató célzatú költészetként történő használata. A gazdag 18. századi 
verstermés ellenére608 a vőfélykönyvekben csupán elvétve találkozunk valódi paródiákkal és 
travesztiákkal. Sokkal jellemzőbb az, hogy a mulattató célzatú csúfolók és hazugságversek 
alkalmazzák a paródia esztétikáját: a komoly műformában megjelenő kisszerű tartalom, a 
megfordított vagy eltúlzott arányok használata, a groteszkbe hajló helyzet- vagy 
jellemkomikum a korábban idézett lakodalmi mulattatók stílusában és poétikai eszköztárában 
gyakran megjelenik. Az általam vizsgált szövegkorpusz lényegében egyetlen travesztiát 
tartalmaz: a tréfás verbuválás (szolgálólegények toborzása) szokásmozzanatának keretében 
elmondott katonai esküt. A vőfély a násznépben jelen lévő fiatal férfiakat szólítja a versben 
közös táncra. A táncot a vőfély vezeti, és tréfás, félreérthető testhelyzetekkel, nehezen 
megvalósítható parodisztikus motívumokkal jár a legények előtt, akik őt követik. A 
táncfolyamat végén térdre ereszkedve a következő esküszöveget mondják el: 
 

 
 

                                                 
607 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 16. 
ELSŐ POHÁRKÖSZÖNTÉS. Ks.: Egészséggel egy…[293.] 
608 KÜLLŐS I. 2004a. 229–258. 
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Az erdőben, a mezőben valamennyi makk van, ugyanannyi tölgyfa. A szarkában, a tarkában 
valamennyi fehér toll, ugyanannyi fekete. Egy kerek erdő, abban a kerek erdőben egy nagy fa, 
abban a fában egy nagy odú, abban az odúban nagy madár, az a madár olyan madár 
csakugyan, az a madár ássa ki a ti szemetek világát, ha ezen főkáplárnak szavát nem 
fogadjátok!609 

 
A közköltészettől örökölt stílus és poézis 

 
Edvi Illés Pál a vőfélyversek stílusáról írja 1827-ben, hogy ezek a szövegek „minnyájan és 
minden vidéken megegyeznek abban, hogy fölötte hosszúk, szószaporítással, allegoriákkal, 
vastag példálózásokkal, és Sz. Irási históriák bele-keverésével rakvák…610 A deákos, úrias, 
biblikus szóhasználat, a népköltészettől idegen kifejezések gyakorisága, a nemesi verselés 
hagyományait követő versformák, az antik szereplők és mitológiai helyszínek emlegetése, a 
prédikációk dagályos nyelvezetét követő hosszadalmas szónoklatok jellemzik a 19. századi 
vőfélyversek stílusát. Az előző részben bemutatott konkrét szövegszintű és tematikai 
párhuzamok, azonos motívumok, toposzok, frázisok és közhelystrófák mellett ez a stílus az, 
ami a vőfélyverseket egyértelműen a 18. századi előzményekhez köti. A továbbiakban ezt 
tömören és némileg leegyszerűsítve deákos stílusnak nevezzük.  
A vőfélyverseknek erre a jellegzetes stílusára Edvi Illés Pál óta minden szövegközlés és 
elemzés felhívja a figyelmet, ezért az ide vonatkozó szakirodalmi helyek hosszas idézésébe 
nem is érdemes bocsátkoznunk. Azt azonban fontos megemlítenünk, hogy a kutatók egy része 
éppen e deákos stílusjegyek miatt különbözteti meg a vőfélyverseket a népköltészet más 
műfajaitól; sőt ez alapján sokszor nem is tekintik azokat a népköltészethez tartozónak.611 A 
két legjobban megragadható és adatokkal is alátámasztható stíluselem egyrészt a bibliai 
idézetek, szereplők és történetek jelenléte, másrészt az antik mitológia megjelenése. Ezekhez 
kapcsolódik harmadikként a versforma: a felező tizenkettesekből álló, négysoros bokorrímes- 
vagy páros rímű strófák szinte kizárólagos használata. Ebből a három elemből épül fel 
véleményem szerint az a deákos stílus, amely a 18. század kollégiumi verselésével, anonim 
közköltészetével még konkrét szövegpárhuzamok nélkül is közvetlenül összeköti a 19–20. 
századi vőfélyverseket. 
 
1. Bibliai vonatkozások 
A lakodalmi költészet bibliai vonatkozásairól sok adattal rendelkezünk ugyan, ezek 
összefoglaló bemutatásával és elemzésével azonban máig adós a történeti szövegfolklorisztika 
és a vallási néprajz egyaránt. Elsőként Szabó Lajos kísérelte meg a téma áttekintését, 
bodrogközi református szövegpéldák alapján.612 Miután az általam feldolgozott szöveganyag 
is zömmel református környezetben született-használódott, elsősorban ennek a felekezetnek 
az egyházi tradícióit vettem figyelembe a szövegelemzés során. 
A 16–17. századi protestáns zsinati végzések több szempontból is szabályozták a menyegzők 
megtartását. A helyesen megválasztott időpont és a házasulandókra vonatkozó előírások 
mellett igyekeztek a tartalmi kérdésekre is kitérni: a lelkészek részvétele, az italozás, a zene és 
tánc volt a legfontosabb ezek közül.613 Foglalkoztak azonban a zsinati végzések az elhangzó 
szövegekkel is: „az Úr nevében kezdgyenek hozzá, istenes beszélgetésekkel végezzék, 
ételben, italban mértékletesek légyenek mindenek […] Az új házasokat istenes idvezlésekkel 

                                                 
609 Bihari Lajos kéziratos gyűjteménye. 1909–1911, Kisgyőr. HOM NA 580. 17–20. SZOLGÁLÓ LEGÉNYEK 
TOBORZÁSA. Ks.: Bölcs Jupiter, ki a földet igazgatod… [361.II.] 
610 EDVI Illés P. 1827. 5–6. 
611 UJVÁRY Z. 1980. 425–556, SZABÓ László 1983. 344–345. 
612 SZABÓ Lajos 1982. 139–157. 
613 SZABÓ Lajos 1982. 139–140, BÁRTH D. 2005. 49–56. 
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illessék és Istennek ajánlják.”614 Ez az egyházi igyekezet nem volt eredménytelen, mert „a 
lakodalomban mindenki, aki megnyitotta száját a közönség előtt, igyekezett bibliás szókat 
mondani. Biblikus ihletésű volt a lakodalmi versek, felköszöntők nagyrésze, az volt a kezdet 
és az volt a végzet is”615 – még ha egy kicsit talán túlzóak is az idézett sorok. A háttérben az is 
lényeges, hogy a falusi értelmiség zsoltár- és bibliaismerő, literátus tagjai voltak a szövegek 
szerzői, olykor talán előadói is, így az ő iskolázottságuk és a prédikációs gyakorlatuk 
eredményeként a 19. századi szövegeket erőteljesen átjárja a biblikus szemlélet. 
Ennek egyik megjelenése az a szóhasználat, amely az egyház liturgikus nyelvének közvetlen 
hatását tükrözi, és amely általánosan áthatja az egész szöveganyagot. Tematikától, funkciótól 
majdhogynem függetlenül, a versek közel felében megjelenik Isten neve, illetve Jézus, a 
szentek vagy más bibliai szereplők említése. Nagy arányban jellemző továbbá az olyan 
egyházias, keresztény vallásos kontextusban gyökerező fogalmak használata, mint a hit, szent, 
gondviselés, kegyelem, üdvösség, áldás, Isten rendelése, békesség vagy szeretet. Ez a 
szóhasználat a 19. századi vőfélyversek stílusát alapvetően meghatározza. 
A bibliai vonatkozások egyik központi tematikájáról, a házasság isteni eredetéről már 
szóltunk a vőfélyek vitája a házasságról verseinek kapcsán (335–336. szövegcsalád). A 
témához tartozó bibliai idézetek és a Mózes első könyvéből származó ószövetségi helyek más 
szövegtípusokban is megjelennek, elsősorban a lánykérés-kézfogó-jegyváltás szokáskörének 
hosszadalmas prózai násznagyverseiben (1, 3. sz), másodsorban a hívogatókban (44, 45. sz.), 
harmadsorban pedig a lánykikérés, menyasszony kikérés szokásmozzanatának prózai 
szövegeiben (90–92. sz.). Az ezekben felbukkanó, szó szerint vagy kis változtatással idézett 
szentírási részletek616, illetve a hosszú barokkos körmondatok a 17. századi prédikációk 
stílusjegyeit idézik. A kéziratos vőfélykönyvekben ezek a terjengős perorációk általában 
központozás nélkül, összefüggő szófolyamként vannak lejegyezve, ezért valós 
mondatszerkezetükre vonatkozóan csupán utólagos találgatásokra hagyatkozhatunk. A 
szöveggyűjteményben közölt prózai szövegek mindegyikében én végeztem el a központozást 
és ezzel a mondatokra, mondatrészekre tagolást. Az mindenképpen kitűnik belőlük, hogy a 
reformáció-ellenreformáció korának, mindenekelőtt Pázmány Péter barokk prédikációinak a 
hangvételét és mondattani sajátosságait tükrözik, mintegy archaizáló reliktumként, retorikai 
stíluskorszakokat túlélve még a 19. század második felében is.617 Ez a prédikátor-stílus és a 
hozzá kapcsolódó prózai szövegtípus a kéziratos könyvek szokásos címadása szerint nem is 
vőfély-, mint inkább násznagyversként, násznagyi köszöntőként szerepel. A házasságkötés 
szokásciklusát bevezető lánykérés-kézfogó-jegyváltás szokáskörben valóban nagyobb szerep 
jutott a násznagyoknak. Számos vidéken a párbeszédes formában előadott prózai szövegekkel 
ők vezették a lánykérést vagy kézfogót, mint kérő- illetve kiadónásznagy. A számukra írott 
szövegek már a legelső ponyvafüzetekben felbukkannak, és a kéziratos hagyományban is 
gyakran elkülönítve szerepelnek.618  
A biblikus stílus másik fontos eleme a különböző bibliai személyek sűrű szerepeltetése. A 
leggyakoribb közülük Noé, aki leggyakrabban a borköszöntők, pohárköszöntők soraiban kerül 

                                                 
614 Szathmárnémeti Mihály: A négy evangélisták szerint való Domenica… Kolozsvár, 1675. Idézi SZABÓ Lajos 
1982. 141. 
615 SZABÓ Lajos 1982. 141. 
616 „…nem jó az embernek egyedül lenni…” (1Móz 2:18–23), „…szaporodjatok, és töltsétek be a földet…” 
(1Móz 9:1), „…jobb házasságban élni, hogynem mint égni…” (1Kor 7:9). Az asszonynak a férfi oldalbordájából 
történő megteremtése (1Móz 2:21–22) kapcsán a nő mint oldalborda, azaz a feleség mint mellérendelt házastárs 
gondolatkör jelenik meg gyakran a szövegekben. 
617 BALÁZS G. 2001. 333–341. 
618 Násznagyok kötelessége…írattatott Mátyus Péter által. (Vác, 1800 körül) OSZK 820.775. MÁS UGYAN A’ 
LEÁNY KÉRÉSRŐL. ITT A NÁSZNAGY KÖSZÖNHET OLYAN FORMÁN MINT ELŐRE FEL VAN 
TÉVE, S KÖSZÖNTVÉN ÍGY SZÓLHAT: A Felséges mindenható Isten, hogy a maga isteni dicsőségét… A 
násznagyi verseket külön tartalmazó kézirat például a kisgyőri Bihari Lajos vőfélykönyve, 1909–1911. 
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említésre. Az ószövetségi forrásból619 származó Noé és a szőlő motívum a közköltészet 
bordalaiban is megjelenik. Egyik érdekes változata a motívumnak a víz és a bor 
szembeállítása az özönvíz és Noé bora ellentétpárhuzamának felhasználásával.  
 

Vízbül lett a vízözön, 
Minden elholt a földön, 
Ha borözön lett volna, 
Noé most is tusozna.620 

 
*** 

 
1. Árvíz van odaki, de bor ám a neve, 

Ne gondolják, hogy víz, mert ez szőlő leve. 
Aki ezt plántálta, Noé volt a neve, 
Ott kint három asszony ettől részeg leve. 621 

 
Az özönvíz említése és Noé megmenekülésének története egy prédikációs hangvételű 
köszöntőversben is megjelenik. A vőfély az első három versszak példázata után a messziről 
hozott ital toposzával folytatja a vízről szóló pohárköszöntőt. 
 
1. Hajnali fényesség tündöklő sugára, 

Noé pátriárka ékes szivárványa, 
Áron vezérjének virágzó pálmája, 
És a Szent házasság hármas virága. 

 
2. Miként járt régenten Noé pátriárka, 

Minek előtte a veszedelmet látta? 
Mert a világot a nagy víz elrontotta, 
De az Isten őtet attul megtartotta. 

 
3. Mert száz esztendőkkel azoknak előtte, 

Az Úristen néki azt kijelentette, 
Tehát Noé atyánk oly várat építe, 
Kiben az úr Isten őtet mögmentette. 

 
4. Már az tengör partján én is megfordultam, 

Mióta kigyelmetektül innét kifordultam, 
Tenger habjai közt csakhogy maradhattam, 
Melynek bizonyságul belőle is hoztam. 622 

 
Noé kapcsán egy másik jellegzetes motívum a vőfélyversekben a hírvivő galamb vagy holló 
képe. Az ószövetségi történetben623 szereplő olajfalevél a vőlegényi vagy vőfélyi bokrétát 
jelenti, amelyet általában rozmaringból, puszpángból, télizöldből készítettek. A 

                                                 
619 „Noé pedig földmívelő kezde lenni, és szőlőt ültete. És ivék a borból, s megrészegedék, és meztelen vala sátra 
közepén.” (1Móz 9:20–21.) 
620 Nagy Iván-féle kolligátum, 18–19. század fordulója. Ks.: E szép szóra:jurátus… RMKT XVIII/8. 2006. 81. 
[35.] Noé és a szőlő motívumának további szövegpárhuzamai a közköltészetben: RMKT XVIII/8. 2006. 23, 28. 
szövegcsaládok. 
621 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 178. BOR 
FELKÖSZÖNTŐ. Ks.: Árvíz van odaki, de bor ám a neve…[282.] 
622 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 19. 
VÍZRÜL. Ks.: Hajnali fényesség tündoklő sugára…[299.] 
623 „És kibocsátá a hollót…” (1Móz 8:7–12.) 
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tisztségviselők jelvényeinek kikérését célzó bokrétaváltás szokásmozzanatának szövegeiben a 
bokrétával a vőlegényes házhoz visszatérő vőfély megfelel a Noé bárkájára olajfalevéllel 
visszatérő galamb alakjának. 
 
1. Midőn két galambját Noé elküldötte, 

Visszatérvén hozzá jelt vivén nekie. 
Amidőn Urunkhoz mi is visszatérünk, 
Megkívánja tőlünk, valami jelt vigyünk. 

 
Visszatéréskor 
2. Nem úgy jöttünk mink, hogy mink itt maradjunk, 

Mint Noé hollója, hogy eledelt kapjunk, 
Hanem gyorsasággal hogy visszaforduljunk, 
Az Úr oltalmába kevéssé itt hagyunk. 

 
Mikor vissza mégy a magad seregéhez 
3. Bezzeg rátaláltunk az atyafiságra, 

Az leányos háznál igaz barátságra. 
Van ott bor, pecsenye, szép leány az ágyra, 
Szívesen is látnak kirendelt szállásra. 

 
4. Miképp két galambot Noé elbocsátott, 

Aképp kigyelmetek minket elbocsájtnak. 
Noé galambjai vive zöld gallyakat, 
Mi is hoztunk ide szép pálmaágakat.624 

 
A Noé galambja motívum párhuzamai a közköltészetben egy tágabb összefüggésben jelennek 
meg, a lakodalmi kontextus mellett a jeles napok költészetében, karácsonyi és pünkösdi 
köszöntőkben is előfordulnak. A Noé hollója (a dögevés metaforájaként) pedig egy Pálóczi 
Horváth Ádámnak tulajdonított németcsúfolóban is felbukkan. 
 

Ma jó hírt Noénak hoz a galamb régen, 
Hogy vízözön árja apad az hegyeken, 
Nagyobb bizonyságul zöld ágot is viszen, 
Hogy követségének Noé inkább higgyen.625 

 
*** 

 
Régen a’ szent Noé halandó galambja, 
Hogy megcsendesedék vízözön nagy habja, 
Földön nyugovásra tetteték bárkája, 
Zöld ággal tére meg ura udvarába.626 

 
*** 
 

                                                 
624 Deli Illés tanító vőfélykönyve. Alacska (Borsod vm.) 1866. HOM NA 6183. 6–8. BOKRÉTA KÉRÉS / 
VISSZATÉRÉSKOR / MIKOR VISSZA MÉGY A MAGAD SEREGÉHEZ. Ks.: Midőn két galambját Noé 
elküldötte… / Nem úgy jöttünk mink, hogy mink itt maradjunk… / Bezzeg rátaláltunk az atyafiságra…[19.I.] Lásd 
még a Szöveggyűjteményben a 15. és 139. szövegeket, illetve a 20. századi bodrogközi párhuzamokat: SZABÓ 
Lajos 1982. 144–146. 
625 Fodor (Mózes) Sámuel énekeskönyve, 18. sz. vége – 19. sz. legeleje. Karácsonyi ünnepi versezet. Közli 
KÜLLŐS 2002. 187. 
626 Fodor (Mózes) Sámuel énekeskönyve, 18. sz. vége – 19. sz. legeleje. Pünkösdi köszöntő. Közli KÜLLŐS 
2002. 187. 
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Mondá az Úr Isten egykor Szent Mihálynak, 
Talán a németek a dögön kófrálnak? 
[…] 
Hogy mind elmaradjon, mint Noé hollója, 
S ne jusson eszébe kegyes alkotója.627 

 
Az Ádám-Éváról, az első emberpár teremtéséről és a házasság isteni eredetéről szóló tanítás 
mellett gyakori ószövetségi tematika a vőfélyversekben a Rebeka-történet is.628 Ábrahám 
fiának, Izsáknak lett a felesége a szépséges Rebeka, akit Ábrahám szolgája talált meg Izsák 
számára, csodás körülmények között. A történet főszereplőjévé a szövegek a szolgát teszik, 
aki – mint a vőfély és násznagy – a házasságszerzésben, lánykérésben is közreműködik, 
illetve a menyasszony körül látja el szertartásos teendőit. A szolga szokásos Elizéer, Elizeje, 
Elizér (Eliézer) elnevezése a bibliai forrásban nem szerepel; az Ószövetségben több helyütt 
említett más Eliézer szereplők (pl. Mózes két fia, Gerzson és Eliézer) neve kerülhetett át a 
folklorizálódott Rebeka-történetbe. Az ószövetségi hely lakodalmi lánykérő szövegként való 
használata ponyvanyomtatványokon is megjelenik. Már az első, 1790-es években kiadott 
Mátyus Péter-féle Násznagyok kötelessége is tartalmazza a Rebeka-történetet, terjengős prózai 
peroráció formájában.629 A 19. század első felében a tematika népszerűségére így utal Balogh 
Sámuel: „…felveszik Ádámtól vagy az Eliézer hisztóriájától hosszú beszédjeknek textussát, s 
szépen megkérik a leányt.”630  
A lánykérésen kívül a menyasszonyfektetés szokásmozzanata kapcsán is előkerül a Rebeka-
történet. A 162. számon közölt kisgyőri szövegekben a trójai mitológiából átvett fő motívum, 
a Helénát elrabló Párisz alakjának ellenpontjaként jelenik meg a tisztességes úton és illendően 
lányt kérő Eliézer. A vőfély ebben a versben is az Ábrahámtól elküldött leánykérő szolga 
alakjában szerepelteti saját személyét. 
 
6. Mi vőlegény urunk ily vakmerőségre 

Nem vetette magát, hanem feleségre 
Istenesen tett szert, kivel egyességre 
Kíván jutni, engem ő küldött evégre. 

 
7. Hogy midőn Rebekát anyjától, atyjától, 

Elizéer kérte kedves tutorától, 
Ugyanő hitvesét e frekvenciától 
Kikérném, hogy vinném neki hálótársul. 

 
8. Én tehát nem lopom, hanem urizálom, 

Ezen frekvenciát szépen is instálom, 
A leányt kezemhez adják, nem sajnálom, 
Ha az Isten éltet, még meg is szolgálom.631 

 
A félrehallás, félreértés útján történő szövegromlás egyik jellemző példája az alábbi, étkezés 
utáni imaszöveg. A négysoros rigmus kétszer is szerepel a Taktabáji vőfélykönyvben, először 
Elizul, másodszor Eliézer említésével. Tartalmi szempontból többszörösen is hibás és 
pontatlan ez a névhasználat. Ha a Rebeka-történetbeli (az imént említett módon egyébként is 

                                                 
627 UJVÁRY Z. 2002. 198–199. 
628 1Móz 24:1–67 
629 Násznagyok kötelessége…írattatott Mátyus Péter által. (Vác, 1800 körül) OSZK 820.775. AZUTÁN A 
NÁSZNAGY A LEÁNYKÉRÉST KEZDJE ILYEN FORMÁN. Ama nagy hitű Ábrahám pátriárka… 
630 BALOGH S. 1827. 39, RÉSŐ Ensel S. 2000. 352. 
631 Lengyel Károly vőfélykönyve. Kisgyőr (Borsod vm.) 1880–1881. HOM NA 1530. 22–24. A LEÁNYT 
KIKÉRŐ A FEKTETÉSRE. Ks.: Nemes frekvencia, kedves jó uraim…[162.I.] 
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fiktív, folklorikus elnevezésű) Eliézerre gondolunk, akkor a szolgaság fogalma jelenti a 
zavaró elemet: ő maga volt Ábrahám szolgája, nem pedig neki szolgált valaki. Ha viszont a 
hasonló nevű Elizeus próféta, és Elizeus szolgája, Géházi szerepelne a szövegben, akkor pedig 
a példás imaélet motívuma nincs összhangban az ószövetségi tradícióval. A hazug Géházit 
ugyanis ura, Elizeus átokkal sújtotta és poklossággal büntette kapzsiságáért.632 Arra utal ez a 
jelenség, hogy a vőfélyversekben gyakran nem a valódi bibliai szereplők, és nem az általuk 
közvetített valláserkölcsi tartalom jelenik meg, hanem egy szándékoltan archaizáló és 
tudálékosan biblikus beszédmód következménye a sok tévesen leírt szereplő és rosszul idézett 
szentírási részlet.  

 
Követnünk kell nekünk Elizul szolgáját, 
Ki imádkozással tölti el a dolgát. 
Ezzel rekeszük be mi is a vacsorát, 
Adjunk Istenünknek szívünk szerint hálát!633 

 
A vőfély, mint urának elküldött szolgája előfordul a szövegekben úgy is, mint a korábban már 
bemutatott katonai-vitézi tematika eleme; de az iménti példákból kitűnik, hogy ennek a 
tisztséget megszemélyesítő metaforának az értelmezése a biblikus stílus kontextusában is 
releváns lehet. Ennek az interpretációnak szép megfogalmazása az a három strófa, amely a 
Pántzél János énekeskönyvének 1838-ra datált ágykikérő versében található. Itt a vőfély az 
újszövetségi angyali üdvözlet történetével állítja párhuzamba a saját tevékenységét: ugyanúgy 
vállalja az urától kapott küldetést, mint ahogyan Szűz Mária vállalta a reá kiszabott szent 
feladatot. 
 
4. Jó szolga Urának a parancsolatját, 

Híven megfogadja gazdájának szavát, 
Valamint………Isten akaratját, 
Úgy beteljesíti ő szép hivatalját. 

 
5. Mely szépen köszönti szép Szűz Máriát, 

Gábriel arkangyalt, Istennek Szent anyját, 
Ki is nagy örömmel méhében fogantál, 
Világ megváltóját, ő drága Szent Fiát. 

 
6. De én is megfogadtam násznagy uram szavát, 

Nem vetettem hátra szép parancsolatját, 
De bé is vezetem fáradságom urát, 
……………………………………….634 

  
A házasságról szóló tanításnak és a vőfélyek vitájának kedvelt ószövetségi témája a Sámson 
és Delila története.635 Az első szövegpéldában az erkölcsnemesítő célzattal előadott intő-
oktató versezetek egyik ide vonatkozó, kiragadott versszaka szerepel, míg a második és a 
harmadik példa a vőfélyek vitájának egy-egy strófája. Ebben mind a házasság melletti, mind a 

                                                 
632 2Királyok 5:20–27. 
633 Taktabáji vőfélykönyv, 1899–1905. HOM NA 7518. 21. IMÁDKOZÁS ELŐTT ÍGY SZÓLJ / IMA 
VACSORA UTÁN. Ks.: Hogy a mi vendégünk mind Szent Pált kövessék…/ Követnünk kell nekünk Elizul 
szolgáját…[192.I.] 
634 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 4–
6. ÁGY KIKÉRÉS 1838. / TESSÉK ÜLJENEK LE / MIKOR OTTHON VANNAK. Ks.: Mi pedig nem 
különben, kik messziről jöttünk…/ Kedves jó barátim, tudják-e kik vagyunk? / Hála légyen immár a nagy 
Úristennek…[60.] 
635 Bírák 16:4–20. 
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házasság elleni érvelésben megjelenik Sámson és Delila alakja. A hazug, mézes beszédű 
csalárd Delila és más, kegyes életű bibliai női szereplők (Sára, Szent Erzsébet, Mária) 
szembeállítása az egyik jellegzetes vonása a vőfélyek vitája szövegtípusnak.  
 
2. Adjad én Istenem, minden utaimban, 

Járjak az igazság bíbor ruháiban. 
Ne légyek a Sámson csalárd Deliája, 
Vagy kedves uramnak megsértő bírája.636 

 
*** 

 
9. Soknak az házasság vagyon nagy kárára, 

Nem mindenik talál a kegyes Sárára, 
Nem Szent Erzsébetre, s Mária anyjára, 
Sőt talál sok ember hazug Delilára. 

 
10. Amaz erős Sámson, hogy társa szavának 

Hitt mézes beszédű rossz Delilájának, 
Halálos sérelmet okozott magának, 
Ezáltal vége lett élete napjának.637 

 
*** 

 
9. Rossz Delilája volt az igaz Sámsonnak, 

De hogy ebül járt, maga oka annak. 
Nem kell kibeszélni mindent az asszonynak, 
Mivel hogy ők titkot tartani nem tudnak.638 

 
A biblikus vonatkozású vőfélyversek egyik karakteres csoportját a borral kapcsolatos 
köszöntőversek, pohárköszöntők és tálalóversek jelentik. Az egyik legelterjedtebb 
borköszöntő, a Mátyus Péter-féle Vőfények kötelességeiben megjelent szöveg Szent Dávidra, 
és Dávid zsoltáraira hivatkozik a bor kapcsán. A Zsoltárok könyvében több helyen is 
előfordul a bor pozitív értelemben való említése.639 A vőfélyvers közvetlen forrásául szolgáló 
zsoltárszöveg valószínűleg inkább a református énekeskönyvből, és nem a Bibliából 
származhat.640 A Szenczi Molnár Albert fordításában használt szöveg (Vígasságra bort adsz 
az embernek…) némileg közelebb áll Mátyus Péter alkotásához. 
 

Szívvidámításra Isten a bort adta, 
Amint a zsoltárban Szent Dávid mondotta. 
Azért is hordóját gazdánk kifúratta, 

                                                 
636 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 83–84. MENYASSZONY 
FELKÖSZÖNTŐ ASSZONYFŐVEL. Ks.: Szerencsés jó reggelt, kedves násznagy uram! [176.] 
637 Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843. HOM NA 1609. 106–107. EZ VERSBEN AZ ELSŐ 
VŐFÉLY AZ HÁZASSÁGOT KOMMENDÁLJA / A KISVŐFÉLY A HÁZASSÁG ELLEN MOND / FELEL 
AZ ELSŐ VŐFÉLY. Ks.: Uraim, halljunk szót, szólok igazságot… / Állj félre barátom, én is hadd beszéljek… / 
Látom az garatra most jól felöntöttél…[336.I.] 
638 Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843. HOM NA 1609. 65–67. KIS VŐFÉLY FELELHET, 
VERSELHET / ELSŐ VŐFÉLY FELEL / MÁST VESZNEK ELŐ MÁN ITTEN VERS. Ks.: Állj félre barátom, 
hadd én is beszéljek... / Megállj, nemsokára felelek szavadra... / Hallod-e barátom, állj elő egy szómra…[336.II.] 
639 A borozók rólam énekelnek (Zsolt 69:13), Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg (Zsolt 75:9), Akkor 
felserkene az Úr, mintegy álomból; mint hős, a ki bortól vigadoz (Zsolt 78:65). 
640 Zsolt 104:15.  
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Teli kancsó borát ide felhozatta.641 
 
A borköszöntők egy másik csoportja az apostolok személyét jeleníti meg: Szent Pál és Szent 
Péter alakja több szövegcsaládban is előfordul. A borivás „legitimitását” és szentírási 
érvekkel történő erkölcsi alátámasztását szolgálja a Szent Pál leveleiből vett Timótheus-idézet 
megverselése. Pál apostol Timótheust az egészség megőrzése érdekében borivásra buzdítja, 
ami jót tesz a gyomornak és megerősíti a szervezetet.642 Az első példában idézett Pántzél 
János-féle borköszöntő egy versszaka széles körben elterjedt vándorstrófa volt a 18–19. 
század fordulóján. A második példában olvasható, mértékletességet hangsúlyozó sorok 
érdekes módon ugyanannak a bibliai részletnek az ellentétes előjelű értelmezésére épülnek, a 
kevés bor szókapcsolat alapján megfogalmazott erkölcsnemesítő intést olvassuk ki belőlük. 
  
8. Hallja ama nagy Szent Pált, 

Mit borban fel nem talált, 
Timótheusznak használt, 
Egészségére szolgált. 643 

 
*** 

 
7. Azért egyetek, igyatok, 

Barátim, és vigadjatok! 
De Szent Pálnak engedjetek, 
Bortól ne részegedjetek!644 

 
Szent Péter mint a mennyország kulcsainak őrzője, és a mennyek kapujában a lelkeket 
beengedő strázsa szerepel a következő borköszöntőben.645 A téma folklór változatai a 19–20. 
században népdalként, bordalként széles körben elterjedtek. A szövegnek közvetlen bibliai 
forrása nincsen, Péter apostol itt csupán zsánerfiguraként jelenik meg. Alakja, tréfás ítélete a 
legendamesék Szent Péterével mutat közelebbi rokonságot. 
 
4. Húsz akós nagy hordó, borral legyen tele, 

Vesztemet érzem, abban ülök bele. 
Kitátom a számat, dűl a jó bor bele, 
Ha meghalok, lelkem repül az ég felé. 

 
5. Angyalok visznek fel, mint dukál, 

Szent Péter pedig a kapunál szalutál. 
Uram, ezt engedd be a te kebeledbe, 
Éltében a vizet csizmáján sem tűrte.646 

 

                                                 
641 Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843. HOM NA 1609. 104. MIKOR A BORT VISZI. Ks.: 
Szívvidámításra Isten a bort adta…[277.I.] 
642 „Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való 
tekintetből.” (1Tim 5:23) A jelenleg hivatalos református igemagyarázatok szerint egyébként a görög szövegű 
Újszövetségben az itt álló oinos kifejezés alkoholmentes mustot, gyümölcsből facsart gyümölcslevet is jelentett. 
643 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 20–
21. POHÁR FELADÁS. Ks.: Bort igyunk most mi, nem vizet…[284.] 
644 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 137. VŐFÉLYNEK 
LENNI KELLŐ NEM HOGY ILYET NE MONDJON. Ks.: Én is bírok tisztességet…[312.] 
645 „És néked adom a mennyek országának kulcsait…” (Máté 16:19) 
646 Bihari Lajos kéziratos gyűjteménye. Kisgyőr (Borsod vm.) 1909–1911. HOM NA 580. 16. POHÁR 
FELKÖSZÖNTŐ. Ks.: Ahol vígan vannak leányok, legények…[294.II.] 
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A borköszöntők mellett még két szövegtípusban, az étkezési imákban és a házasság intő-
oktató költészetében szerepel Szent Pál személye. Mindkettőben az apostol kegyes, 
imádságos élete, Krisztus-követése a fő motívum, nőtlensége pedig a házasság elleni és a 
házasság melletti érvekben egyaránt megjelenik. 
 

Hogy a mi vendégünk mind Szent Pált kövessék, 
Szép fohászkodással Istent dicsőítsék, 
Hogy az étel ital mind megszenteltessék, 
Álljanak fel, kérem, mindnyájoknak tessék.647 

 
*** 

 
8. Nem vala Szent Pálnak soha felesége, 

A Krisztus keresztje volt gyönyörűsége. 
Ugyan a Krisztus is az ő öröksége, 
Meg is adatott örök dicsősége.648 

 
*** 

 
4. Ezért dicsőült meg Szent Pál is régenten, 

Hogy életét folytatta sok ideig szenten. 
Nem vett feleséget, nem is csalatkozott, 
Nem is volt a neve asszonytul átkozott! 

 
7. Igaz, hogy Szent Pálnak nem volt felesége, 

De nem azért lett ám örök idvessége, 
Hanem mivel példás vala ő szentsége, 
Azért lévén néki mennyei dicsősége.649 

 
A bibliai vonatkozások harmadik típusa az állandósult szókapcsolatként felbukkanó frázisok, 
közhelysorok használata. Ezek a sablonos nyelvi formulák legtöbbször nem tartalmi-
funkcionális, hanem formai-stilisztikai szempontból határozzák meg a vőfélyverseket. A 
bennük szereplő személyek és fogalmak nem egy-egy konkrét bibliai történetre vagy 
igehelyre utalnak, hanem frazeológiai szinten befolyásolják a szövegek biblikus-prédikációs 
stílusát. Az általános megszólító formulák közül ide tartozik a Sioni szépséggel tündöklő 
sokaság…(195. sz.), ahol az ószövetségi tradíció szerint Isten lakóhelyeként tisztelt Sion 
hegyének szépsége mint állandósult jelzős szerkezet épül be a násznépet megszólító 
közhelystrófába.650  
A templomi esküvőhöz kapcsolódó prózai és verses köszöntők hasonló frázisa a református 
lelkész és az ószövetségi papi rend, az Áron-féle papság közötti párhuzam felemlegetése. Az 
esküvő előtti-utáni köszöntőversek jellegzetes megszólító formulái: Mi végre kívántuk Ároni 

                                                 
647 Taktabáji vőfélykönyv, 1899–1905. HOM NA 7518. 21. IMÁDKOZÁS ELŐTT ÍGY SZÓLJ / IMA 
VACSORA UTÁN. Ks.: Hogy a mi vendégünk mind Szent Pált kövessék…/ Követnünk kell nekünk Elizul 
szolgáját…[192.I.] 
648 Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843. HOM NA 1609. 106–107. EZ VERSBEN AZ ELSŐ 
VŐFÉLY AZ HÁZASSÁGOT KOMMENDÁLJA / A KISVŐFÉLY A HÁZASSÁG ELLEN MOND / FELEL 
AZ ELSŐ VŐFÉLY. Ks.: Uraim, halljunk szót, szólok igazságot… / Állj félre barátom, én is hadd beszéljek… / 
Látom az garatra most jól felöntöttél…[336.I.] 
649 Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843. HOM NA 1609. 65–67. KIS VŐFÉLY FELELHET, 
VERSELHET / ELSŐ VŐFÉLY FELEL / MÁST VESZNEK ELŐ MÁN ITTEN VERS. Ks.: Állj félre barátom, 
hadd én is beszéljek... / Megállj, nemsokára felelek szavadra... / Hallod-e barátom, állj elő egy szómra…[336.II.] 
650 „A Sionról, a melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten…” (Zsoltárok 50:2.) Szenczi Molnár Albert 
genfi zsoltárfordításában: Nagy szépséggel a Sion hegyéről / Eljő az Isten ő fényességében… 
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házát megkeresni…(119. sz.), Jó napot kívánunk Ároni házának…(125. sz.), Ároni fejére az 
Úrnak áldása…(133. sz.). Ez az állandósult szövegelem a reformátusok erős ószövetségi 
orientációjának hagyományába illeszkedik.651 
Az esküvő szertartásához kapcsolódó szövegek (a templomba indulást bejelentő hitre követő, 
a templomban vagy a papnál elmondott hit felköszöntő, az esküvő utáni ifjú házasokat 
felköszöntő versek) rendszeresen használt fordulata a hitnek aranyláncával összekötni, illetve 
a hit aranylánca, a szeretet rózsalánca kifejezés. A szöveggyűjteményben közölt anyagban 
összesen tizenöt helyen fordul elő, jellemzően inkább a prédikációs hangvételű prózai 
köszöntőkben. A frázisnak nincsen közvetlen bibliai forrása, a hit lánca szókapcsolat, vagy a 
lánc mint a hit szimbóluma ott nem szerepel. Valószínűleg a 17. századi protestáns 
prédikációs irodalom hatása érhető tetten ebben a szófordulatban.652 Az ifjú párra áldást 
kívánó esküvői köszöntők hasonló frázisa a víz mellé plántáltatott élő fa és a Libanon cédrusa 
(86, 100. sz.), melyeknek forrásait mind a Bibliában, mind a református énekeskönyvben 
megtaláljuk.653 Ugyanilyen biblikus eredetű növényi szimbólum a pálmaág, amely a 
bokrétaváltás és a leány kikérés szokásmozzanatát kísérő rigmusokban fordul elő (19, 95, 299. 
sz.). Az anyaszentegyháznak virágzó pálmái állandósult szövegformulaként a 18–19. század 
fordulóján a jeles napi köszöntőkben is jellemző volt, mint például az erdélyi Csipkés János 
énekeskönyvének egyik prózai szövegű húsvéti köszöntőjében.654  
Állandósult frázisként szerepel továbbá a Szent János áldása, mint elbúcsúzó formula a 
borköszöntő szövegekben.655 Az alább idézett részlet jól példázza a vőfélyversek egyik 
általános jellegzetességét: a kétstrófányi záróformula teljes egészében közhelysorokból és 
frázisokból építkezik, autentikus tartalommal rendelkező önálló tematika, eredeti 
mondanivaló nincsen benne. Érdekessége még, hogy a magyar nyelvű református 
istentiszteleti rendtartás áldáskérő, befejező formulája is szó szerint szerepel benne.656 
 
3. Áldás, békesség reánk szálljon, 

Szent János áldása rajtunk maradjon, 
Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szerelme, 
A Szentléleknek ereje rajtunk maradjon! 

 
4. Szent János áldása szálljon mi fejükre, 

Kinek bánatja van, fordítsa örömre, 

                                                 
651 Az ószövetségi Áron volt Amrám és Jóchebed fia, a Lévi törzséből, Mózes bátyja és Egyiptomban szószólója. 
A bibliai elbeszélés szerint ő végezte a frigysátorban a főpapi teendőket. Fiaiból állt a Mózes korabeli papi rend, 
lásd Mózes 2–3–4. könyveit. A frázis előfordulását lásd még a 299. szövegcsaládban: Áron vezérének virágzó 
pálmája… 
652 A korszak egyik meghatározó protestáns prédikációs tankönyve így fogalmaz: „A könyörgés aranylánc, 
melyet Isten bocsát alá az égből: mikoron mi arra csüggeszkedünk, azt gondoljuk, hogy mi vonsszuk az Istent 
hozzánk, de bizonnyal mi vonattatunk fel őhozzá.” (Medgyesi Pál: Doce nos orare, quin et praedicare etc. az az 
imadkozasra és praedicatio irásra s tételre és a’ nak megtanulására való mesterseges tablak. Bártfa, 1650. 
Elektronikus kiadása: http://digit.drk.hu/?m=lib&book=5&view=image-text&p=1 (2011. augusztus 18.) 
653 „Mint kiterjesztett völgyek, mint kertek a folyóvíz mellett, mint az Úr plántálta áloék, mint cédrusfák a vizek 
mellett…” (4Móz 24:6) „Megelégíttetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, a melyeket plántált…” 
(Zsoltárok 104:16) „Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libanonon…” (Zsoltárok 
92:13). A 92. és a 104. zsoltár énekeskönyvi változata is szolgálhatott a szövegformulák forrásául. A 104. zsoltár 
8. versszaka a Szent Dávidra hivatkozó borköszöntő szövegnek is közvetlen előképe. 
654 KÜLLŐS I. 2002. 194. A pálma az ókori keleten szent fa, életfa; a zsidó-keresztény kultúrkörben az örök élet 
jelképe. A kézben tartott pálma a dicsőítés szimbóluma, mely Jézus virágvasárnapi bevonulásakor 
Jeruzsálemben is megjelent. (Lásd még „Elviszi a pálmát” szólásunk eredetét, mely a győzelem jelképeként 
értelmezi a pálmát.) A frázis közvetlen forrása lehet a Zsoltárok 92:13, János 12:13, illetve Jelenések 7:9.  
655 MANGA J. 1981. 664–665. 
656 Bibliai forrása: 2Kor 13:13. Ugyanezt használja a katolikus egyház magyar nyelvű liturgiája is a szentmise 
állandó részeiben. 
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Vigyázzon az Isten minden szükségünkre, 
Vigye bé lelkünket az örök életre, vivát!657 

 
A bibliai vonatkozások sorában meg kell említenünk a 362. és 363. számú szövegeket. A 362. 
vers a Pántzél János-énekeskönyvből való, és egy hálaadó, általános tartalmú fohász, 
imaszöveg. Rendhagyónak számító nyolcas versformája és egyedi tartalma miatt invariánsnak 
tekinthető, valószínűleg saját szerzésű egyedi szöveg. A kéziratban a …. Számú .-... vershez 
kapcsolódva, annak függelékeként szerepel.658 A 363. szöveg a Kisgyőri kéziratban szintén 
egyedi, változatok nélküli vers. Komoly hangvételű, Isten teremtő és megtartó hatalmáról 
szóló, tanító-oktató jelleg példázat, amely a vőfélyversek és a szerzőinek egyházi kötődéseire 
hívja fel elsősorban a figyelmet. 
A lakodalmi költészet egyik közismert alkotása volt országszerte a Kánai menyegzőről szóló 
ének, amelynek számos észak-magyarországi változatát is ismerjük. A Jézus első 
csodatételeként számon tartott, lakodalmi kontextusban játszódó bibliai történet Bornemissza 
Péter prédikációiban is megjelent, majd első verses-énekes változatát a Kájoni-kódexben 
találjuk magyar és latin nyelven. Innen terjedt el az egész nyelvterületen, 
ponyvanyomtatványokon és kéziratos énekeskönyvekben egyaránt.659 Az általam átnézett 
forrásanyagban azonban nem találtam meg ezt a bibliai vonatkozású lakodalmi éneket. 
 
2. Antik mitológiai vonatkozások 
A közköltészettől örökölt stílus második fontos eleme az antik mitológia szereplőinek és 
egyes történeteinek a megjelenése. A görög-római istenek világa, a trójai mondakör, a görög-
perzsa háborúk egy-egy szereplője is arra utal, hogy a vőfélyversek keletkezésének hátterében 
a falusi értelmiség közvetítő szerepét és azok kollégiumi deákos műveltségét kell 
feltételeznünk. A biblikus vonatkozásokhoz képest a mitológiai elemek száma azonban 
számszerűen is kevesebb, jelentősége pedig a szövegek egészének arányában véve lényegesen 
kisebb. Míg a bibliai tematika és a hozzájuk szorosan kötődő prédikátor-stílus a vőfélyversek 
szinte valamennyi tartalmi-funkcionális csoportjában felbukkan (ha másként nem, legalább 
egy-egy frázis, formula, köszöntés, áldáskérés, elbúcsúzás formájában), addig az antik 
mitológia mindössze néhány szövegtípusban jelenik meg, és jellemzően csak egy-egy 
szereplő felvillantására korlátozódik. A szentírási idézetek egy-két kivételtől (például az 
Eliézer-Elizeus problematika) eltekintve pontosak, és jellemzően az eredeti kontextusba 
ágyazottan, a lényegi erkölcsi tartalmakat is magukkal hozva kerülnek be a vőfélyversekbe. 
Ezzel szemben az antik mitológia szereplői az eredeti történetek összefüggéseiből kiragadva, 
jobbára csak a mesterkélten tudálékos (és ezzel lényegében az eredeti értelmiségi diskurzust 
csak utánzó) beszédmód jegyében vannak jelen a szövegekben. A biblikus vonatkozásokban 
érezhető a kéziratok szerzőinek gyakorlottsága: a Bibliát és az énekeskönyvet napi szinten 
forgató református atyafiak műveltségének szerves részeként jelentkeznek az ismertetett 
elemek. Az antik mitológia azonban mintha távoli emlékként, félig elfelejtett, vagy 
másodkézből, hallomásból ismert felszínes műveltségelemként kerülne a lakodalmi 
szövegekbe. Ebben a tekintetben lényegi különbséget figyelhetünk meg a 18. századi 
közköltészet és a 19. századi vőfélyversek között, mert a közköltészeti alkotások hátterében 
valós, alapos és autentikus mitológiai tudás található. Tovább árnyalja ezt a képet az, hogy a 
ponyvanyomtatványok szövegei – amelyeknek szerzői viszont bizonyosan művelt személyek 
voltak – aránylag kevés mitológiai vonatkozást tartalmaznak. A következőkben idézett 
szövegek döntő többsége nem ponyváról másolt, hanem a kéziratok szerzői által saját 

                                                 
657 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 12. 
MIKOR AZ BORT FELVISZI. Ks.: Mindnyájan most pedig vígan mulassanak…[286.] 
658 Közli az RMKT XVIII/8. 2006. 671. [178.] 
659 MNT III/A 1955. 589–625. [518–569.] MANGA J. 1946. 49–64. UJVÁRY Z. 1997. 494–498. 
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szerzeményként írott (vagy más kéziratokból másolt) alkotás. Ennek megfelelően 
tapasztalható bennük a félrehallásból vagy félműveltségből eredő szövegromlás és a toposzok 
erőteljes folklorizálódása.  
A legteljesebb, összefüggő történetként a lakodalom forgatókönyvének kontextusába 
helyezett mitológiai tematika a trójai mondakörből származó Páris és Heléna történet (162. 
sz.). A menyasszonyfektetés kapcsán elhangzó, a menyasszonyt a násznéptől kikérő 
köszöntővers 2–5. versszaka elmeséli a trójai háború kitörésének okaként ismert eseménysort. 
(Priamosz trójai király fia, Parisz csellel elrabolja Menelaosz spártai király feleségét, a 
szépséges Helenét.) A szöveg további versszakaiban ennek ellentéteként jelenik meg a már 
idézett Rebeka-történet, kifejezve ezzel a vakmerő leányszöktetéssel szemben helyesnek ítélt 
illő leánykérés elsőbbrendűségét.  
 
2. Hallottátok hírét talán Helénának, 

Görögország régi híres lakosának, 
A természet egyik remek munkájának, 
Kit is szépségéért sokak imádának. 

 
3. Akkor Priámus volt királya trónjának, 

Páris vala neve a király fiának. 
Mely Páris hallván szépségét Helénának, 
Mesterkedett, miként tehetné társának. 

 
4. De hogy rendes úton azt meg nem érhette, 

Mert Ménáhálus hált már akkor mellette, 
Helénáért magát kockára vetette, 
Páris mégis őtet magáévá tette. 

 
5. Ugyan is halljátok, mire vetemedett, 

Trónjából Melzena alá törekedett, 
Sőt Heléna után addig leselkedett, 
Hogy elvette, vele szerelmeteskedett.660 

  
A szöveg érdekessége, hogy az általam feltárt, illetve összehasonlító párhuzamként áttekintett 
anyagban egyedül a kisgyőri kéziratokban található meg, és itt is a kései (19. század végi, 20. 
század eleji) vőfélykönyvekben. Itt azonban nagy jelentőségű, mert a menyasszonyfektetés 
szokásmozzanatában az 1910-es évekig központi szerepet kapott ez a vers.661 Egyelőre úgy 
tűnik, hogy egy 1880 körül helyben keletkezett, talán éppen az első változatot jegyző Lengyel 
Károly által írott (vagy valahonnan kimásolt) szöveggel van dolgunk. Tanulságosak a három 
változatban előforduló mitológiai személy- és helynevek, amelyek a félrehallásból, 
félreértésből, nem pontos tudásból eredő szövegromlás tipikus esetei.662 Helené neve a 
legstabilabb, mindhárom változatban következetesen a magyarosabb hangzású Heléna 
formában szerepel. Parisz írásmódja a latinos Paris, illetve annak kiejtés szerinti 
magyarosított változatában Páris vagy Páriz. (Ugyanennek a névnek erős torzulása 
tapasztalható a 188. szövegben, ahol a Páris királyfival tengeren eveztem… helyett a 
szótagszámban is hiányos Barits fiával tengeren eveztem… olvasható.) Priamosz trójai király 
még ennél is bizonytalanabb, szerepel Priámus, Pirémus és Priamus formában egyaránt. 
Hasonlóképpen variábilis Menelaosz spártai király, akinek neve már-már alig emlékeztet az 
                                                 
660 Lengyel Károly vőfélykönyve. Kisgyőr (Borsod vm.) 1880–1881. HOM NA 1530. 22–24. A LEÁNYT 
KIKÉRŐ A FEKTETÉSRE. Ks.: Nemes frekvencia, kedves jó uraim…[162.I.] 
661 Klein Károly: Verses gyűjtemény. Kisgyőri szerzemények. Eger, 1913. HOM NA 305. 14–15. 
662 A standard írásmód alapjául a folklorisztikában leginkább használatos kézikönyvet, a Tokarev-féle Mitológiai 
enciklopédia magyar kiadását vettem figyelembe. TOKAREV, SZ. A. 1988. I. 735–736. 
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eredetire: Ménáhálus, Melánus, Mémáláns. Az 5. strófa két helynevet is tartalmazó második 
sorában (Trójából Melzena alá törekdett…) Trója helyett kétszer is a félrehallott, ám így is 
értelmes trónja szerepel. A másik helynév (Melzena, Melzina, Melréna) beazonosítása, illetve 
a szöveg esetleges forrásának, további párhuzamainak, elterjedésének a vizsgálata a további 
kutatás feladata lesz. 
A szövegek többi mitologikus stíluseleme közel sem ennyire koherens, mint a trójai 
mondakör négy versszaknyi, összefüggő felidézése. Jószerével egy-egy sor, fél sor, vagy 
gyakran csak egy-egy név felbukkanása jelenti a vőfélyversekben az antik vonatkozások 
megjelenését. Közülük egy jól elhatárolható szövegcsoportot alkotnak a vitézi-nemesi 
tematika jegyében fogant, hazugságverses motívumokban és toposzokban bővelkedő 
mulattató versek. Ezekben előfordul mind az ókori történelem, mind a görög-római mitológia 
harcos szereplőinek, hadvezéreinek, hőseinek és isteneinek a felvonultatása.  
 
1. Halljunk szót uraim, szerencsés harcomra, 

Ki voltam és vagyok? Nagy Sándor vezére, 
Karjai, részei között híres kommendása, 
Dárius megszalajtó karja!663 

 
*** 

 
6. Mert katonáimnak erejét szemléltem, 

A Mars piacából még eddig nem féltem, 
De szűz koronát, látjátok, elnyertem. 

 
13. Akárki légy, azért úgy vigyázz magadra, 

Jó készülettel menj hűséges utadra. 
Ész, tanács, pénz, fegyver, szív, nép kell a hadra, 
Herkules sem indul puszta kézzel vadra!664 

 
*** 

 
1. Bölcs Jupiter, ki a földet igazgatod, 

Az ég csatornáit fel-alá forgatod, 
Mi az akaratom, előre tudhatod, 
Min igyekezem most, azt is sajdíthatod. 

 
2. Kiszállt egy vitéz Marsnak mezejére, 

Villog a kard, legény kéne a végére. 
Segélj meg Jupiter! Légy dolgom vezére, 
Szálljon áldás tőled mindnyájunk fejére!665 

 
A Mars piaca, Mars mezeje szókapcsolat azért is érdekes, mert az általánosan harc mezejét 
jelentő kifejezés egy konkrét földrajzi névhez is kapcsolódik. A 19. században Szegeden Mars 
mezeje néven volt ismert a kaszárnya melletti tágas katonai gyakorlótér, amely országos 
vásárok színtere is volt egyben. A szegedi vőfélyek által gyakran használt (és egyes 
                                                 
663 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 8–
9. MIKOR A MENYASSZONYT FÖLFÉKETŐZIK. Ks.: Halljunk szót uraim, szerencsés harcomra…[165.] 
664 Ez a kisgyőri szöveg kérdéses datálású, mert az első változata mellett egy 1792-es bizonytalan évszám 
olvasható. Ezért itt a másik, későbbi változat biztosabb szövegét idézem. Verses gyűjtemény. Kisgyőri 
szerzemények. (Kisgyőr, Borsod vm.) Gyűjtötte Klein Károly. Eger, 1913. HOM NA 305. 17–18. KOSZORÚ 
KÖSZÖNTÉSE. Ks.: Minden rendből, karból kik ide gyűltetek…[166.II.] 
665 Taktabáji vőfélykönyv, 1899–1905. HOM NA 7518. 97–100. KONYHATÁNCKOR MONDANDÓ VERS. 
Ks.: Bölcs Jupiter, ki a földet igazgatod…[361.I.] 
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kiadásaiban a szegedi Vetró Lőrinc által szerkesztett) Alföldi vőfénykönyv hasonló verse 
feltehetően erre a piactérre utal.666 
A következő szövegcsoport a lakodalom természetéből adódóan a női istenségeket, 
mindenekelőtt a vágy és szerelem istenét, Vénuszt helyezi a középpontba.  
 
2. Flórával jártam én Vénusz kertében, 

Egy pár szép rózsaszál akadva kezembe. 
Amelyet itt tartok, látjátok, kezembe, 
Kérem, fogadjátok közétek szívesen!667 
 

*** 
 

1. Kedves húgomasszony, már ne halogassuk, 
Magunktól a menést ne is vonogassuk. 
Hanem Vénus marsát újra megmutassuk, 
Húzd rá egy kevéssé, kedvünk hadd mutassuk!668 
 

*** 
 

4. Elsőbben neveltek a kállai pusztán, 
Azután hizlaltak tatárka pelyváján. 
De Jupiter apám engemet megszánt, 
Királlyá tett engem a Vénusznak házán.669 

 
Ezekben a szövegekben azok az állandósult szókapcsolatként megjelenő frázisok érdemelnek 
külön figyelmet, amelyek nyilvánvalóan nem az antik mitológiából származnak, hanem annak 
folklorizálódása, popularizálódása révén alakultak ki és épültek be a vőfélyversekbe. Közülük 
a Vénusz kertje szókapcsolat abból a tradícióból ered, hogy Vénuszt a kertek és a virágok, a 
tavasz istennőjeként is tisztelték. A szövegben a Flórával való összekapcsolás is a virág és a 
kert-szimbolika alapján történik. (A szerelem és a virágoskert összefüggő motívumrendszere 
révén akár az európai lírai szöveghagyomány részeként is értelmezhetjük ezt a vőfélyverset.) 
A menyasszonyfektetés kapcsán elmondott versben szereplő Vénusz marsa feltehetően egy 
hangszeres dallam lehetett, amelyet a helyi hagyomány szerint mindig ilyenkor játszott a 
zenekar. A harmadik, hazugságverses összefüggésben megjelenő Vénusz háza kifejezés a 
római vallásban a Veszta-szüzek templomát jelentette; itt a mulattató vers funkciójának 
megfelelően a hetvenkedő vőfély kimeríthetetlen férfierejének tréfás kifejezésére szolgál. 
A római istenek közül az alvilág ura, Plútó szerepel még helyenként a lakodalmi költészetben. 
Előfordulása a cigánycsúfolókra jellemző, azokban a szitkozódó átokversekben, amelyekben a 
pokolra kívánják a zenészeket. (Plútó emlegetése a tréfás temetés lakodalmi és farsangi 
dramatikus játékainak szövegében is gyakori.) 
 
21. Követem döghúson hízott testeteket, 

Hogy Plútó pokolba vigye lelketeket! 
Elsőbb sütögesse ki a szemeteket, 

                                                 
666 BÁLINT S. 1957. 165. 
667 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 118. MIKOR A 
MENYASSZONYT BEVISZED AZ ASZTALHOZ VACSORAKOR. Ks.: Szerencsés jó estvét, érdemes 
uraim…[150.I.] 
668 Lengyel Károly vőfélykönyve. Kisgyőr (Borsod vm.) 1880–1881. HOM NA 1530. 22–24, 1. Cím nélkül. 
[Fektető vers] Ks.: Kedves húgomasszony, már ne halogassuk… [163.III.] 
669 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 109–112. MASKARA VERS. 
Ks.: Szerencsés jó estvét, minden félreálljon! [327.I.] 
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Húzzon tüzes nyársra mind a négyeteket!670 
  
A közköltészettől örökölt mitologikus stílus harmadik fő típusát azok a kvázi-mitológiai vagy 
pszeudo-mitológiai szövegelemek jelentik, amelyek formai-stilisztikai szempontból 
emlékeztetnek ugyan az antik történetekre és szereplőkre, de valójában (és a hallgatóság 
számára is köztudottan) tréfás célzattal írott parodisztikus alkotások. Ezek szépen példázzák 
azt a funkcióbeli különbséget, ami a biblikus és a mitologikus stíluselemek között 
megtalálható: míg a bibliai vonatkozások célja egy valós tartalom közvetítése, addig a 
mitologikus elemek csupán az archaizáló hangvételű deákos szövegek kapcsolódó formai- és 
stíluselemei. A fiktív személyek sorában Pulykadest és Kakudest már említettük a 
hazugságvers-jellegű tálalóversek kapcsán (241. sz.). Hasonló hozzájuk a káposztaköszöntő 
tálalóversek egy részében megjelenő Káp, azzal a különbséggel, hogy az ő személyéhez egy 
tréfás etimológián alapuló parodisztikus eredetmonda is kapcsolódik. A káposzta – Káp hozta 
szójáték eredetére vonatkozóan nincsen biztos adatunk, de a vőfélyversek tanúsága szerint a 
19. században országszerte ismert lehetett.671 A másodikként idézett ponyvavers kapcsán 
érdekes, hogy a messziről hozott étel-ital toposzának jegyében, a kvázi-mitológiai Káp 
személyéhez kapcsolva még az ősi soron eurázsiai eredetű káposztát is újvilági növényként 
láttatja a vőfélyvers. 
 

Én paradicsomban voltam, de messziről jöttem, 
Virágos kertnek gyümölcsét megettem, 
Melynek közepébűl káposztát emeltem. 
Kapa ajándékozta ezt híres káptalannak, 
Azért nevezik ezt is káposztának.672 

 
*** 

 
Itt jön uraimék az étkek királya, 
Oly jó étel ez, hogy önmagát kínálja. 
Hazánk büszkesége: úgy hívják – káposzta, 
Mert Amerikából a magját – Káp hozta.673 

 
*** 

Itt a jó tál étel, a töltött káposzta, 
Melyet országunkba Káp nevű pap hozta. 
Szakácsnénk kolbásszal jól megfoldozta, 
Gondolom vagy tízszer, nem csak egyszer sózta.674 

 
*** 

Más tál ételt hoztam, amely régi fajta, 
Magját az egri Káp országunkba hozta. 
Nálunk kevés termett, azt mindenki tudja, 
Azért a gazdánknak kerül nagyon sokba.675 

                                                 
670 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 36–42. PÁNTLIKA 
FELKÖSZÖNTŐ, ÍGY MONDD EL. Ks.: Szerencsés jó estvét kívánok ez háznak…[167.III.] 
671 Ezen a szójátékon alapuló, közkeletű kvázi-mitológiai elképzelésekre építve ír erről egy rövid humoreszket 
Babits Mihály. BABITS M. 1987. 287–290.  
672 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 14. 
A SZÁRMÁHOZ. Ks.: Én paradicsomban voltam, de messziről jöttem…[213. I.] 
673 Legújabb vőfény köszöntések. Írta Vargyas Endre, kiadja Hennicke Rezső. (Győr, 1867.) OSZK 819.688. 
MIKOR A KÁPOSZTÁT HOZZA. Ks.: Itt jön uraimék az étkek királya… 
674 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 91. KÁPOSZTA FELETT 
ÍGY SZÓLJ. Ks.: Itt a jó tál étel, a töltött káposzta…[216] 
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3. Verselés 
A vőfélyversek poétikájának bemutatása során a Szöveggyűjteményben közölt, általam feltárt 
kéziratos korpuszt veszem alapul. Ezt a szöveganyagot a verselés szempontjából részletesen 
elemeztem, míg a párhuzamként hivatkozott ponyvai- és egyéb kéziratos szövegeket 
összehasonlító adatokként vettem figyelembe. Így az itt következő megállapítások alapvetően 
az észak-magyarországi kéziratos vőfélykönyvek szövegeire igazak. Ugyanakkor 
megjegyzem, hogy a ponyvanyomtatványok egységesítő hatásának következtében a műfaj 
poétikája meglehetősen egyöntetűvé, egységessé vált, különösen a korszak második felében. 
Ezért a szűkebb, regionális anyagon elvégzett verstani vizsgálat eredményei természetesen 
általánosan is érvényesek, hiszen a kéziratos vőfélykönyvek repertoárja zömmel országosan 
elterjedt szövegekből áll.  
A vőfélyversek döntő többsége tizenkét szótagos sorokból és négysoros strófákból álló 
versformában íródott. Ez a versforma a műfaj kezdeteitől fogva máig uralkodó, számszerű 
előfordulása az általam vizsgált 364 szövegcsaládban 291 (majdnem pontosan 80%). A 
második leggyakoribb forma a hosszú körmondatokból álló terjengős próza (44 szöveg, 
körülbelül 12%). A ritmikus próza és a rímes, strofikus vers közötti átmenet valamelyik 
formájában keletkezett 16 szöveg (4,5%). A négysoros tizenkettestől különböző, egyéb 
versformák száma a legkevesebb, mindössze 13 esetben (3,5%) fordul elő ilyen.  
A prózai szövegek viszonylag magas aránya két szempontból is figyelmet érdemel. Egyrészt 
feltűnő, hogy a prózai forma csak bizonyos tartalmi-funkcionális csoportok esetében jelenik 
meg, azoknál viszont meghatározó (sőt olykor csaknem kizárólagos) fontosságú. Az egyik 
ilyen szövegtípus a leánykérés, illetve a kézfogó-jegyváltás szokásának szertartásos 
mozzanataihoz kapcsolódó leánykikérő versek csoportja. (1, 2, illetve 4–7. sz.) Ezeket egyes 
kéziratos gyűjtemények (legtisztább formában Bihari Lajos 1909–1911-es vőfélykönyve) 
külön is kezelik, násznagyversek címszó alatt. A leánykérő, leányt kiadó szövegeket a 
ponyvanyomtatványok is külön füzetekben közölték, násznagyok kötelességei címmel már az 
első, 1790 körüli időszaktól kezdődően.676 A 19. század második felében a verses szövegekkel 
keverten és külön is kerültek kiadásra hasonló nyomtatott füzetek.677  
Egy másik, prózában hasonlóan gazdag szövegcsoportot alkotnak a hívogatók. A lakodalmi 
vendégségbe vagy a templomi esküvőre (a hit felvételére) történő meghívás szokásmozzanata 
kapcsán a rigmusok szavalásánál gyakoribb eset volt a prózai szövegmondás (29, 32, 33, 35–
38, 42–44. sz.). Emellett a templomi esküvő előtt-után, a papnál elmondott köszöntőknél (116, 
117, 119–123. sz.) és az ünnepi étkezésnél elhangzó asztali áldásoknál (189, 191. sz.) 
figyelhető meg a verses szövegek hiánya, és a próza erőteljesebb jelenléte. Ezeken kívül 
néhány egyedi, szórványos esetben találkozunk prózával; a lakodalom menete szerinti 
tartalmi-funkcionális csoportok többségében pedig egyáltalán nem fordul elő. 
A prózai formák által meghatározott szövegcsoportok tartalmi és stilisztikai szempontból is 
nagyon hasonlók egymáshoz. Mind a lánykérés, mind a hívogatás, mind az esküvői 
papköszöntés esetében jellemző a fentebb már bemutatott biblikus témák és stíluselemek 
gyakori használata. A prózai szövegek hosszú körmondatai, barokkosan túlzsúfolt szintaktikai 
megoldásai és az ok-okozati viszonyokat didaktikusan fejtegető érveléstechnikája meglátásom 
szerint a 17. századi protestáns prédikációs szöveghagyomány öröksége. Az asztali áldás 

                                                                                                                                                         
675 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 67. 
KÁPOSZTAKÖSZÖNŐ. Ks.: Más tál ételt hoztam, amely régi fajta…[217] 
676 Násznagyok kötelessége, melly a násznagyságban forgolódó embereknek kedvekért írattatott Mátyus Péter 
által. Nyomtattatott ebben az esztendőben. (Vác, 1800 körül) OSZK 820.775. 
677 Legnagyobb hatásúak ezek közül: Karikó János: Ötven násznagyi beszéd. Alkalmi versekkel bővítve. Többféle 
körülményekhez és a köznép szokásaihoz alkalmazva. Budapest, 1889. Rózsa Kálmán és neje. OSZK Pny. 1923. 
Alföldi násznagykönyv. Budapest, 1889. OSZK Pny. 469. 
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esetében pedig közvetlen módon is megvan a kapcsolat az istentiszteleti gyülekezeti 
imádságok szövegeivel. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a lakodalmi költészetben a terjengős 
próza megjelenése a művelődéstörténeti-társadalmi háttérből adódó egyházi liturgikus 
kontextus következménye: a prédikáció és a gyülekezeti ima hatása egyértelműen igazolható. 
Ugyanakkor tetten érhető a szóbeliség egyik fontos stiláris eleme, a szólások és közmondások 
gyakori közbeiktatásával létrejövő ún. proverbiális szófűzés is, például a 6. szöveg esetében. 
A prózai szövegekkel kapcsolatos másik fontos szempont a 19. század folyamán bekövetkező 
változások vizsgálata. A legfőbb változás mindenekelőtt a próza arányaiban figyelhető meg. 
Az összehasonlításra egzakt lehetőséget biztosító kisgyőri vőfélykönyvekben az 1840-es 
évektől az 1910-es évekig terjedő időszakban kevesebb mint felére, 31%-ról 14%-ra csökken 
a prózai szövegek aránya a verses anyaghoz képest.678 Ugyanez a tendencia érvényesül a 
ponyvanyomtatványokban is: míg a korai kiadásokban gyakran a versek előzményeként is 
találunk prózai köszöntőket, addig a század végére ezek teljesen eltűnnek, illetve az önálló 
füzetként árusított násznagykönyvekben koncentrálódnak. Lényegében a verses formák 
divatjának erősödését és a prédikációs-imádságos hangvételű próza használatának 
elhalványulását érzékelhetjük a vőfélykönyvekben. A csökkenő arányok szövegtípushoz való 
kötöttsége azonban megmarad. A kisgyőri anyagban például stabilan három szövegcsoport: a 
bokrétaváltásra tartozandó versek, a hívogatók és a hitre követő (a templomba való 
elindulásra felszólító) versek maradtak meg prózai formában a 20. század elejére is. Az 1909–
1911-es násznagyi versek pedig lényegesen egyszerűbbek, rövidebbek lettek az 1840-es 
évekből fennmaradt elődeikhez képest. (lásd az 1–2, illetve a 4–6. szövegeket).  
A próza arányának csökkenése, és a verses szövegek divatjának erősödése sajátos átmeneti 
formákat is teremtett a 19. században. Több olyan példát ismerünk, ahol a néhány strófányi 
verses rigmust megelőzi vagy követi egy rövidebb prózai szakasz; illetve néhány esetben a két 
forma váltakozik egymással. A 17, 45, 46, 298. számú szövegekben a vers és a próza aránya 
hasonló, míg a 93. számú esetében a próza van túlsúlyban. Az egy-két mondatnyi 
terjedelemre történő lerövidülés legszebb példája a 60. szöveg, az ágykikérés beköszöntő 
soraival. A vers és próza váltakozásának legérdekesebb esete a 84. szöveg, ahol a kéziratos 
eredetiben strofikus, sorokra tördelt versformát alkalmazott a szerző Bihari Lajos. A 
szótagszám és a páros rímek alapján volt lehetséges a három sorpár elkülönítése, mely a 
közöttük lévő egy-két összekötő mondattal kapcsolódik összefüggő szöveggé. A prózai és 
verses részek váltakozása nem volt ismeretlen a 18. században sem. Jól példázza ennek az 
átmeneti formának a meglétét a Köszöntő versek erdélyi gyűjteményében (1759–1760) 
található, Szavak című köszöntő- és áldásfüzér, mely a 19. századi vegyes szövegekhez 
nagyon hasonló szerkezetben került lejegyzésre.679 
Az átmeneti formák másik típusában a rímes, olykor strófákba szedett versek ingadozó 
szótagszáma és bizonytalan verstani szerkezete kölcsönöz prózai jelleget a szövegeknek. Ez 
nem az jelenti, hogy a szabályos nyolcas vagy tizenkettes sorok közé egy-két szótaggal 
hosszabb vagy rövidebb sorok keverednek, hanem azt, hogy versként sokszor nem is 
értelmezhető formákkal találkozunk. Lényegében eldöntendő kérdés, hogy rímes és ritmikus 
prózának, avagy gyengén sikerült versnek tekintjük-e az alkotásokat. A legtöbb ide tartozó 
szöveg a hívogatók között található. Erre a tartalmi-funkcionális csoportra erősen jellemző a 
próza használata, és ezen a lakodalmi forgatókönyvi helyen a versek terjedése csak egy 
későbbi, a 19. század második felében lejátszódó változásnak az eredménye. Éppen ezért 
alakulhattak ki olyan átmeneti jellegű szövegek, amelyekben az egyébként stabil kezdő- és 
záró versszakok között a meghívással kapcsolatos adatok elsorolása próza-szerű formában 
történik. Az ingadozó szótagszámú sorok tehát éppen ott jelennek meg, ahol a hívogatás 
lényegi mondanivalója hangzik el, megtartva a prózai formáktól örökölt mondatszerkesztési 
                                                 
678 Az elemzést szövegpéldákkal együtt lásd TÓTH A. 2008. 134–142. 
679 RMKT XVIII/8. 2006. 330–332. [204.] 
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megoldásokat. Az 50. szövegben például a verstanilag szabályosnak tekinthető első két strófa 
után egy kötetlen szótagszámú, ámde rímes és ritmikus tagmondatokból álló rész következik. 
Ehhez hasonló példákkal szolgálnak a 34, 48, 52, 124. szövegcsaládok egyes változatai is. 
 
3. Eljegyezte úgy, mint hajadon leányát, 

De ez eljegyzésben nem akarván megmaradni, 
Hanem örökös kötést akar majd tenni. 
Azért általam tiszteli, hogy a hétnek 
Szerdai napjára, az Isten házába, 
A hitnek vallására, ugyan azon 
Napnak esteli órájára szívesen meghívja önként.680 

 
A vőfélyversek legjellemzőbb versformája a tizenkét szótagos, két félsorra tagolható, (6+6, 
5+7, 7+5, megoszlású, korábban alexandrinusnak is nevezett) felező tizenkettes, négysoros 
bokorrímes vagy páros rímű strófákban. Ez a Gyöngyösi-strófa néven ismert versforma a 17. 
századi barokk irodalom öröksége. Zrínyi Miklós (1620–1664) tollán ebben íródott a Szigeti 
veszedelem, és Gyöngyösi Istvánnak (1629–1704) a korszakot alapvetően meghatározó epikus 
költeményei is ebben a versformában születtek. A Gyöngyösi-strófa később az egész magyar 
irodalom egyik legnépszerűbb versformája lett: Bessenyeinél új rímképletet nyert, majd Petőfi 
és Arany költészetében átértelmezett ritmizálással egészen a 19. század derekáig továbbélt.681  
A felező tizenkettes a vőfélyversek közvetlen előzményét jelentő 18. századi közköltészetben 
is gyakori versforma, illetve általában a kollégiumi diákverselés és a vele szorosan összefüggő 
magyar nyelvű nemesi költészet karakteres jellegzetessége. A kollégiumokban a versírás 
tanításának legáltalánosabb módszertani eleme volt a propositio készítése: egy adott témára, 
adott versformában kellett a diákoknak magyarul vagy latinul verset írniuk. A propositiók 
leggyakoribb versformája Gyöngyösi-strófa volt, így a 18. század tanult nemessége és vidéki 
értelmisége természetesen ezt a formát tekintette elsődlegesnek és érezte leginkább 
magáénak.682 A 18–19. század fordulóján a magas irodalom már túlhaladott ezen, a klasszikus 
és a nyugati versformák azonban nem épültek be a konzervatív nemesi verselés és a 
kollégiumi diákköltészet ízlésvilágába.683 A Gyöngyösi-hagyomány a kollégiumokban 
elsősorban az alkalmi költészetben, azon belül is leginkább a halotti búcsúztatókban maradt 
fenn és élt tovább a legerősebben. Ennek a műfajnak a 19. századi vőfélyversekre gyakorolt 
hatását korábban a menyasszony búcsúztatók szerkezete kapcsán már említettük; itt 
megjegyezzük, hogy a halotti búcsúztatók a versforma tekintetében is meghatározónak 
tűnnek.684  
A 19. századi parasztság nem elsősorban a kollégiumi és nemesi verselés tradícióiból, sokkal 
inkább a népoktatásban használt tankönyvekből ismerhette a négysoros, bokorrímes felező 
tizenkettest. Losonczi Hányoki István (1709–1780) Hármas kis tükör című műve ilyen 
versformában adja elő Magyarország és Erdély leírását. A Hármas kis tükör első, 1771-es 
pozsonyi kiadása a református iskolák számára készült. Első része, a Szent História 
lényegében egy katekizmusi formában megírt, németből magyarított református hittankönyv. 
Második és harmadik része, Magyar Ország Kis Tükre és Erdély Kis Tükre földrajzi, 
alkotmánytani és történeti szempontból tanítja a népiskolai tananyagot. Az országismertetők 
miatt felekezettől függetlenül használták, 1771–1868 között hetvennél is több kiadása látott 
napvilágot. Nemzedékek szerezték belőle történeti ismereteiket, a magyar parasztság 

                                                 
680 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 13. LAKODALOMRA 
HÍVOGATÓ. Ks.: Az hajnal szarvasát nyomozva keresem…[50.] 
681 GÁBOR I. 1940. 136–143, 1942. 31–69, RÓNAY Gy. 1956. 140–162. 
682 KOSÁRY D. 1983. 68. 
683 JÁNOS I. 1993. 7. 
684 KOMÁROMY S. 1992. 20. 
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történettudata és országismerete elsősorban ezen alapult. Az oktatásból való kivonását 
követően számos példánya még évtizedekig kedvelt olvasmány volt a betűismerő falusiak 
körében.685 Mesterkélt, erőltetett rímekkel és barokkos terjengősséggel megfogalmazott 
népoktató klapanciái a hétköznapi tudás részét képzeték, ezzel a Gyöngyösi-strófa 
népszerűségét is biztosították az egész 19. században. 
A vőfélyversekben a felező tizenkettes sorok ritkán fordulnak elő valódi, tiszta Gyöngyösi- 
vagy Zrínyi szintű megfogalmazásban. A Gyöngyösinél mereven alkalmazott, középen éles 
cezúrával elválasztott 6+6-os, vagy Zrínyinél a bátrabban kezelt és változatosabb ritmikájú 
(7+5, 5+7 megoszlásban is gyakran előforduló) sorok a mi anyagunkban erősen ingadozó és 
variábilis módon jelennek meg. Az egy-két szótagnyi eltérések miatt a sorok szótagszáma 10–
14 között változik, és a két félsort középen elválasztó ritmikai cezúra gyakran kettévágja a 
szavakat. Emiatt a vőfélyversek kissé nehézkes verselésűek, ritmusuk sokszor megdöccen, 
ugyanakkor a változékony hosszúságú sorok némileg rugalmasan képesek alkalmazkodni a 
szerző poétikai készségének színvonalához. A szótagszámok vizsgálata azt mutatja, hogy a 
háttérben, gondolatban a Gyöngyösi-strófa 6+6-os szabályos ritmikája az ideál, de a 
vőfélyversek szerzői nem törekednek mindenáron a tizenkettes sorok merev szabályosságának 
betartására. Általában jellemző, hogy a szövegek 80%-át kitevő felező tizenkettesek között 
alig találunk tiszta és szabályos verssorokat, sőt az egy-két szótagnyi eltérés, a 11 és 13 
szótagos forma általánosnak mondható. Ugyanakkor tudatosan kialakított heterometrikus 
strófákat egyáltalán nem találunk, tehát az eltérő szótagszámokat egy lazán kezelt vagy 
elrontott izometriának kell tekintenünk.686 Hogy mennyire nem elsődleges szempont a 
szabályos verssor, azt jól mutatják azok a példák, amelyekben a 12-es ideáltól való eltérés 
tapasztalható, de egy kis odafigyeléssel könnyedén követhette volna a szabályos verstani 
megoldást a szerző. 
 
Édes uram tudják, / mert írva van,   6-4 
Hogy Isten mondá még / a paradicsomban,  6-6 
Nem jó embernek / itt élni egyedül,   5-6 
Azért szerzek neki / társat segítőül.687   6-6 
 
Édes uram tudják, / mert bizony írva van,  6-6 
Hogy Isten mondá még / a paradicsomban,  6-6 
Nem jó az embernek / itt élni egyedül,   6-6 
Azért szerzek neki / társat segítőül.   6-6 
 
A szövegromlás gyakori jelensége, hogy a ponyvanyomtatványok egyébként szabályos 
ritmusú sorai sérült szótagszámmal kerülnek át a kéziratokba, és már romlott formában 
folklorizálódnak tovább. Ezek a jelenségek arra utalnak, hogy a népi ízlés szerint a 
vőfélyversek poétikájának nem a szabályos ritmus a legfontosabb eleme. 
 
1. Tisztelt ház gazdája, / kérek szabadságot, 6-6 

Míg elbeszélem / a szent házasságot.  5-6 
 
2. Ádámot az Isten / mikor teremtette,  6-6 

A szent házasságot / még akkor rendelte. 6-6   
                                                 
685 KÓSA L. 1979. 473. 
686 Nem kizárható az sem, hogy a 19. században terjedő, 11-es vagy 13-as sorokat kedvelő új stílusú népdalok 
hatása érezhető a vőfélyverseken. A 12-es sorok ugyanis a régi stílusú népköltészet recitáló dallamainak (számos 
balladának, egyházi népéneknek, kesergő dalnak, kolduséneknek) a hagyományos versformája, míg az új stílusú 
népdalok szinte alig használnak 12-es strófát. VARGYAS L. 1988. 467. 
687 Az 1895. évi…Násznagyi és vőfényi beszédek és versek. A nép számára készítette: Flóris Benő. (Tata, 1895.) 
OSZK PNy 1522. KÉRŐ NÁSZNAGY BESZÉDE. Ks.: Érdemes uraim! Tudják, mert írva van…[3.] 
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Egy oldalcsontját / Ádámnak kivette,  5-6 
Melyből Éva asszonyt / mellé készítette.688 6-6 

 
Adjanak hát nékem / egy kis szabadságot, 6-6 
Még elölbeszélem / a szent házasságot.  6-6 

 
Ádámot az Isten / mikor teremtette,  6-6 
A szent házasságot / még akkor szerzette, 6-6 
Egy oldala csontját / Ádámnak kivette,  6-6 
Melyből Éva asszonyt / mellé készítette.689 6-6 

 
Megfigyelhető a szövegekben, hogy a cezúra utáni második félsorok szótagszáma általában 
stabilabb, mint az első félsoroké. Így a vőfélyversek legtipikusabb szótagszám-képlete az 
n+6, ahol n legtöbbször 4–7 között változik.  
Ennek elsősorban az az oka, hogy a rugalmasan kezelt felező tizenkettes soroknál sokkal 
meghatározóbb és merevebben követett poétikai elem a rímelés. Az anyag majdnem teljes 
egésze szabályos rímképleteket követ, és ez alól alig van kivétel. (A prózai és verses formák 
közötti átmenetek esetében is látható, hogy például a hívogatók verssé alakulásának 
meghatározó fázisa a különböző hosszúságú mondatok, tagmondatok utolsó szótagjainak 
rímes összecsengése; a szótagszámtól és a sorok számától függetlenül, a strofikus szerkezet 
kialakításának igénye nélkül.) Az ideálként követett Gyöngyösi-strófa bokorrímes, és ennek a 
rímképletnek a dominanciája a vőfélyversekben számszerűen is igazolható. Az általam 
vizsgált teljes versanyag 43%-a, azon belül a négysoros felező tizenkettesek több mint fele 
(54%-a) az AAAA rímképletet használja.690  
A népköltészetre általában jellemző rímelés a vőfélyversek esetében egy szigorúbb és 
merevebb alkotásmód eredményeként szinte rímkényszerré alakult. A régi, barokkos irodalmi 
hagyományokat követő, és tudatosan erőltetett rímelés, azaz a kadenciát a tartalom rovására is 
kiügyeskedve megtaláló verselés a vőfélyversek egyik karakteres jellegzetessége. A rímek 
típusa a legtöbb esetben ragrím vagy asszonánc; igazán ötletes és egyedi megoldásokkal 
ritkán találkozunk. Az egyszerű ragrímek gyakori alkalmazásának következménye, hogy a 
sorvégi szavak azonos szófajhoz tartoznak, és azok hasonló toldalékolása egysíkúvá, gépiessé 
teszi a versek szintaktikai struktúráját.691 A ragrím által szerkezetileg meghatározott 
mondatok monoton sorozata miatt lesz nehézkes a verselés, amelyet a sorátlépés 
(enjambement) szinte teljes hiánya is felerősít. Ez utóbbi versmondattani sajátosság a 
népköltészetre általánosan jellemző: a sorok és a versszakok terjedelme pontosan egybeesik a 
mondatokéval. Az enjambement hiánya így a hangzat és a gondolat szakaszainak ritmikai 
egységét biztosítja.692  
A bokorrím után a második leggyakoribb rímképlet a páros rím. A felező tizenkettesek 
mintegy 29%-a (ami a teljes szöveganyagnak körülbelül a 36%-a) alkalmazza az AABB 
típusú rímképletet. Ezek mellett van még 30 olyan vers, amelyekben a bokorrímes és páros 
rímű strófák váltakoznak, tehát ebből a szempontból vegyes csoportnak tekinthetők. Olyan 
eset is előfordul, hogy ugyanannak a szövegcsaládnak az egymástól némileg eltérő 
változataiban az egyik inkább bokorrímes, a másik inkább páros rímes jellegű (például a 214. 
                                                 
688 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 87. HÍVOGATÓ VERS. 
Ks.: Tisztelt ház gazdája, kérek szabadságot…[45.] 
689 Vőfények kötelessége, irattatott Mátyus Péter által. Pest, Patzkó Ferenc nyomdája, 1793. EZ VERSEKBEN 
AZ ELSŐ VŐFÉNY AZ HÁZASSÁGOT KOMMENDÁLJA. Ks.: Uraim, halljunk szót, szólok igazságot… 
RMKT 2006. 238. sz. (404.) 
690 Az izorímes szerkezetek nagy száma már az 1600 előtti magyar költészetben is jellemző, ás túlsúlyuk egészen 
a 19. századig megmarad. SZIGETI Cs. 2005. 14. 
691 SZABÓ László 1983. 344–345, KOMÁROMY S. 1992. 20. 
692 VARGYAS L. 1988. 476–477, KOMÁROMY S. 1992. 35. 
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sz.). A Gyöngyösi-strófa átalakítását az irodalomtörténet Bessenyei Györgynek (1747–1811) 
tulajdonítja, aki előszeretettel alkalmazta a felező tizenkettes sorok végén bokorrím helyett a 
páros rímeket.693 A század végén megjelenő első ponyvafüzetekben már előfordul mind a 
kétféle rímelés, és ez a 19. században mindvégig jellemző is marad. Bár egyik vagy másik 
ponyvakiadás jellemzően egyik vagy másik rímelés-technikai megoldást alkalmazza inkább, 
kizárólagosság vagy általánosításra okot adó tendenciózus jelenség ezek kapcsán nem 
figyelhető meg. A kéziratos anyagban sem lehet számottevő különbségeket felmutatni, mert 
mindkét típus megtalálható minden kéziratban, és azok időbeli alakulására sem sikerült 
egyértelmű tendenciákat megállapítanunk. Úgy tűnik, hogy a páros rím aránya kisebb ugyan, 
de a műfaj kezdeteitől fogva ez is szerves része és meghatározó poétikai eleme a 
vőfélyverseknek. Ugyanakkor megfigyelhető – és ez már a terjedés, változatképződés 
kérdései felé irányítja a figyelmünket –, hogy a legtöbb változattal rendelkező, legszélesebb 
körben elterjedt és országszerte szinte minden kéziratos gyűjteményben megtalálható „nagy 
klasszikus” szövegek (például a Vajda, hegedűknek… 106. sz., Szívvidámításra Isten a bort 
adta… 277. sz., Uraim, halljunk szót… 336. sz., tréfás verbuválás 361. sz.) egytől egyig 
bokorrímesek. Ez azt a feltételezést erősíti meg, hogy a négy sort összekapcsoló csoportrím 
egyúttal egyben is tartja a strófákat, és az ilyen típusú versszakok stabilabbak a könnyen 
sorpárokra hulló páros ríműekkel szemben.694 
A vőfélyversek esetében nem a ritmikai vagy tartalmi szempontok, hanem a rímelés 
milyensége határozza meg a strófák szerkezetét is. A legelterjedtebb és általánosnak 
mondható a négysoros strófa, amely azonban olykor három- vagy ötsorossá alakul a 
folklorizálódás, változatképződés, terjedés során. A háromsoros, ötsoros versszakok 
előfordulása szórványos, esetleges. A legnagyobb valószínűség szerint ezek nem önálló 
versformák (például a négy- és háromsoros szakaszokat tartalmazó szonettforma) töredékes 
maradványai, sokkal inkább a szövegromlás különböző jelenségein keresztülment egykori 
négysorosok átalakult variánsai. Ezekben minden esetben csoportrímet találunk még akkor is, 
ha a háromsoros szakaszok egyébként páros rímű szövegben találhatók (lásd a 176. sz.). 
Érdekes forma az alábbi, három-kettő-négy sorszerkezetű tálalóvers, amelynek összefüggően 
lejegyzett szövegét a rímelés alapján én bontottam strófákra. 
 
3. Páros élteteknek ma hasadt hajnala, 

Az Úrnak áldása terjedjen ezen párra, 
Mint harmatnak nyárban égből lehullása. 

 
4. Sok számos esztendőt éljen ez jeles pár, 

Vígan folyjon rajta tél, tavasz, ősz és nyár, 
Meg ne szomorítsa búbánat, veszély, kár!695 

 
*** 

1. Mi légyen az kenyér, Krisztus ezt kérdezte,  
Bizony ez nem egyéb, hanem az ő testje,  
Még az végvacsorán ő ezt elvégezte. 

 
2. Mi ezen kenyeret tehát megböcsüljük,  

                                                 
693 GÁBOR I. 1940. 136–143. 
694 A páros rímek gyakoriságának poétikatörténeti előképei a 16–18. századi magyar költészetben 
gyökerezhetnek. A Szentsei-daloskönyvben (1704) a korszak átlagához képest igen magas a kétsoros strófák 
aránya. Valószínű, hogy a magyar költészet már a 16. században magáévá tette a kétsoros strófák eszményét, 
amely a később uralkodóvá vált négysorosok mellett mindvégig jelen volt és a közköltészet versformáira is erős 
hatást gyakorolt. SZIGETI Cs. 2005. 17, CSÖRSZ Rumen I. 2009. 55. 
695 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 83–84. MENYASSZONY 
FELKÖSZÖNTŐ ASSZONYFŐVEL. Ks.: Szerencsés jó reggelt, kedves násznagy uram! [176.] 
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Mint Krisztus testjit, úgy magunkhoz vegyük! 
 
3. Kérjük mi hát őtet, hogy kenyeret adjon,  

Isten őfelsége, el sem is ne hagyjon,  
Szent testjével minket megajándékozzon, 
Holtunk után pedig magához fogadjon!696 

 
A páros rímű szövegekben a versszakok szerkezete alapvetően különbözik a bokorrímes 
szövegekétől. Látszólag egyforma a kettő, hiszen a vőfélyversek döntő többségében 
négysoros strófákat találunk. Ám míg a bokorrímes megoldás esetén a szerkezeti alapegység a 
strófa, addig a páros rímű szövegek alapegysége a rím által összefogott sorpár. Költészettani 
értelemben a versszak nem egyszerű tördeléstechnikai jelenség és ritmusbeli szerkezet, hanem 
értelmi és gondolati egység is. Korábban már említettük, hogy az egy versszak – egy kép 
szerkesztési elv a menyasszony búcsúztatók és halottbúcsúztatók egyik legalapvetőbb 
jellegzetessége. Ez a tartalmi-gondolati struktúra azonban elsősorban a bokorrímes szövegek 
esetében tud megvalósulni. A vőfélyversek poétikai színvonalán nagyon ritka, hogy a 
sorpárokra tagolódó páros rímű versek esetében a versszakhatárok egybeessenek az egyes 
gondolatok, hangulatok kifejezésére hivatott mondatok terjedelmi határaival. Sokkal 
jellemzőbb az esetlegesség: az összetartozó sorpárok négysoros strófává való szerveződése 
lényegében csak írásképi, tördeléstechnikai kérdés. (Szép példa erre a 174. szöveg, amelyben 
a strófákra való tördelést akár másképpen is el lehetett volna végezni. A nyomtatott 
vőfélykönyvek jelentős része pedig nem is alkalmaz versszakokat a szövegképben, hanem 
egyvégtében hozza a rigmusokat, a hely- és papírkímélő gazdaságosság jegyében.)  
Ha a sorok száma néggyel osztható, akkor formailag nincs különbség egy páros rímű és egy 
bokorrímes szöveg között. Ha azonban nem jön ki az egész strófák száma, akkor újabb 
megoldásokkal találkozunk. Ezek közül azt a hármat érdemes bemutatni, amelyek aránylag 
nagy számban és következetesen megjelennek és formai szempontból a páros rímű 
szövegeken belül altípusokat képeznek. Az első, hogy a négysoros beosztás után fennmaradó 
egy sorpár a vers elején vagy végén jelenik meg többletként (lásd például a 232, 337. sz.). 
Ennek egy stabilabb, többször is előforduló rögzült formája a kétsoros zárlat alkalmazása. 
Ezek a sorpárok a szöveg törzsétől gyakorlatilag függetlenül, külön egységet alkotva 
szerepelnek egy kiemelt záró (ritkán bekezdő) funkcióban. (például a 169, 226, 261. sz.). 
Ilyen kétsoros zárlatok időnként bokorrímes versekhez is kapcsolódhatnak (178, 179, 325. 
sz.).  
A második jellegzetes páros rímű versforma a tízsoros szöveg. Ez lényegében az előző, 
kétsoros zárlatot alkalmazó típusból alakulhatott ki, a hozzá kapcsolt kétstrófányi terjedelem 
rögzülésével és következetes használatával. (250, 347, 354. sz.). Végül harmadikként említem 
a leggyakoribb ilyen versformát, a páros rímű sorokból építkező hatsoros típust. (Legszebb 
példái: 133, 204, 207, 218, 283, 308. sz.). A hatsoros vőfélyversek között olykor vegyes 
rímelésű, sőt tisztán bokorrímes szövegek is előfordulnak (229, 235. sz.)  
A rímelés kérdésével szorosan összefügg a változatképződés mikéntje. A bokorrímes 
négysoros strófák általában egyben maradnak, míg a páros rímű szövegek sokkal 
hajlamosabbak a széthullásra, és gyakrabban lesznek belőlük vándor sorpárok- vagy 
versszakok.  
Az összes többi, a négysoros felező tizenkettestől eltérő versformát szórványosnak és 
egyedinek tekinthetjük. Közülük legismertebb a Balassi-strófa, amely három soros 
egységekből építkezik. A három sor szótagszáma 6-6-7, közülük a két hatos sor páros 
rímelésű. Három egységből álló teljes formájának rímképlete AAB, CCB, DDB, tehát a páros 

                                                 
696 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 12–
13. AZ KENYÉRRÜL. Ks.: Mi légyen az kenyér, Krisztus ezt kérdezte…[252.] 
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rímű hatos sorpárok közé beékelt hetes sorok is rímelnek egymással. Rövidebb, két egységből 
álló változatát minornak is nevezzük. A vőfélyversek között kivételes és egyedi versforma, az 
1826 körüli Makói énekeskönyv két szövege, és az 1847-es magyaróvári ponyva számos verse 
íródott Balassi-strófában.697 Az általam kutatott anyagban egyetlen hasonlót sem találtam. 
Ennél elterjedtebbek azok a versformák, amelyek alapvetően a lírai népköltészetre jellemzők, 
és a vőfélyversek közé való bekerülésük a szájhagyományozó folklór közvetlen hatásának 
tekinthető.698 Ilyen többek között a páros rímű nyolcas, amely a tizenkettesekkel keveredve 
(62, 108. sz.) és önállóan is előfordul (276, 290, 312. sz.). A tartalmi-tematikai csoportok 
közül a szokásmozzanatokhoz kapcsolódó rigmusokban a nyolcas (és a hatos-hetes) sorok 
elég ritkák, és a tizenkettesekkel vegyesen jellemzőek. 
 
1. Én is bírok tisztességet, 

És hívok öszve vendéget, 
Asztalra viselek gondot.  
Ne nézzetek min’ bolondot. 

 
2. Én helyt mind benn, mind kinn állok,  

Mindent jó szóval kívánok. 
Jó szót jó szóval váltassék,  
Az Isten meg ne bántassék!699 

 
*** 

 
1. Áldott légy már édesapám, 

Édes kedves szülőanyám, 
Áldott légyen az az emlő, 
Mellyel engemet szoptattál. 

 
2. Köszönöm már édesatyám, 

S anyám, hogy ennyire feltartottál, 
Feltartottál, ápolgattál, 
Most szárnyamra bocsátottál.700 

 
Tiszta formában a nyolcas sorok a népdalszerű, rövid borköszöntőkben és mulatódalokban 
fordulnak elő a leggyakrabban. Ezek közül több szövegnek is vannak közvetlen 18. századi 
közköltészeti, illetve 19–20. századi folklór párhuzamai, mint az alábbi pálinkaköszöntő 
versnek is. 
 

Nem ér semmit a jó reggel, 
Ha nincs egy szalmás üveggel. 
Én édes szalmás üvegem, 
Leveszem neked süvegem.701 

 

                                                 
697 KÜLLŐS I. 1997. 105–125. A szövegeket lásd RMKT XVIII/8. 2006. 444, 450. [276, 292.] illetve 
Menyegzői vígságra a’ legeslegújabb Vőfélység… (Magyaróvár, 1847) OSZK 270.195 
698 VARGYAS L. 1988. 466–473. 
699 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 137. VŐFÉLYNEK 
LENNI KELLŐ NEM HOGY ILYET NE MONDJON. Ks.: Én is bírok tisztességet…[312.] 
700 Kisgyőri kézirat, 1841–1843. HOM NA 1609. 116–117. APJÁTUL, ANYJÁTUL BÚCSÚZÓ VERS. Ks.: 
Áldott légy már édesapám…[108.I.] 
701 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 32. 
PÁLINKAKÖSZÖNTŐ VERS. Ks.: Nem ér semmit a jó reggel…[276.] 
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Hasonlóak ehhez a hat- illetve hét szótagos sorokból álló versformák, melyek a népdalokhoz 
állnak a legközelebb. Nem kizárt, hogy a kéziratos vőfélykönyvekbe a szájhagyományban élő 
lakodalmas dalok is bekerültek, bár ezek a szövegek is viselnek vőfélyrigmusokra, 
szertartásos köszöntőversekre utaló címeket. Valódi vőfélyversként való használatuk azonban 
nem valószínű. 
 
2. Az víz másként jó lenne, 

De béka lakik benne, 
Még csömörbe ejthetne, 
Kólikát szerezhetne. 

 
3. Oda vesszen a víz, 

Nincs számnak tőle íz, 
Bort töltsünk a gégére, 
Úgy gyün egészségére. 

 
4. Víz árt a kántoroknak, 

Árt a doktoroknak, 
Nagyobb, kisebb papoknak, 
Tehát minden toroknak. 

 
5. A doktor is tiltotta, 

Hogy ne igyon, azt hagyta. 
Vesszen hát egymagába, 
Úgysem kapok én rajta.702 

 
*** 

 
Azt mondja a torma, 
Hogy minden jány egyforma. 
Hazudik a torma, 
Mer’ az nem egyforma!703 

 
Végezetül említjük azokat a versformákat, amelyek egyértelműen a 18. századi közköltészeti 
alkotások szövegszintű továbbélésének, kései változatainak tekinthetők. Ezek a versformák 
egyediek, és a 19. századi vőfélyversek között még szórványosan sem jellemzőek. A felező 
tizenkettes sorokból felépülő különböző strófatípusok dominanciája mellett a közköltészet 
változatos versformái a vőfélykönyvekben általában nagyon ritkán fordulnak elő. Éppen ezért 
értékes a Pántzél János-énekeskönyvének az a két verse, amelyet a szöveggyűjteményben a 
287. és a 316. számon közöltünk. A 316-os Halljátok meg panaszimat, bizony nem kevés van! 
kezdetű mulattató vers (mendikáns ének) egy széles körben elterjedt 18. századi szöveg, 
melynek későbbi változatai egyelőre nem ismertek.704  
A rendhagyó, egyedi versformák mellett érdemes kitérnünk még azokra a szintén ritka és 
különleges rímekre, amelyek a vőfélyversekben helyenként előfordulnak ugyan, de 
általánosan soha nem jellemzőek. A 108. számú kisgyőri búcsúztatóban belső rímek (sőt, 
szabályos középrímek) vannak: menni-tenni, veletek-lehetek. Ez a szöveg egyelőre más 

                                                 
702 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 20–
21. POHÁR FELADÁS. Ks.: Bort igyunk most mi, nem vizet…[284.] 18. századi párhuzamait lásd RMKT 
XVIII/8. 2006. 495–499. [23.] 
703 Bihari Lajos kéziratos gyűjteménye. Kisgyőr (Borsod vm.) 1909–1911. HOM NA 580. 24. TORMA 
BEVITELEKOR. Ks.: Azt mondja a torma…[212.] 
704 RMKT XVIII/8. 2006. 624–628. [193.] 
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forrásból nem került elő, az 1840-es évekből származó első változata később azonos formában 
megjelent a szintén kisgyőri Bihari Lajos vőfélykönyvében, nyilván a helyi kéziratok 
egymásról való lemásolása révén. 
 
3. Elmegyek már házatoktul, 

El kell menni, nincs mit tenni. 
Sír az én szívem bennem, 
Hogy veletek nem lehetek már.705 

 
A szó eleji betűrím, az alliteráció is meglehetősen ritka vendég a vőfélyversekben. A taktabáji 
Maskara-vers egyik strófája szép kivétel. 
 
7. Csíkot, csukát, csöregét itt eleget adnak, 

Diót, dinnyét, derelyét asztagokba raknak. 
Makkon malacot télben is hizlalnak, 
Gyógyulástul, hasfájástul hajnalba jóllaknak.706 

 
Rendhagyó és egyedi az egyik legelterjedtebb kásapénz-szedő vers ponyvai eredetű 
szövegének kisgyőri változata. Ebben a magas és mély hangrendű magánhangzók ellentétére, 
de az azonos mássalhangzók összecsengésére épülő különleges rímmel találkozunk: 
 

Szegény, hogy a kását ott kinn kavargatta, 
A tűz a jobb kezét nagyon megégette.707 

 
Az önrím és a tiszta rím keveredéséből jön létre a több változatban is ismert agyon–vagyon–
fagyon szójáték. A Pacséri vőfélykönyvben és a Diák versek, mondókák (1745–1749) című 
kéziratos gyűjteményben található párhuzamai is ugyanezen szavak köré épülnek, sőt 
lényegében a szépen eltalált rímelés jelenti ennek a vándorstrófának a legfontosabb kohéziós 
elemét. 
 

Cibere, derelye, lencse, borsó vagyon, 
Egy megdöglött kappant hatan vertünk agyon. 
Akinek bor nem kell, kezembe víz vagyon, 
Igyon hát belőle, ballagjon a fagyon.708 

 
 

Változatképződés, terjedés 
 
A bevezetőben vázolt lehetséges megközelítések és kutatási irányok között több olyan is 
említésre került, amelyekben a vőfélyversek folklór- vagy nem-folklór mivolta került 
előtérbe. Ezek a megközelítések elsősorban az írásbeliség, az egyénhez köthető szerzőség, az 
individuális előadásmód és a népköltészettől idegen esztétikai-stilisztikai elemek okán 
szokták a vőfélyverseket a folklórműfajok zárt rendszerén kívül tárgyalni. Kevéssé 
                                                 
705 Kisgyőri kézirat, 1841–1843. HOM NA 1609. 116–117. APJÁTUL, ANYJÁTUL BÚCSÚZÓ VERS. Ks.: 
Áldott légy már édesapám…[108.] 
706 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 24. MASKARA VERS. 
Ks.: Szerencsés jó estvét, minden félreálljon! [327.II.] 
707 Kisgyőri kézirat. Kisgyőr (Borsod vm.) 1841–1843. HOM NA 1609. 108–109. A 
SZAKÁCSASSZONYRÓL. Ks.: Halljunk szót uraim, míg itt perolálok…[346.II.] 
708 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 84. ÚJÍTÓ VAGY VÍZ 
FELKÖSZÖNTŐ VERS. Ks.: Cibere, derelye, lencse, borsó vagyon…[301.] 18. századi szövegpárhuzama: 
RMKT XVIII/4. 2000. 308. [127.] 
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foglalkozatta azonban az eddigi kutatást a folklór egyik alapvető sajátossága, a változatok 
meglétének és jellegzetességeinek a kérdése.  
Minden egyes folklóralkotás változatokban él, a változatok nélküli (Ortutay Gyula 
megfogalmazása szerint invariáns) jelenség nem folklór jellegű.709 A változatképződés módja, 
mikéntje, a variánsok létrejöttének genezise és annak tipológiája a folklór különböző 
területein más és más. A variálódás a népköltészet különböző műfajaiban eltérő mértékben 
van jelen, mégis alapvetően meghatározza azok belső struktúráját és általában a műfajokon 
belüli csoportosítási-rendszerezési törekvéseket.710 Voigt Vilmos meghatározása szerint „a 
variálódás a művészi alkotófolyamat jelensége, egy szóval alkotásforma. A variáns pedig 
ennek eredménye, a művészi alkotás egyik megjelenési formája, egyetlen szóval létforma.”711 
Ezek a megállapítások azt jelentik, hogy a vőfélyversek variálódásának vizsgálata közelebb 
vihet bennünket a műfaj folklorikus jellegének pontosabb körülhatárolásához és a más 
folklórműfajokkal szemben meglévő különbségek és hasonlóságok kimutatásához. 
Első közelítésben szembetűnő az a tény, hogy a vőfélyversek egy jelentős része egyedi 
szöveg, a fentiek értelmében invariáns, tehát szövegszinten is egyezést mutató változatai 
nincsenek. Az általam vizsgált és a szöveggyűjteményben közlésre kerülő anyagban a 364 
szövegcsaládnak majdnem pontosan a fele, 181 szövegcsalád egyetlen szövegből áll, sem 
ponyvai nyomtatott, sem kéziratos variánsai nincsenek. (Pontosabb, ha úgy fogalmazunk: az 
összehasonlító vizsgálatba bevont források között nem találhatók, de a további kutatások 
során később még előkerülhetnek.) Ezen szövegek esetében a szövegcsalád kifejezés is 
teljességgel irreleváns, hiszen egytagú „családokat” alkotnak, és csupán azért ragaszkodom 
ennek a terminusnak következetes alkalmazásához, mert a beosztás és csoportosítás 
egységessége ezt megkívánja. Ez a körülbelül 50%-os arány már elég nagy ahhoz, hogy 
kijelenthessük: a vőfélyvers műfaja a variálódás szempontjából kettős természetű, mert 
szövegeinek egy része egyáltalán nem alkot változatokat, csupán egyedi szövegként szerepel 
a kéziratos vagy nyomtatott gyűjteményekben.712 
A kutatásomban szereplő szövegcsaládok összesen 512 variánsa (illetve egyedi szövege) 
között körülbelül 190-hez találtam változatokat, sok esetben mindössze egyet vagy kettőt, de 
nem ritkán nyolcat-tízet, vagy tíznél is többet. (Ebben a fejezetben azért vagyok kénytelen 
csak megközelítő pontosságú és inkább csak nagyságrendi orientációt érzékeltető 
számadatokat használni, mert a vándorstrófák sokasága és az egymással sokféleképpen 
kontaminálódó strófaláncok szinte végteleníthető változatképző hatása miatt rendkívül nehéz 
a variáns fogalmának kvantitatív lehatárolása.) A változatokkal rendelkező szövegeknek a 
döntő többsége, körülbelül a háromnegyede (150 szöveg) ponyvanyomtatványokkal hozható 
összefüggésbe. Ezek esetében bizonyos, hogy vagy közvetlenül a nyomtatott forrásból 
másolták ki, tanulták meg a vőfélyek a verseket; vagy a széles körű és látszólag táji 
jellegzetességeket mutató helyi kéziratos elterjedés hátterében országos vagy regionális 
terjesztésű ponyvafüzetek szövegei húzódnak. Emellett azonban nem elhanyagolható az a 
szöveganyag (mintegy 40 szövegcsalád), amelyeknek a változatai eddig csak kéziratos 
forrásokból kerültek elő, és a közvetítésben-elterjesztésben kétségtelenül nagy szerepet játszó 
nyomtatott füzetekből egyelőre nem ismerjük a variánsaikat.  

                                                 
709 ORTUTAY Gy. 1959. 195–238, PÉTER L. 1965. 120–125, VOIGT V. 1982. 473. 
710 VARGYAS L. 1988. 428–443. 
711 VOIGT V. 1972. 211. 
712 A vőfélyversek ilyetén kettőssége megfelel a 18. századi közköltészet két legfőbb poétikai jellemzőjének. 
Csörsz Rumen István ide vonatkozó definícióival élve a több változattal rendelkező, folklorisztikai értelemben 
valóban variánsnak tekinthető szövegek a variogenezis elve alapján jönnek létre. Azonban a folklorisztikai 
értelemben invariánsként leírható szövegek sem egyediek, mert a szövegek közötti topikus-tematikus 
összefüggések hálózatában, a topogenezis elve alapján születő változatnak tekinthetők. CSÖRSZ Rumen I. 2009. 
31–33. 
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Ezekből az adatokból egyértelműen kitűnik, hogy a vőfélyversek esetében a változatképződés 
kérdése szoros összefüggésben van a terjedés és az átadás-átvétel technikai típusú 
problematikájával. A vőfélyversek „hordozó felülete”, változatképző közege háromféle lehet: 
szóbeliség, kéziratos írásbeliség, nyomtatott írásbeliség. A változatok létrejöttét nyilvánvalóan 
generálja az a többirányú folyamat, ahogyan a szövegek a különböző hordozó felületek között 
áramlanak. A ponyváról történő másolás, az egyik kéziratból a másik kéziratba történő 
másolás, a szóban elhangzó vers megjegyzése és emlékezetből történő leírása, a korábban 
megtanult, fejben tartott és sokszor elszavalt szövegek későbbi időpontban való lejegyzése 
mind magukban hordozzák a változatok kialakulásának a lehetőségét, sőt szükségszerűségét. 
Ebben az értelemben a vőfélyversek szövegváltozatai minimálisan is kétféle minőségi 
kategóriába sorolhatók. Vannak olyan egyszerű, technikai típusú variánsok, amelyeknél a 
másolás, lejegyzés során keletkező apró hibák, elírások, félrehallások, szövegromlások, vagy 
éppenséggel a szándékolt aktualizálás, például a nevek kicserélése okán jön létre eltérő 
szövegváltozat. Ezen túl azonban vannak olyan valódi variánsok is, amelyeknél a tudatos 
szerzői belenyúlás, egymással összetartozó versszakok szétválasztása, különböző eredetű 
strófaláncok összeillesztése, sorok és sorpárok kicserélése, vándorstrófák összekapcsolása, 
egyéni versszakok hozzátoldása, rímhelyzetben lévő szavak megváltoztatása, adott funkciójú 
szöveg más kontextusban történő használata okozza a változatok létrejöttét.  
A változatképződés elemzése során mindezeket a szempontokat figyelembe véve az alábbi 
kategóriákat különböztethetjük meg, a nagyobb szövegegységektől a kisebbek felé haladva: 
1) Ponyváról (vagy ritkábban kéziratból) történő közvetlen másolás útján létrejövő változat. 
2) Összetartozó versszakok, strófaláncok kiragadása és összefűzése, illetve egyedi 
szövegekkel való kiegészítése. 
3) Vándorstrófák beépítése, egymással való összekapcsolása, egy-egy versszak kiragadása és 
újraértelmezése. 
4) Egyes verssorok vagy párosrímmel összekapcsolt sorpárok vándorlásából, önálló 
használatából létrejövő változat. 
Ezek mellett figyelembe kell vennünk azokat a funkcionális változatokat is, amelyek 
ugyanannak a szövegnek a más kontextusban történő használatából adódnak. Ezek esetében 
gyakran csak egy-egy szó kicserélése jelent különbséget szövegszinten, azonban tartalmi-
funkcionális szempontból egészen más csoportba lesznek besorolhatók az adott szöveg 
egyébként összetartozó variánsai.  
A változatok részletes filológiai bemutatását és azok aprólékosan konkrét egyedi 
szövegelemzését a szöveggyűjteményhez fűzött kommentárokban teszem meg. Itt most 
elsősorban azokat a legjellemzőbb példákat idézem, amelyek a változatképződés típusait jól 
érzékeltetik, és rámutatnak a vőfélyversek variálódásának egyedi sajátosságaira. 
 
1. Közvetlen másolás 
A vizsgálatba bevont teljes szöveganyag 48 variánsának esetében gondolom úgy, hogy 
bizonyítható a nyomtatott ponyváról történő közvetlen másolás ténye. Emellett további 7 
kisgyőri szöveg esetében valószínűsíthető, hogy kéziratból kéziratba történt egyszerű másolás 
útján jött létre, miután a későbbi kisgyőri vőfélykönyvek szerzői biztosan ismerték és 
használták is a faluban közkézen forgó korábbi gyűjteményeket.  
A közvetlen másolás legfontosabb jellemzője, hogy a lejegyző egyértelműen a változtatás 
szándéka nélkül, egy az egyben törekedett a szöveg reprodukciójára. Az eredetivel pontosan 
(olykor betűhíven, sőt még a kis-és nagybetűs írásmódot is megtartóan) megegyező szöveg, 
az azonos strófasorrend, a változatlan címadás és az egyébként tájidegen vagy felekezeti 
összeférhetetlenséget eredményező fogalomhasználat mind egyértelműen utal az ilyen típusú 
másolásra. Ezekben az esetekben jó eséllyel pontosan megadható, hogy melyik ponyvafüzet 
(esetleg melyik kiadását) használta a lejegyző a munkája során. 
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A ponyvai eredetivel betűhíven megegyező kéziratos szövegek legszebb példája a 298. 
számú, 1866-ra datált alacskai pohárköszöntő. Ebben a négy részes köszöntőfüzérben még a 
címadás és a kis- és nagybetűs írásmód is pontosan azonos a Tatár Péter-féle (F-típusú) 1863-
as kiadású Vőfények kötelességeivel. Bár a szöveget szó szerint átvette később a Bartalits Imre 
kiadójában megjelent Ügyes kis vőfél című ponyva is, a datálás és a formai megegyezések 
miatt biztos, hogy az alacskai szerző (feltehetően Fodor Pál) kezében a Tatár Péter füzete járt.  
Tanulságosak azok az anomáliák, amelyek a ponyváról történő változatlan lemásolás során a 
helyi tradícióhoz képest keletkeznek. Egyik csoportja ezeknek a helyben egyébként ismeretlen 
vagy nem használatos lakodalmi elemeknek, például különböző ételtípusoknak a megjelenése. 
Bihari Lajos kisgyőri kéziratában a tyúk- és a malacpecsenye mellett lúd-, pulyka-, 
nyúlpecsenye és sült galamb is szerepel. Ezek feltehetően nem kerültek mind feltálalásra a 
korabeli kisgyőri lakodalomban, hanem az ide tartozó versek egy része bizonyíthatóan a 
Flóris Benő tatai (!) kiadású, 1895-ös Násznagyi és vőfényi beszédek és versek című 
ponyvafüzetéből lett lemásolva.713 Hasonlóképpen nem volt része a paraszti hagyománynak 
az étkezés utáni apró édesség, „ízigazító” csemege, a poszpasz (például mandula, méz, 
almaszelet) fogyasztása sem. Az erről szóló tálalóvers feltehetően nem a helyi 
szájhagyományból, hanem a polgári divatokat népszerűsítő Bagó Márton-féle Legújabb 
vőfények kötelessége lapjairól került át Bihari Lajos kéziratába.714 A jellegzetes lakodalmi 
kalács, az életfa-típusú csörögefa említése több helyütt is megtalálható a Taktabáji 
vőfélykönyvben, a ponyvai variánsokkal nem rendelkező egyedi tálalóversek között. 
Ugyanennek az ételtípusnak a zalai és somogyi változata, a gyűszűs tészta szerepel azonban a 
266. szövegben, amely nyilván tájidegen és ismeretlen volt ebben a korban a Taktaköz-
Harangod vidékén. Az ok ismét a Legújabb vőfények kötelességéből változatlan formában 
kimásolt szöveg kéziratos megjelenése. 
A másik ide tartozó, és egyértelműen az aktualizálás nélküli, szó szerinti másolásra utaló 
jelenségkör a felekezeti különbségek feltűnése. A betűhív átvételű 298-as köszöntőfüzérben 
például szent oltár szerepel, miközben Alacska református falu a 19. században. A 34. 
szövegben felbukkanó oltári szentséghez járulni, oltár elé állni kifejezések is idegenül hatnak 
a taktabáji református környezetben. Ráadásul a szerző Ozsváth Bertalan számos temetési 
éneket, halotti búcsúztatót és zsoltár-átiratot is lejegyzett a kéziratában. Nyilván ismerte a 
saját felekezete szertartásrendjét, és tudta, hogy az ő templomában nincs oltár, a házasság 
pedig az ő lelkésze tanítása szerint nem tartozik a mindössze két református „szentség” 
(sákramentum) közé. Az eltérések oka egyértelműen a nyomtatott források igazítás nélküli 
átvétele.715 
Az összesen 512 változat tekintetében az ilyen típusú szövegalkotásnak az alig 10%-os aránya 
mindenképpen elgondolkodtató. Azt jelzi ez az arány, hogy még az egyébként ponyvai 
mintákat követő, forgatókönyv-típusú kéziratok esetében sem beszélhetünk a vásárban 
megvett füzetek szolgai másolásáról, egyszerű kópiájáról. Az általam megvizsgált 
vőfélyversek túlnyomó része, mintegy 90%-a vagy teljesen egyedi szöveg, vagy a meglévő 
minták valamilyen fokú variálása, átalakítása útján keletkezett. Ez azt is jelenti, hogy a 
kéziratos vőfélykönyvek megírása, a vőfélyversek létrehozása nem reproduktív, hanem 
egyértelműen produktív alkotói folyamat, melynek hátterében egy folklór jellegű alkotásmód 
és egy közköltészeti jellegű szerzői (lényegében újraalkotói) attitűd húzódik. Tanulságosak 
ebből a szempontból az Írtam én…típusú szerzői bejegyzések, amelyek még az egyértelműen 
másolt szöveg alatt is gyakran megtalálhatók. A 19. századi népi írásbeliség szemléletében – a 

                                                 
713 Lásd a Kommentárban a 244–249. szövegcsaládok jegyzeteit.  
714 Kommentár, 267. sz. jegyezetei. 
715 Kommentár, 34. és 298. sz. jegyzetei. 
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18. századi közköltészethez hasonlóan – nem válnak el egymástól a mondott, a kéziratos, a 
nyomtatott, a magam szerezte és a mástól átvett versek fogalmi kategóriái.716  
 
2. Kontaminált strófaláncok 
A vőfélyversek variációs rendszerének egyik meghatározó, karakteres típusában úgy jönnek 
létre egymással közeli rokonságban álló szövegváltozatok, hogy különböző eredetű 
versszakfüzérek, strófaláncok kapcsolódnak egymáshoz, esetenként más-más módon, 
legtöbbször jól kitapintható stilisztikai-poétikai elvek illetve tartalmi-tematikai vagy 
funkcionális összefüggések mentén. Ez a kontamináció (egybeolvadás, egybeszerkesztés) 
jelensége, amelynek a 18–19. század fordulójától datálható meghatározó fontosságára Küllős 
Imola és Csörsz Rumen István hívta fel a figyelmet. Ebben az időszakban a belső fejlődés és a 
külső hatások közös eredőjeként felaprózódott a 17–18. századi közköltészet viszonylag 
statikus műfaji rendje, „s létrejött a kontaminált strófaláncok máig uralkodó, műfajok közti 
közlekedést segítő poétikai hagyománya.”717  
A kontaminált strófaláncok a vőfélyversek változatképződésében is döntő fontosságúak, az 
általam vizsgált anyagban 30–35 esetben lehetett a variánsok kialakulását erre a poétikai 
megoldásra visszavezetni. Az összehasonlító vizsgálat alapjául szolgáló elméleti megfontolás 
szerint a ponyvanyomtatványok standard és széles körben elterjedt szövegeit érdemes először 
az összehasonlítás kiindulópontjaként meghatároznunk. Ebben az esetben ugyanis 
megállapítható, hogy ugyanannak a versnek a különböző strófái, egységei hogyan 
hagyományozódnak tovább a kéziratos írásbeliségben, azaz egy stabilnak tekinthető 
alapszöveghez képest milyen és hányféle kontamináció keletkezik a folklorizáció során.  
A strófaláncok eredeti közegből történő kiszakadásának és újabb formában történő 
összekapcsolódásának alapvető feltétele, hogy mind a forrásként szolgáló alapszöveg, mind 
az újonnan létrejövő variáns elég hosszú legyen a sok versszaknyi szövegfüzérek 
befogadásához. A vőfélyversek jelentős része 1–3, vagy legfeljebb 4–5 versszakos, így a 
kontaminált strófaláncok kialakulása csupán néhány szövegtípus esetében valósulhat meg. 
Ilyenek a búcsúztatók, a menyasszonyfektetés körüli rítusokhoz kapcsolódó pártafelköszöntők 
és menyasszonyfektető versek, illetve a lakodalmi mulatóversek (mulattató hazugságversek, 
intő-oktató költészet) egyes szövegcsaládjai. Ezekben a 10–15, olykor 20–30 vagy még több 
strófás hosszú versekben rendre találkozunk a kontamináció jelenségével. 
Egy jellegzetes példa erre a 336. szövegcsalád II. kisgyőri változata. A vőfélyek vitája a 
házasságról típusba tartozó szöveg kétféle ponyvanyomtatvány versszakaiból és egyéni 
hozzátoldásokból keletkezett. Első versszaka a Mátyus Péter-féle Vőfények kötelességéből 
való, második strófája egyéni szerzemény, utána pedig az Újdonnan új vőfény kötelesség 
részben variált, részben azonos szövegű strófái következnek.718 Hasonló módon, többféle 
ponyvai forrásból származó strófaláncok egyesítésével keletkeztek a 109, 181, 182, 231. 
szövegcsaládok változatai.719 
Ezektől némiképp különbözik a 106. és a 157. számú menyasszonybúcsúztatók esete, ahol egy 
ponyvaszöveg szétszakadása, többfelé való beépülése jelenti a változatképződés alapját. A két 
búcsúztató közös forrásául szolgálhatott a Bagó Márton nevével jegyzett, 1855-ös kiadású 

                                                 
716 A 48 szó szerint lemásolt szövegből 7 alatt van ilyen szerzői bejegyzés, négy különböző személyhez 
köthetően, tehát a jelenség általánosnak és tendenciózusnak tekinthető. Oszváth Sándor, írtam 1899. Jan. 
[64.III.] Mindenki elhiggye, itt van versemnek vége. Ozsváth Bertalan írta ezt. [161.] Ozsváth Bertalan írta ezt. 
[201.] Bihari Lajos, írtam 1909. [211, 215.] Pántzél Jánosé. [253.I.] Szalai György [311.] 
717 CSÖRSZ Rumen I. 2002. 135. A 18–19. századi közköltészet variációs rendszeréről és poétikai elveiről 
részletesebben ír KÜLLŐS I. 1970. 131–136. 
718 Részletes elemzését lásd Kommentár 336. sz. jegyzet. Ugyanennek a szövegnek hasonló módon megvalósult 
kontaminációjára találunk példát a Pacséri vőfélykönyvben, melyet bemutat az RMKT XVIII/8. 2006. 648–650, 
továbbá BORÚS R. 1998. 119–120. 
719 Részletes elemzésüket lásd a Kommentár azonos számú jegyzeteiben. 
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Legújabb vőfények kötelessége. Ez az egységes, eredetileg 22 versszakos vers a Taktabáji 
vőfélykönyvbe két részletben került át. 1–15. strófája a 106.II. szövegcsalád részeként 
(kiegészülve nyolc új versszakkal), 16–22. versszaka pedig a 157. szövegcsalád variánsaként 
olvasható. Érdekes, ahogyan a ponyva 15. versszaka kettészakadt: első három sora a 106. II. 
záróstrófája lett, negyedik sora pedig a 157. fölös számú kezdősora. 
 

Kedves leány barátim valakik voltatok, 
Könnyező szemekkel nézek most reátok. 
Ne fogjon rajtatok semmiféle átok.720 

 … 
 Édes jó pajtásim, így szólok hozzátok. 
 
Ennek a búcsúztatónak a kétfelé válása, és két külön kontaminált strófaláncként történő 
továbbélése nem Ozsváth Bertalan egyedi találmánya, mert ugyanezzel a megoldással 
találkozunk a bánfalvai Béres János vőfélykönyvében is.721  
Szintén a menyasszonyfektetést megelőző pártalevétel szokásmozzanatához kapcsolódott a 
167. számú, Pártafelköszöntő vagy Pántlika felköszöntő című szövegcsalád. Az általam 
megvizsgált öt változat közös forrása a Legújabb vőfények kötelessége lehetett, azonban egyik 
variáns sem tekinthető a ponyvaszöveg egyszerű másolatának. A leghosszabb, és 
legösszetettebb mind közül a III. számú taktabáji változat a maga 35 strófájával. Első, 
beköszöntő versszaka megegyezik a II. számú újcsanálosi változattal (anélkül, hogy közös 
ponyvai eredetre fény derült volna). A 2–10. versszakok azonosak az E-típusú ponyva 1–9. 
versszakaival. A 11–13. versszakok egy cigánycsúfoló-hazugságvers műfajú mulatóvers 
egyedi szerzésű szakaszai. A 14–15. versszakok egy másik pártaköszöntő vőfélyrigmusból 
kerülhettek át, melynek forrását nem sikerült kideríteni. A 16–28. szakasz egy hosszú, 
szókimondó, csúfondáros és gyakran trágár hangvételű cigánycsúfoló mulatóvers. A 29–31. 
versszakok egy hazugságvers részletei. A 32–34. strófa megfelel a ponyva 10–12. strófáinak, 
csak más sorrendben, míg a 35. versszak – a beköszöntőhöz hasonlóan – egy egyedi 
záróstrófa.722  
A ponyvanyomtatványokról származó szövegek széthullására és kisebb szakaszokban történő 
kéziratos továbbélésére szolgáltatnak példát a 105, 110, 128, 130, 149, 151, 159, 160, 344, 
348, 355. szövegcsaládok változatai. Ezekben az esetekben általában két–három versszaknyi 
egységek maradtak együtt a hosszabb versekből, és jellemzően egyedi, saját szerzésű egy-két 
strófányi szövegekkel kontaminálódtak a folklorizáció során.723 
Számos olyan eset is előfordul, amikor a ponyvanyomtatványokban olvasható szövegek 
maguk is többféle változatban élnek, és az egymásból merítő, egymást tovább variáló 
nyomtatványok különböző kiadásainak útvesztőiben már nem lehetséges az eredetinek, 
alapszövegnek tekinthető változat megtalálása. A 180, 181, 182, 264, 311. szövegcsaládok 
variantúráját árnyalja, hogy három-négyféle ponyvai és körülbelül ugyanennyi kéziratos 
változatban ismerjük őket, ezért ezeknél már a folklórműfajokhoz igen hasonló, sokféle 
mintázatú és egymással párhuzamosan is zajló változatképződést kell feltételeznünk. 
 
3. Vándorstrófák 
A kontamináció folyamatának első állomása az eredetileg egységes forrásszöveg széthullása, 
kisebb szakaszokra és egységekre történő bomlása. A vőfélyversek változatainak létrejötte 

                                                 
720 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 52–55. A 
MENYASSZONY BÚCSÚZTATÁSA. Ks.: Vajda, hegedűknek álljon meg zengése…[106.II.] 
721 BÉRES J.–LAKI Lukács L. 2002. 44–46. Részletes elemzése a Kommentár 106. és 157. jegyzeteiben. 
722 Részletes elemzése és többi szövegpárhuzama a Kommentár 167. sz. jegyzetében. 
723 Részletes elemzésüket lásd a Kommentár azonos számú jegyzeteiben. 
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során gyakori jelenség, hogy csupán egy-egy versszak kerül át egyik szövegből 
(strófaláncból) a másikba. Ezek a versszakok hajlamosak arra, hogy vándorstrófaként 
felbukkanjanak egymástól távoli, és tartalmi-funkcionális szempontból egyaránt különböző 
szövegek részeként. A vizsgálat alapjául szolgáló szöveganyagban a kontaminált 
strófaláncokhoz hasonló nagyságrendben, körülbelül 30 esetben sikerült kimutatni ilyen 
vándorstrófák jelenlétét és változatképző hatását.  
Már a verselés kapcsán is utaltunk arra, hogy a rímelés (bokorrím) által összefogott négysoros 
strófa egyszersmind a vőfélyvers poétikai alapegységének is tekinthető. A közköltészeti 
örökségnek is tekinthető versforma a kontamináció és a változatképződés szempontjából is 
meghatározza tehát a vőfélyverses szöveghagyományt, amely e tekintetben is szorosan 
kötődik a 18. századi előzményekhez.724 Ugyanakkor a lírai népköltészet (népdal) 
változatképződése kapcsán is folklorisztikai közhely, hogy „népköltészetünk lírai dalai óriási 
többségükben egy versszakos szövegekből állanak. […] Népdalszövegeinknek több mint 
háromnegyede egy versszakos, önálló költemény, s csak mintegy egynegyede több 
versszakos, összetartozó szöveg.”725 A gyűjtésekben, szövegpublikációkban megtalálható 
számos több versszakos népdal valójában csak az egy versszakos dalok alkalmi 
összekapcsolódásának tekinthető.726 Ezek értelmében nem meglepő, hogy a vőfélyversekben 
is erős a hajlandóság az egy-egy strófányi szakaszokra történő széthullásnak, és a strófák 
egyik szövegből a másikba történő vándorlásának. Ilyen, három különböző helyről származó 
vándorstrófából állt össze például a 277. szövegcsalád III. számú, taktabáji variánsa.727  
Valódi vándorstrófának azonban inkább azokat tekintem, amelyek az én anyagomban is több 
helyütt előfordulnak, és egymástól független szövegekben, más-más kontextusban bukkannak 
fel, de négysornyi terjedelmükben mindvégig együtt maradnak. Ezek a valódi vándorstrófák 
tartalmi-tematikai szempontból általában hasonlóak: általános beköszöntő, áldáskérő, 
jókívánságokat kifejező, figyelemfelhívó vagy elköszönő formulaszövegek, amelyeket 
könnyen lehet egyik vagy másik versezet elé-mögé illeszteni. Ilyen jellegzetes beköszöntő, 
általánosan használható verskezdő vándorstrófák az alábbiak: 
 

Örülök, hogy látom friss jó egészségét, 
E királyi háznak lelki békességét. 
Kívánom mindenben állandó szépségét, 
Mostan majd átlépem ez háznak küszöbét.728 
 

*** 
 

2. Azt kiáltja a szám, legyetek csendesen, 
Hogy elvégezhessem dolgomat rendesen. 
Annak szolgálok én e háznál szívesen, 
Aki mulat szépen és becsületesen.729 

 
Az előzőeknél konkrétabb forgatókönyvi helyzetű, a vacsora fogásaihoz (pl. 
nyoszolyóasszony ajándéka) köthető versszakok gyakran kerülnek a tálalóversek elé. 
Hasonlóképpen a menyasszonykikérés szertartásos menetéhez kapcsolódóan is előfordul egy 
                                                 
724 „A magyar költészetnek még ekkoriban is elemi késztetése van az izorímes szerkezetekre, s a kontamináció 
gyakran ilyen irányú.” CSÖRSZ Rumen I. 2002. 137. 
725 VARGYAS L. 1988. 442. 
726 KATONA I. 1969. 398–401. 
727 Részletes elemzését lásd a Kommentár 277. sz. jegyzetében. 
728 Deli Illés tanító vőfélykönyve. Alacska (Borsod vm.) 1866. HOM NA 6183. 2–6. A LEÁNYOS HÁZNÁL A 
PITARBUL ÍGY SZÓLJ. Ks.: Örülök, hogy látom friss jó egészségét…[93.] 
729 Sárándi József vőfélykönyve. Újcsanálos (Zemplén vm.) 1894. HOM NA 2223. 12–13. VACSORA 
FELKÖSZÖNŐ VERS. Ks.: Sioni szépséggel tündöklő sokaság…[195.I.] 
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vándorstrófa, amely még az egyes konkrét strófaláncokban is többször elhangzik a háromszori 
kikérés tréfáinak sorában. 
 

Szerencsés jó estvét, áldás békességet, 
Nyoszolyóasszonyunk s lányunk kíván egészséget! 
Igen tisztességgel áldja a vendéget, 
Mely tisztességért nem kíván költséget.730 
 

*** 
 
Drága jó uraim, nagy jó asszonyaim, 
Kik tekintvén szorgos fáradozásaim, 
Hogy mög nem vetették hívogatásaim, 
Tűrjék el, hogyha volt, fogyatkozásaim.731 
 

*** 
 
Ismét legelsőbb is elmegyek próbára, 
Amíg el nem jutok dolgomnak céljára. 
Kész vagyok mindenkor bátran menni harcra, 
Minden jót kívánok e királyi házra!732 

 
Az eddig idézett vándorstrófák mindegyike ponyvai eredetű, azonban a jelenség a tisztán 
kéziratos formákban ismert szövegekre ugyanúgy jellemző. Pántzél Jánosnak van például egy 
kedvelt strófája, amelyet a tálalóversekben előszeretettel alkalmaz több helyen is. Nyomtatott 
változataira nem sikerült rábukkannom, így akár közköltészeti mintákat követő, egyedi 
szövegű saját szerzeménynek is tekinthető. 
 
1. Hajnali csillaggal tündöklő fényesség, 

Itt közöttünk lévő összvegyűlt szüzesség, 
Ki-ki ajakokra öntetett édesség, 
Kívánom Istentül, hogy légyen békesség!733 

 
A saját versek szerzésében és a ponyvaszövegek erős variálásában szintén élen járó taktabáji 
Ozsváth Bertalannak is van egy vissza-visszatérő vándorstrófája. Ezt a lakodalmi életfa típusú 
ajándék sütemény, a forgácsfánkból készült csörögefa felköszöntésére írott verseiben találjuk 
meg, érdekes módon már eleve variált formában. 
 
3. Galagonyafáról kecske ilyet nem rág, 

Ahol ily fa terem, ritka az az ország. 
Kik ebből részt vesznek, hát javára váljon, 
De mikor ember kell, talpára álljon!734 

 

                                                 
730 Sárándi József vőfélykönyve. Újcsanálos (Zemplén vm.) 1894. HOM NA 2223. 16. MIKOR A NYOSZOLYÓ 
KALÁCSOT BEVISZED. Ks.: Szerencsés jó estvét, áldás békességet…[254.] 
731 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 24. 
ÉTEL UTÁN KÖSZÖNTÉS. Ks.: Drága jó uraim, nagy jó asszonyaim…[303.] 
732 Sárándi József vőfélykönyve. Újcsanálos (Zemplén vm.) 1894. HOM NA 2223. 3. MIKOR A LÁNYOS 
HÁZHOZ INDUL A VŐFÉLY, ÍGY SZÓLHAT. Ks.: Ismét legelsőbb is elmegyek próbára…[99.II.] 
733 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 14. 
A BECSINÁLTRUL. Ks.: Hajnali csillaggal tündöklő fényesség…[219.] 
734 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 70. CSÖREGEFA 
FELKÖSZÖNTŐ. Ks.: Sok bujdosásomban, jártamban-keltemben…[261.] 
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5. Galagonyafáról kecske ilyet nem rág, 
Kondások baltája ily fiatalt nem vág. 
Nem minden erdőben terem ilyen faág, 
Ahol ilyen terem, ritka az az ország!735 
 

Végezetül két olyan záróstrófát mutatok be, amelyek ponyvai eredetűek, a Legújabb vőfények 
kötelességéből származnak, és a kéziratos gyűjteményekben többször is előfordulnak. 
Jellemzően a nyoszolyóasszony ajándékát bejelentő tálalóversekhez kapcsolódnak, de 
általános, jó egészséget kívánó tartalmuk miatt más tálalóversek végéhez is gyakran 
illeszkednek. 
 
3. Ki ebbül részt vészen, légyen egészsége, 

Távozzon el tőle minden betegsége. 
Életében legyen csendes békessége, 
Az én beszédemnek immár vagyon vége.736 

 
*** 

 
3. Egészség utána, ki ebből részt veszen, 

Mindaddig, míg teste porrá, földdé leszen. 
Áldjon titeket, aki mindent tészen, 
Amivel kezdettem, ím itt vagyon készen!737 

 
 
4. Vándor sorpárok 
A rímelés és a változatképződés közvetlen összefüggéseire világít rá azoknak a sorpároknak 
az esete, amelyek a vándorstrófákhoz hasonlóan nagy utat járhatnak be szövegről szövegre, 
ám a párosrímnek köszönhetően tovább már nem bomlanak, hanem kis poétikai és stilisztikai 
egységként mindvégig egyben maradnak. Ezek aránya az előzőekhez képest lényegesen 
kisebb, mindössze 13 ilyet lehet az általam vizsgált anyagban kimutatni. Ennek az lehet az 
oka, hogy a négyes bokorrím sokkal gyakoribb, mint a párosrím, így poétikai alapegységként 
is a négysoros strófa lesz gyakoribb. Nem elhanyagolható azonban a sorpárok jelenléte sem, 
sőt a közköltészet versformáinak történeti fejlődése során igazolható, hogy gyakran a 
párosrímű sorpárok kontaminálódtak bokorrímes strófákká.738  
A vándorstrófákhoz hasonlóan a változatok között vándorló sorpárok is leginkább a kezdő- és 
záróformulákhoz kapcsolódva jelennek meg. A beköszöntő versszakok esetében előfordul, 
hogy a sorpár önálló egységként, mintegy első hangütést jelentő előzményként járulnak a 
versek elé. Az alábbi példák a különböző kéziratos és ponyvai forrásokban egyaránt 
gyakoriak, és meglehetősen szabadon, független módon bukkannak fel az egymástól 
egyébként időben és térben egyaránt távoli variánsokban. 
 

Engedelmet kérek illő alázattal, 
Hogy belépni mertem ilyen bátorsággal.739 

                                                 
735 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 177. CSÖREGE 
FELKÖSZÖNTŐ. Ks.: Csitt, csend, és zűrzavar mindenfelé múljék…[262.] 
736 Lengyel Károly vőfélykönyve. Kisgyőr (Borsod vm.) 1880–1881. HOM NA 1530. 18. A NYOSZOLYÓ 
ASSZONY ÉS LEÁNY AJÁNDÉKÁT FELVISZED. Ks.: Édes násznagy uram, nyoszolyóasszonyunk…[256.] 
737 Sárándi József vőfélykönyve. Újcsanálos (Zemplén vm.) 1894. HOM NA 2223. 24. NYOSZOLYÓLEÁNY 
AJÁNDÉK FELKÖSZÖNŐ. Ks.: Dicséret, dicsőség adassék Istennek…[255.I.] 
738 CSÖRSZ Rumen I. 2002. 137. 
739 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 181. A VIRÁG 
KIKÉRÉSE / MEGKÖSZÖNŐ. Ks.: Ne vegyék rossz néven, hogy beköszöntöttem… / Szép virágot kaptam szép 
virágszálaktól…[24.] 
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*** 

 
Alázatossággal engedelmet kérek, 
Hogy ide ez házhoz bejönni merészlek.740 

 
*** 

 
Halljunk szót, uraim, szólok igazságot, 
Nem beszélek tréfát, hanem valóságot.741 

 
A beköszöntőkhöz hasonlóan az elbúcsúzó, a verseket tartalmilag is befejező záróformulák 
esetében is gyakori a vándor sorpárok használata. A négysoros szövegpéldát azért idézzük, 
hogy jól érzékelhető legyen a vándor sorpárok előfordulásának és a páros rímű verselésnek az 
egymással szorosan összefüggő jelenléte. 
 

Nosza, muzsikások ne szunnyadozzatok, 
Hanem szünet nélkül nótákat rántsatok!742 

 
*** 

 
3. Mi is megbocsátunk mindenért mindenről, 

Legyenek megáldva az erős Istentől. 
Az itt maradóknak kívánok jó kedvet, 
Nékünk utasoknak boldog érkezetet.743 
 

A harmadik ide tartozó szövegpélda arra világít rá, hogy a párosrímű szövegek változatainak 
kialakulásában az összetartozó sorpároknak meghatározó jelentősége van. Az alábbi két 
káposztaköszöntő tálalóversben egyaránt megtalálható a Nem rossz takarmány ez… kezdetű 
sorpár, de a más-más sorpárokkal történő kontamináció két egészen különböző 
szövegváltozatot eredményezett. 

 
Itt van a magyaroknak legkedvesb’ étele, 
Kedve kerekedvén ezzel lakik tele. 
Nem rossz takarmány ez, jól meg van készítve, 
Kétféle hússal is szépen beterítve. 
Tiszta szívből adják, gazdám, gazdasszonyom, 
Ha el nem fogyasztják, engem szidnak…………….744 

 
*** 

 
Legjobb magyar étel a töltött káposzta, 
Nem is zsidó fiú, aki ezt béhozta. 

                                                 
740 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 47. KÉZFOGÓRA 
HÍVOGATÓ VERS. Ks.: Alázatossággal engedelmet kérek…[3.0] 
741 Bihari Lajos kéziratos gyűjteménye. Kisgyőr (Borsod vm.) 1909–1911. HOM NA 580. 25. TRÉFA VERS. 
Ks.: Halljunk szót uraim, szólok igazságot…[337.II.] 
742 Lengyel Károly vőfélykönyve. Kisgyőr (Borsod vm.) 1880–1881. HOM NA 1530. 21. MIKOR A 
MENYASSZONY TÁNCÁT JÁRNI AKARJÁK. Ks.: Ím menyasszonyunk a koszorút letette…[357.] 
743 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 56. MÁS FALUBÓL 
ELKÖSZÖNŐ. Ks.: Legyen immár vége ezen mulatságnak…[152.] 
744 Héti vőfélykönyv, Hét (Gömör és Kishont vm.) 1890 körül. HOM NA 2247. 11–12. KÁPOSZTA 
FELADÁSAKOR. Ks.: Itt van a magyaroknak legkedvesb’ étele…[218.I.] 
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Nem rossz takarmány ez, hiszen meg van töltve, 
Kétféle hússal szépen elegyítve.745 

 
 

5. Funkcionális változatok 
A vőfélyversek variálódásának egyik sajátossága, hogy az egymással szövegszinten 
megegyező vagy nagyon közeli hasonlóságot mutató, közeli rokon szövegváltozatok gyakran 
egészen más tartalmi-funkcionális csoportokban bukkannak fel. Különösen igaz ez azokra a 
szertartásos köszöntőkre, az átmeneti rítusok mozzanatait irányító és kommentáló rigmusokra, 
amelyek a lakodalom menetének térben és időben egyaránt változó forgatókönyvének 
függvényében kerülnek egyik vagy másik szokásmozzanat versei közé. Ezek a jórészt 
ponyvai eredetű, és általánosítható tartalmú versek alkalmasak arra, hogy a helyi 
hagyományoknak megfelelően épüljenek be a lakodalom vőfélyverseinek sorozatába, és 
kapjanak egészen különböző címet és sorrendi besorolást a kéziratos gyűjteményekben. 
Ilyen típusúak a 69–74. számok alatt közölt változatok, amelyek a menyasszony kikérésének 
és az ajándékkal érkező kérők (vőfélyek) bebocsátásának szokásmozzanata köré rendeződnek. 
Az egyes variánsok konkrét szokásrendi helyzetére nem is mindig tudunk kellő biztonsággal 
következtetni, mert a vőfélykönyvek általában nem adják meg a jányos házhoz való 
megérkezés, az ajándékok átadása, vagy a menyasszony kikérése pontos időrendi-sorrendi 
megvalósulását. A 19. századi lakodalom leírások elemzésének kapcsán azt is láthattuk, hogy 
a szokásciklus egyes mozzanatai változhatnak, illetve azonos településen egy időben is 
élhetnek párhuzamos lakodalom-változatok. Ebből a szempontból szerencsés például a 
Taktabáji vőfélykönyv egyik szövegciklusa, amely összetartozó egységként került lejegyzésre 
a kéziratban, és pontosan megrajzolható belőle a helyi menyasszonykikérés menete a 19–20. 
század fordulóján. Az itt elhangzó szövegek ( tulajdonképpen vándorstrófák) azonban más 
gyűjteményekben más kontextusban kerültek említésre. A szövegtípusok rendszerének 
megtartása miatt így a 71–74. szövegcsaládokba kellett kényszerűen szétszabdalni az 
egyébként összefüggő versfüzért.746  
Ennél konkrétabbak és pontosabban leírhatóak azok a szövegpéldák, amelyekben csupán egy-
egy szó, egy-egy kifejezés megváltoztatása eredményezi a funkcionális változatok 
keletkezését. Ezek a példák elsősorban a tálalóversek köréből származnak, és szépen 
rámutatnak a változatképződés e rendkívül egyszerű és bizonyára széles körben gyakorolt 
formájára. (Lényegében az aktualizálás egy típusáról van szó ezekben a szövegekben.) A 
többféle ponyvanyomtatványon is megjelent alábbi versszak például eredetileg borköszöntő, 
Kezemben a kancsó, jó bor vagyon benne… kezdősorral. A taktabáji azonos szövegű 
változatban tyúkhús levessel szerepel, a széki változatban pedig jó pálinka benne olvasható. 
 
3. Kezemben az étel, a tyúkhús levessel, 

Várja a menyasszony, hozzá kerülhetne, 
Még a vőlegény is, tudom, hogy rámenne,  
Más is hozzá nyúlna, ha előtte lenne.747 

 
Hasonlóképpen a 225. szövegcsalád variánsai közül a ponyvanyomtatványon és a taktabáji 
változatban szilaj bika szerepel, míg Kisgyőrben egy vén kotlóstyúkkal történt a dicsekvő 
vőfély „verekedése”. A 253. számon közölt szövegek a nyoszolyóasszony ajándékának 
felköszöntésére valók, ám Pántzél János a pörkölthús feladására mondta el ugyanezt. A 280. 

                                                 
745 Sárándi József vőfélykönyve. Újcsanálos (Zemplén vm.) 1894. HOM NA 2223. 28. 
KÁPOSZTAKÖSZÖNTŐ. Ks.: Legjobb magyar étel a töltött káposzta…[218.II.] 
746 A jelenség részletes bemutatását lásd a Kommentárok 71–74. jegyzeteiben. 
747 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 27. VACSORA 
KÖSZÖNTŐ. Ks.: Azt kiáltja szájam, legyetek csendesen…[202.] 
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számú borköszöntő első versszaka a feltehetően forrásul szolgáló Népszerű vőfényi beszédek 
című 1885-ös ponyvafüzetben a jegyváltás egyik rigmusa, és a Jegyesek számára helykérés az 
asztalnál címet viseli.748  
 
6. Egyedi változatok – a szövegek folklorizálódásának és terjedésének további jelenségei 
A vizsgált szöveganyag egy elenyészően kis része, mindösszesen öt változat nehezen 
sorolható be a vőfélyversek variációs rendszerének eddig említett négy fő típusába. Azért 
érdemes mégis külön foglalkozni ezekkel a rendhagyó és atipikus esetekkel, mert egy 
dologban közösek: a változatképződés módjában erősebben érzékelhető bennük a 
folklorizáció folyamata, vagyis a szóbeliségben élő népköltési szövegekhez hasonlóan 
variálódnak.  
Az első szövegpéldában a páros rímű négysoros strófa megtartása mellett a szavak 
sorrendjének felcserélésével, és a rímhelyzetben lévő sorvégi szavak kicserélésével hozott 
létre egy jellegzetes, ám az eredetivel mégis majdnem azonos variánst a taktabáji Ozsváth 
Bertalan. 
 

Dicsérjük a Jézust, édes Megváltónkat, 
Küldjön e hajlékba békét és nyugalmat! 
Engedelmet kérünk alázatossággal, 
Hogy belépni mertünk ilyen bátorsággal.749 

 
*** 

 
1. Dicsérjük a Jézust, édes megváltónkat, 

E hajlékba küldjön békét és nyugalmat! 
Alázatossággal engedelmet kérünk, 
Hogy ide ily bátran belépni merünk.750 

 
Ezzel a változatképzési eljárással lényegében ellentétes a 236. számú Kásaköszöntő vers. Itt a 
ponyvanyomtatványból származó hatsoros, bokorrímes verset úgy variálta Ozsváth Bertalan, 
hogy a sorpárokat együtt tartotta, és az első két soron lényegében nem változtatott. A második 
két sorban a rímhelyzetben lévő sorvégi szavakat megtartotta, ám a hasonló nyelvi-poétikai 
formába teljesen új tartalmat és az eredetitől lényegileg is különböző mondanivalót öntött. 
Ehhez aztán kapcsolt egy saját szerzésű négysoros második strófát. 
 

E tálban párolog jó ízletes kása, 
Melyról azt mondjuk, hogy az Isten áldása. 
Kivált húsfélével nincsen ennek mása, 
Ki tehát nem eszik: saját kárát lássa. 
Ne várjanak ugyan sok kínálgatásra, 
Imhol itt áll a tál: nyúljanak utána!751 

 
1. Itt van, násznagy uram, a szép fehér kása, 

Ezt minden láthatja, hogy Isten áldása. 

                                                 
748 A változatokkal kapcsolatos további részletek a Kommentárok 225, 253, 280. sz. jegyzeteiben. 
749 Alföldi vőfény-könyv. Írta Vetró Lőrincz…nyélbe ütötte Tatár Péter. (Budapest, 1875). OSZK PNy 862. 
VACSORA ELŐTTI SZÜNIDŐ ALATTI PERORÁCIÓ. Ks.: Szerencsés jó estét kívánok mindennek… 
750 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 125. HÍVOGATÓ VERS A 
MENYASSZONYOS HÁZNÁL. MENYASSZONY MEGHÍVÓ. Ks.: Dicsérjük a Jézust, édes 
megváltónkat…[34.] 
751 Vőfényköszöntők. (é.n. h.n. vsz. 1860 után.) OSZK PNy. 5953. MIKOR A KÁSÁT HOZZÁK. Ks.: E tálban 
párolog jó ízletes kása… 
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Csudáljátok hát ezt, hogy nincs ennek mása, 
Ezt megdöfölik, azt minden meglássa!752 

 
Ugyanehhez a jó tollú, kreatív szerzőhöz köthető a harmadik változat, a széles körben 
elterjedt, már a 18. század végén Mátyus Péternél és a Magyar fő-félynek hármas lakadalmi 
daljaiban is szereplő, Szívvidámításra… kezdetű borköszöntő sajátos variánsa. Először a 
ponyvaszöveg nála szereplő, közel szöveghű taktabáji másolatát közöljük. Ehhez képest hozta 
létre az utána következő, szintén két versszakos, 278. számon közölt szöveget, amely a 
csoportosítás mechanikus szabályai szerint önálló szövegcsaládot alkot, hiszen a 277-tel 
gyakorlatilag semmilyen szövegszintű azonosságot nem mutat. Ugyanakkor mégis az elsőhöz 
nagyon közel álló, jellegzetesen tartalmi típusú változat jött létre, mert a mondanivaló 
gyakorlatilag ugyanaz, csupán a részegségtől való óvás motívumának megjelenése jelent némi 
tartalmi többletet. Ozsváth Bertalan tehát úgy hozott létre egy új szöveget, hogy teljesen más 
szavakkal mondta el ugyanazt a mondanivalót ebben a feltehetően saját szerzésű 
borköszöntőben. 
 
1. Szívvidámításra Isten a bort adta, 

Amint zsoltárokban Szent Dávid meghagyta. 
Gazdánk a hordóját velünk kifúratta, 
Tele kancsó bort ide felhozatta. 

 
2. A borból uraim mindnyájan igyanak, 

E lakodalomban vígan mulassanak! 
Köszöntsék a kancsót, el ne szunyókáljanak, 
De a vőfinek is borocskát adjanak!753 

 
*** 

 
1. Vidámságra bort ad Isten az embernek, 

Kik örvendezése szerint véle élnek. 
De akik dobzódnak és részegeskednek, 
Azok színe elől éppen kirekesztetnek. 

 
2. A borból itt minden bőséges részt vegyen, 

Senkinek szemére itt ne térjen szégyen. 
Egymásra köszönvén, hogy jó kedvek légyen, 
Az Isten áldása reájok terjedjen!754 

 
Végül ide tartozó szövegpélda a 338. számú, a zenészeknek adományt kérő és azt 
cigánycsúfoló motívumokkal színesítő mulatóvers. A háromszor négy strófát itt most nem 
idézzük, csupán az összehasonlításból levont következtetést közöljük. A II. és III. 
szövegvariáns az E–típusú, Legújabb vőfények kötelessége című ponyvafüzet közel szöveghű 
másolata, míg az I. számú újcsanálosi változat ezekhez képest egy jelentős mértékben 
módosult szöveg. Az összetartozás ténye egyértelmű, mert a jellegadó sorok, félsorok, töredék 
strófák egyértelműen meghatározzák a szövegcsaládba tartozást, azonban a négy versszakos 

                                                 
752 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 94. KÁSAKÖSZÖNTŐ 
VERS. Ks.: Itt van násznagy uram, a szép fehér kása…[236] 
753 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 131. BOR 
FELKÖSZÖNTŐ. Ks.: Szívvidámításra Isten a bort adta…[277.II.] 
754 Taktabáji vőfélykönyv. Taktabáj (Báj, Szabolcs vm.) 1899–1905. HOM NA 7518. 178. MÁS VAGY ÍGY 
SZÓLJ. Ks.: Vidámságra bort ad Isten az embernek…[278] 
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versezet mégis egy nagymértékben önállósult, erősen folklorizálódott variánsnak 
tekinthető.755 
 
7. A szövegek terjedésének modelljei 
A változatképződés legelső típusa, a ponyvafüzetből történő közvetlen másolás a szövegek 
terjedésének egy olyan modelljét sugallja, amelyet a folklorisztika is erőteljesen 
hangsúlyozott a témával foglalkozó eddigi publikációkban. A vőfélyversekkel kapcsolatosan 
közhelyes megállapítás, hogy jobbára tanult szerzők nyomtatásban megjelent alkotásai, 
amelyeket a nép kéziratos könyvekbe lemásolt, és a saját lakodalmi szokásaihoz igazítva 
tovább alakított, illetve a ponyvafüzetek mintájára maga is alkotott hasonlókat.  
Ehhez képest egy új kutatási eredmény az a számos szövegpélda, amely a kéziratok és a 
ponyvanyomtatványok kapcsolatrendszerében a kéziratos anyag elsőbbségét bizonyítja. A 
teljes szövegkorpuszban 19 olyan adatot találtam, ahol egyes sorpárok, strófák, esetleg teljes 
strófaláncok rendelkeznek ugyan ponyvai megfelelőkkel, csakhogy ezek a nyomtatott füzetek 
általam ismert legelső kiadásainál is korábbiak. A legtöbb ilyen adattal a Pántzél János 
énekeskönyve szolgált, a második helyen áll a Kisgyőri kézirat, harmadikként pedig tartalmaz 
néhány ilyet az ezekkel kortárs Pacséri vőfélykönyv is.756 Alapvetően a G–típusú Alföldi 
vőfénykönyvben találjuk meg ezeket a szövegeket. E ponyvafüzet első általam ismert kiadása 
1875-ből a Bucsánszky-nyomdából való, és az összes őt megelőző országos kiadványból 
merített az összeállítás során. Tartalmaz azonban új (azaz ponyvaán addig még ki nem adott) 
verseket is, és éppen ezek sorában fordulnak elő gyakran az említett, jó harminc–negyven 
évvel korábbi kéziratos gyűjtemények szövegei. 
Természetesen nem kizárható, hogy lappanghatnak még sokkal korábbi példányok, korábbi 
kiadások is az Alföldi vőfénykönyvből, de ez az országos közgyűjtemények ponyvaanyagát 
ismerve nem is túl valószínű.757 Véleményem szerint inkább arra kell gondolnunk, hogy a 
típust jegyző Tatár Péter (Medve Imre) és Vetró Lőrinc az összeállítás során használtak 
valóban alföldi kéziratos gyűjteményeket, illetve merítettek a szájhagyományban élő 
lakodalmi versekből.  
A 19 ide tartozó szövegpélda közül a két legérdekesebbet mutatjuk be. A 107. számon közölt, 
A menyasszony kikérésrül című Pántzél János-szöveg egy kontaminált strófalánc, amely a 
Mátyus Péter-féle Vőfények kötelessége és az Újdonnan új vőfény kötelesség búcsúztatóinak 
összekapcsolásából keletkezett, egy vándorstrófa (4. vsz.) betoldásával. Ezt a szöveget az 
RMKT az ott közölt két menyasszonybúcsúztató jegyzeteiben be is mutatja.758 Az igazi 
érdekesség azonban a 12. strófa, mert ez az RMKT elemző részéből valami okból kimaradt. A 
hivatkozott és forrásként megjelölt két ponyvatípus ezt a versszakot valóban nem tartalmazza, 
a közel negyven évvel későbbi Alföldi vőfénykönyv viszont igen. 
 

Nem lesz már köztetek többé maradásom, 
Mert férjem házánál lesz az én lakásom. 
A hogy férjem fújja, úgy lészen járásom, 

                                                 
755 A részletes összehasonlító elemzést lásd a Kommentárban a 338. szövegcsalád jegyzeteiben. 
756 Lásd a 35, 46, 69, 70, 107, 159, 180, 181, 182, 188, 200, 210, 213, 219, 242, 286, 296, 333. szövegcsaládok 
változatait, illetve az azokhoz fűzött jegyzeteket a Kommentárban. 
757 Pogány Péter megállapítása szerint a ponyvakiadványok (illetve általában a magyar nyelvű könyvek és 
nyomdatermékek) pusztulása a háborús időszakokban sajnálatosan nagy mértékű lehetett. Ezért előfordulhat, 
hogy egy, a saját korában népszerű ponyvafüzetnek esetleg egyetlen ép példánya sem érte meg a 20. századot. 
Ez a megállapítás nyilván érvényes a 18. századra, és kevéssé releváns a 19. században, különösen annak 
második felében. POGÁNY P. 1958. 578–581. 
758 RMKT XVIII/8. 2006. 661–662. [257, 258.] 
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Jaj! De hamar elmúlt az én leányságom.759 
 
Ez annyit jelent, hogy az Alföldi vőfénykönyv a korábbi, A–D típusú ponyvák szövegét éppen 
úgy kontaminálta és toldotta meg egy egyedi strófával, mint a Pántzél János énekeskönyv 
szövege. Vagy egy széles körben elterjedt és Alföld-szerte stabil variáns volt tehát a 107. 
szöveg, amely párhuzamosan került be előbb a kéziratos, később a nyomtatott írásbeliségbe; 
vagy az Alföldi vőfénykönyv szerzőjének a kezében megfordult a Pántzél János-énekeskönyv 
(vagy annak egy azonos szövegű másolt példánya).  
Ugyanilyen karakteres és tipikus a 188. szövegcsalád esete. A Pacséri vőfélykönyvben 
szereplő Páris királyfiból feltehetően szövegromlás, elhallás, elírás útján lett Barits fia a 
Pántzél János énekeskönyvben. Valószínű, hogy nem közvetlen kapcsolat, hanem valamilyen 
(általam egyelőre nem ismert) közös nyomtatott forrás, vagy közvetítő szerepű egyéb 
kéziratos gyűjtemény állhat e mögött. Később az Alföldi vőfénykönyv egy köztes megoldással, 
a Páris fia szókapcsolattal jelent meg nyomtatásban, amely nyelvtanilag és szótagszámában 
helyes ugyan, de a felidézett trójai mitológiai történet szempontjából egy hibás és értelmetlen 
változat. Ez a romlott szövegű variáns is arra utal, hogy a kéziratos variánsok hamarabb 
léteztek, mint az első ponyvai megjelenés. 
 

Napkeleti bölcsek módjára érkeztem, 
Páris királyfival tengeren eveztem, 
És ételt, hogy onnat én ide emeltem, 
Nagy fáradtságomba került ez énnékem.760 

 
*** 

 
2. Napkeleti bölcsek módjára érkeztem, 

Barits fiával tengeren eveztem, 
E szép kis kompániának követséget tettem, 
Tartom szerencsémnek, hogy ide jöhettem.761 

 
*** 

 
Napkeleti bölcsek módjára érkeztem, 
Páris fiával a tengeren eveztem. 
E szép társaságnak követője lettem, 
Melyet szeretettel híven megtiszteltem.762 

 
A további hasonló példák felsorolása helyett (melyek megtekinthetők, elolvashatók a 
Szöveggyűjteményben és a Kommentárokban, a hivatkozott számokon) inkább a keletkezés 
és terjedés kérdéseinek egy másik aspektusára, a csak kéziratos formában ismert szövegek 
viszonylagosan magas számára szeretném felhívni a figyelmet. A ponyváról történő 
változatlan lemásolással körülbelül azonos nagyságrendben, több mint 40 esetben találkozunk 
olyan variantúrával, amikor egy szövegcsalád változatai több kéziratban is felbukkannak, de 
nincsenek nyomtatott források az elterjedés hátterében.  

                                                 
759 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 6–
8. A MENYASSZONY KIKÉRÉSRÜL. Ks.: …kiapadott szívű szép öregek…[107.] 
760 Pacséri vőfélykönyv (19. század első fele) VACSORÁHOZ VALÓ VERS. Ks.: Mikor látá Jákob álmában 
orcáját… BORÚS R. 1998. 122–123. 
761 Pántzél János énekeskönyve. Kecskemét (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) 1838 körül. OSZK Oct. Hung. 416. 12. 
ÉTEL ELŐTT. Ks.: Hálaadás légyen most a mi szívünkben…[188.] 
762 Alföldi vőfény-könyv. Írta Vetró Lőrincz…nyélbe ütötte Tatár Péter. (Budapest, 1875). OSZK PNy 862. 
MÁSODIK PERORÁCIÓ. Ks.: Minthogy már a nagyján immár általestünk… 
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Ezeknek egy része a közköltészeti gyökerekkel rendelkező szövegekből kerül ki, mint például 
a 182, 284, 293, 301, 316, 321, 322, 325, 326, 327, 331 szövegcsaládok változatai. A 
felsoroltak mindegyikénél ismerjük a konkrét, szövegszintű 18. századi kéziratos (ritkábban 
nyomatott) előzményeket, és tudjuk igazolni megjelenésüket a különböző 19. századi 
kéziratokban – ám a kor vőfélyverses ponyvafüzetei ezeket egyáltalán nem tartalmazzák. 
Különösen érdekesek ebben a körben azok a szövegek, amelyek az egymástól időben és 
térben egyaránt távoli kéziratokban bukkannak fel meglepő hasonlósággal. A Pacséri 
vőfélykönyv 1880–1890 körüli anyagából például a 150, 167, 324, 327 szövegcsaládok 
változatainak egyes strófái a századfordulós Taktabáji vőfélykönyvben köszönnek vissza. Más 
szövegek a Kisgyőri kéziratban olvashatók, ahonnan valamilyen közvetítéssel kerülhettek át a 
Dél-Alföldre (321, 322, 325.). 
Az észak-magyarországi kéziratok között akár közvetlen kapcsolatok is előfordulhattak, amint 
az a Héti vőfélykönyv és a bánfalvai Béres János vőfélykönyve (41, 97.) illetve az újcsanálosi 
Sárándi József vőfélykönyve és a Taktabáji vőfélykönyv (83, 154, 172, 240, 349.) közös 
szövegpéldái is bizonyítják. A kisgyőri gyűjtemények esetében természetesen számolnunk 
kell a falun belüli, kéziratból kéziratba történő másolással, illetve előfordulnak egy-egy 
gyűjteményen belül többször (és más-más változatokban) lejegyzett szövegpéldák is. 
A csak kéziratos gyűjteményekből ismert közvetlen variánsok egyik igen távoli, ám 
egymáshoz mégis meglepően hasonló szövege a Pacséri vőfélykönyvben és az újcsanálosi 
Sárándi József vőfélykönyvében található. 

 
Hát neked, galambom, nyoszolyú asszonyom, 
Mit szóljak, az eszem régen azon hányom, 
Nem felejthetlek el, mert vagy kedves ángyom, 
Téged is az bátyám gyakran az ágyba nyom.763 

 
*** 

 
Hát neked mit mondjak, nyoszolyóleányom? 
Már régen az eszem azon vetem, hányom, 
Mert ezen az éjjel jól lesz véled dolgom, 
Mert előttem hidd el, hogy kedves vagy nagyon, 
Tudom, a pajtásom gyakran az ágyba nyom.764  

 
Térben és időben hasonlóan távoli, és mégis közel azonos a 61. számú, a menyasszony 
ágyának kikérésére való rigmus. Ennek első ismert változata az 1826-os Makói 
énekeskönyvből származik, majd az 1880-as kisgyőri Lengyel Károly vőfélykönyve és az 
1907–1908-as bánfalvai Béres János vőfélykönyve tartalmaz egy-egy változatot.765 Igen 
tanulságosak továbbá azok az esetek, amikor 3–4 kéziratos gyűjteményben is megtalálhatóak 
a változatok, ponyvai közvetítés vagy közös nyomtatott forrás nélkül. (118, 126.)  
Ezek a példák is arra engednek következtetni, hogy vagy feltételeznünk kell még ismeretlen, 
lappangó ponyvanyomtatványok létezését és azok változatképző-szövegalakító hatását, vagy 
komolyan számolnunk kell a vőfélyversek tisztán kéziratos (és/vagy szóbeli) keletkezésének 
és terjedésének lehetőségével. Az első esetben a számomra eddig ismeretlen, lappangó 
ponyvanyomtatványok feltétlen nagy példányszámú és országos terjesztésű füzetek kell, hogy 
legyenek – hiszen csak így kapunk logikus magyarázatot az egymástól térben és időben 

                                                 
763 Pacséri vőfélykönyv (19. század első fele) CSIGÁRÓL. Ks.: Midőn látá Jákob álmában orcáját… BORÚS R. 
1998.100–101. 
764 Sárándi József vőfélykönyve. Újcsanálos. (Zemplén vm.) 1894. HOM NA 2223. 15–16. ÉTEL KÖZBEN. Ks.: 
Nyoszolyóasszonyunk kedvét nem mutatja…[305.] 
765 Kommentár 61. jegyzet, illetve RMKT XVIII/8. 2006. 411–412, [246–249.] 
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egyaránt távol eső változatok keletkezésére. Ez az eshetőség a közgyűjteményi ponyvaanyag 
ismeretében nem túl valószínű. Ugyanennek a feltételezett lehetőségnek egy másik olvasata 
szerint elképzelhető, hogy nem a szokásos ponyván, hanem más nyomtatott szövegtípuson 
keresztül (pl. kalendárium, újság) is terjedhettek széles körben a vőfélyversek. Evvel 
kapcsolatos konkrét vizsgálataim nincsenek, tehát mindenképpen fel kell tárni az egyéb szóba 
jöhető, esetleges közös forrásként szolgáló nyomdai termékek széles palettáját. 
A második esetben viszont érdemes átgondolnunk a vőfélyversek keletkezéséről és 
terjedéséről alkotott eddigi, meglehetősen sablonos folklorisztikai álláspontot. A ponyváról 
történő másolás és az onnan származó anyag variálgatása, újraalkotása egy egyirányú és 
viszonylag merev modell, amely nem számol sem a kéziratból ponyvára történő vándorlással, 
sem a kéziratok közötti közvetlen kapcsolatok lehetőségével.  
Ezzel szemben nem kizárható, hogy a vőfélyversek keletkezése és alkotásmódja egy 
közköltészeti modellhez hasonlóan alakul. Létezik egy sokféle forrásból táplálkozó, 
alapvetően a 18. századi közköltészet lakodalmi műfajain alapuló szöveghagyomány, amely 
rendkívüli mennyiségű szöveget termel. Ezek egy jelentős része invariáns, más része azonban 
erőteljesen variábilis és a folklóralkotásokhoz hasonlóan változatokban él. A különböző 
változatok körülbelül egyforma eséllyel élhetnek a vőfélyversek mindhárom hordozó 
közegében: a szóbeliségben, a kéziratos írásbeliségben és a nyomtatott írásbeliségben. A 
változatok létrejöttének egyik oka éppen a háromféle közegben történő állandó oda-vissza 
áramlás. A szövegek létrejöttének és terjedésének a közege lehet mindhárom, sőt lényegében 
közömbös a kéziratos vagy nyomtatott megjelenés elsőbbsége. A 19. század folyamán a 
nyomtatott forrásokban történő keletkezés és az onnan való szétáramlás egyre erősebb, 
ahogyan a paraszti polgárosulás folyamatával párhuzamosan az írás-olvasás és a 
könyvhasználat egyre szélesebb körben terjed a falusi-mezővárosi parasztság körében.  
 

A 19. századi vőfélyversek keletkezésének kétféle modellje 
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V. KÖVETKEZTETÉSEK 

 
A disszertáció bevezetőjében feltett kérdések legtöbbjére az egyes fejezetek, 

témakörök záró bekezdéseiben megkíséreltük a válaszadást. Az önismétlés elkerülése végett a 
következőkben röviden, összefoglalóan igyekszünk pontról pontra haladva bemutatni az elért 
eredményeket, az azokból levont következtetéseket és a további kutatások lehetséges irányait. 

 
1) A vőfélykönyvek a népi írásbeliségben. 
A vőfélykönyvek népi írásbeliségben betöltött speciális szerepét meghatározza az a 

kettősség, amely a nyomtatás és a kéziratosság közötti átmeneti helyzetből adódik. A folklór 
és írásbeliség összetett kapcsolatrendszerében számos olyan műfaj és kézirat- illetve 
nyomtatványtípus létezik, amelyek a maguk módján tiszta, egyértelmű helyzetben vannak a 
nyomtatás vagy a kéziratosság területén. A népi kéziratos könyvek legtöbb fajtája (pl. 
számadáskönyv, gazdasági napló, harctéri- vagy hadifogolynapló, békeidős katonakönyv, 
önéletírás, emlékkönyv) soha nem került nyomdába, és nem volt része a populáris kultúra 
nyomtatott univerzumának. Bizonyos megkötésekkel ide sorolhatók azok a vegyes 
gyűjtemények, énekeskönyvek, versgyűjtemények, búcsús- és imakönyvek is, amelyeknek 
voltak ugyan ponyván terjesztett megfelelőik, de repertoárjukban megőrizték a kéziratos 
írásbeliségre jellemző összetettséget és sokszínűséget. Hasonlóképpen elmondható, hogy 
bizonyos nyomtatványtípusoknak (leginkább a kalendáriumoknak) soha nem keletkeztek 
kéziratos megfelelőik, legfeljebb egyes szövegeket, vagy egyéb elemeket (pl. csíziókat) 
másoltak ki belőlük a népi kéziratok szerzői. Ezekkel szemben a vőfélykönyv egyszerre és 
hozzávetőlegesen azonos súllyal van jelen a nyomtatott és kéziratos írásbeliségben, melynek 
köszönhetően a kétféle közeg állandó kölcsönhatása a műfaj egészét alapvetően 
meghatározza. 

A ponyván megjelent, nyomtatott vőfélykönyvek áttekintésének egyik eredménye az a 
beosztás, amely A-tól H-ig nyolc alaptípusba sorolja a 19. században megjelent országos 
terjesztésű kiadványokat. Ebből a vizsgálatból kiderült, hogy az egyes „újdonnan új” és 
„legújabb” vőfélykönyvek mennyit merítettek a korábban megjelent hasonló füzetekből, 
illetve mennyiben tekinthetők valóban új alkotásnak. Számos vőfélyvers két évszázadon 
keresztül történő változatlan továbbélésének (pl. Vajda, hegedűknek álljon meg 
zengése…[106.] vagy Szívvidámításra Isten a bort adta…[277.]) az áll a hátterében, hogy az 
első, A–B–C és D–típusú ponyvafüzetek jól bevált szövegeit a kiadók még a 20. század 20-as, 
30-as éveiben is átvették és kinyomtatták. Ennek köszönhetően számos 18. század végi 
vőfélyvers máig fennmaradt és szervesen beépült korunk revival jellegű lakodalmi 
folklorizmusába.  

Természetesen nem véletlen, hogy mely szövegek élték túl az egyes 
ponyvakiadásokat, és örökítődtek át későbbi kiadványokba. A ponyva természetéből adódóan 
az eladhatóság a legfőbb szempont: a divatos, közismert, széles körben elterjedt és népszerű 
(tehát folklorizálódott és a közösségi ízlés szűrőjén fennmaradt) lakodalmi verseket érdemes 
volt becsempészni az újabbak közé. A leginkább bevált, a vőfélyek számára jól használható és 
a násznépnek is tetsző rigmusok tehát megerősítést nyertek a kiadók részéről, így a nyomtatás 
biztosította országos elterjedésüket és a lokális közösségek folklórjába való bekerülésüket. 

A ponyvanyomtatványok kapcsán háromféle átmeneti jelenségre derült fény.  
a) A nyomtatott vőfélykönyvek esetében is kimutatható, hogy a füzeteket előállító 

nyomdászok, szedők időnként a szóbeliség alkotásmódja alapján dolgoztak. Ugyanazon 
vőfélykönyvek különböző kiadásai között számos apró eltérés utal erre: az előállítás során a 
készítők számára nem a szöveg képe, hanem a szöveg hangzása lehetett a meghatározó. Az 
így keletkező különbségek (tördelés, helyesírás, aktualizálás, szövegromlás) vizsgálata 
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alapján megállapítható, hogy a ponyvafüzeteknek is vannak változataik, és ezek a változatok 
bizonyos mértékig a szájhagyományozó műveltségből adódnak. Ennek a mértéknek a 
pontosabb meghatározására többféle ponyvatípus nagyszámú összehasonlító elemzésére lenne 
szükség. 

b) A vőfélyverses ponyvák szerzőinek kapcsán elmondhatjuk, hogy azok alapvetően 
kétféle társadalmi réteget és kétféle műveltségi típust képviseltek. Az egyik csoportba 
tartoztak azok a szerzők, akik a vőfélykedést feltehetően gyakorolták is, és a saját 
használatukban élő szöveganyagot jelentették meg nyomtatásban. Ők lehettek egyrészt a 
falusi értelmiség tagjai, másrészt a tehetségük révén kiemelkedni képes autodidakta 
parasztköltők, népi verselők képviselői. Esetükben a ponyvafüzet a felfelé nivellálódás 
közvetítő csatornájaként szolgált. A másik csoportba a kor nemesi vagy később nagypolgári 
származású, európai műveltségű értelmiségi (irodalmár, lapszerkesztő, pap, képzőművész) 
személyiségei tartoztak. Őket a népnevelés jobbító szándékú attitűdje, vagy egyszerűen a 
megélhetés kényszere vezette a rigmusköltészet irányába. Számukra a ponyvai megjelenés a 
populáris szférával és a tömegigényekkel való találkozás fóruma lehetett. Az átmenetiség 
ebben a tekintetben tehát egy társadalmi-művelődési közvetítő funkciót jelent: a vőfélyverses 
ponyva az egységesülő tömegkultúra legelső jelenségeinek egyike volt. 

c) A ponyvák használatának vizsgálata során kiderült, hogy azokat a vőfélyek 
igyekeztek minél inkább személyessé tenni. Ennek érdekében saját kéziratos bejegyzésekkel, 
kiegészítésekkel, útmutatásokkal látták el a nyomtatott szöveget. Végeredményben a 
ponyvafüzet ezáltal a kéziratos vőfélykönyv felé közeledett, és kialakultak a nyomtatott 
írásbeliség–kéziratos írásbeliség közötti átmeneti formák. Ezek további kutatásához olyan 
eredeti kiadványok sokaságára volna szükség, amelyek évtizedeken át valódi használatban 
voltak.  

A kéziratos források vizsgálatának során, mindenekelőtt a részletesen elemzett 
tartalomjegyzékek összehasonlításának eredményeként kirajzolódtak a főbb kézirat-típusok. 
Funkcionális szempontból, a keletkezés módja szerint és a szerzőség alapján összesen hatféle 
típusba sorolhatók a kéziratos vőfélykönyvek: 

Szokásforgatókönyv-szerű gyűjtemény 
Vegyes gyűjtemény 
Egyszerre leírt (másolt) gyűjtemény 
Folyamatosan gyarapodó gyűjtemény 
Egyszerzős gyűjtemény 
Többszerzős (többgenerációs) kézirat 

Ezek a kategóriák feltehetően nemcsak a vőfélykönyvekre lesznek alkalmazhatók. A népi 
írásbeliség más műfajai is leírhatók, osztályozhatók ezzel az egyszerű beosztással, figyelembe 
véve természetesen az egyes kéziratféleségek egyedi sajátosságait. A szokás menete szerinti 
sorrendet más esetekben értelemszerűen a megfelelő fogalommal kell helyettesíteni, így 
például a harctéri naplók, hadifogolynaplók esetében is beszélhetünk időrendben szerkesztett 
(kronologikus, azaz forgatókönyv-szerű) avagy ötletszerűen összeállított (azaz vegyes) 
kéziratokról.  
 A vőfélykönyvek egyik jellegzetes csoportja esetében tetten érhető volt az a folklór 
jellegű alkotásmód, amely paraszti önéletrajzok esetében már korábban említésre került a 
szakirodalomban. Ez az asszociatív alkotásmód az igaz történeteknek, élményelbeszéléseknek 
is sajátja: az „egyik gondolatról eszembe jut egy másik” elv alapján történik a narratíva 
létrehozása. Az írásbeli folklór területén ez a jelenség kiválóan kutatható éppen a 
vőfélyversek esetében. Itt ugyanis a lakodalom menete szerinti sorrend lenne a 
legkézenfekvőbb megoldás mind a leírás, mind a szövegtanulás során. Ezzel szemben több 
esetben tapasztalhattuk, hogy látszólag csapongva és rendszer nélkül, valójában azonban az 
asszociatív struktúrák mentén szerveződve jött létre egy-egy vőfélykönyv. 
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 A szakirodalomban gyakran felvetett táji változatok létezése nem igazolható. A 19. 
században a kéziratos versanyag meglehetősen egységes, amelynek oka egyértelműen a 
ponyva egységesítő hatása. Az egyes kéziratokban fellelhető egyedi szövegek sokasága nem a 
táji különbségek következménye, hanem az egyéni szerzőség és az invariánsok tömegét 
termelő változatképződés eredménye. Ugyanakkor igaz, hogy a 19. század közepéről vagy az 
előtti időből csak alföldi kéziratos vőfélykönyvekkel rendelkezünk. Más nagytájakról 
előkerülő régi kéziratok (különösen az erdélyiek) biztosan tovább árnyalják majd ezt a 
leegyszerűsített következtetést. 

 
2) Műfaj- és motívumtörténeti tanulságok. 
A vizsgálatba bevont több, mint félezer szövegnek körülbelül 5–10%-a esetében 

sikerült kimutatni a 18. századi közköltészeti alkotásokkal való közvetlen rokonságát, illetve 
legalább néhány sornyi, vagy néhány strófányi szövegszintű egyezését. Ezek a párhuzamok 
számos esetben oly közeliek, hogy komolyan felmerül a kéziratok előéletére, kapcsolataira, 
vagy a szerzők élettörténetére vonatkozó további kutatások, részletvizsgálatok szükségessége. 
Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy leginkább a Kisgyőri kézirat, a Pántzél János-
énekeskönyv és a Taktabáji vőfélykönyv tartalmaz a 18. századi szövegcsaládok közvetlen 
továbbélésének tekinthető változatokat. 

Az olykor meglepő azonosságok jellemzően a lakodalom mulattató költészetének 
szövegtípusai között fordulnak elő. A csúfolók és hazugságversek, illetve az intő-oktató 
költészet ide tartozó szövegpéldái általában olyan versek, amelyek a ponyvanyomtatványok 
repertoárjából rendre hiányoznak, ám a kéziratos közköltészetben számos variánssal 
megtalálhatók. Ez a jelenség arra enged következtetni, hogy a ponyvanyomtatványok a 19. 
században szokásos vőfélyverseknek csak egy részét, mégpedig a szalonképes és 
társadalmilag minden szempontból elfogadható részét tartalmazzák. Ugyanakkor a 
szóbeliségben és a kéziratosságban biztosan továbbéltek a 327. számú Maskara vershez 
hasonló alkotások is, amelyek divatjamúlt, archaikus vagy éppen nyomdafestéket nem tűrő 
elemeik miatt a kanonizált vőfélykönyvek standard repertoárjában nem szerepelhettek. A 
század végéhez közeli Taktabáji vőfélykönyv vagy az ezzel számos ponton párhuzamos 
Pacséri vőfélykönyv esetében viszont a közköltészeti alkotások száz–százötven éves 
továbbélése igazolható. 

A szövegszintű azonosságok mellett jelentős számban kimutatható a közköltészetben 
is használatos témák, toposzok, motívumok, frázisok jelenléte. Az egész műfaj hangvételét, 
nyelvi stílusát meghatározzák azok az ünnepélyes köszöntőversek, amelyek gyakran csak egy-
egy strófa erejéig jelennek meg az egyébként mulattató vagy szokásmagyarázó funkciójú 
strófaláncok részeként. Az ezekben szokásos megszólítások, köszöntések, jókívánságok, 
áldáskérő és áldásmondó formulák, elbúcsúzó és adománykérő frázisok is a 18. század 
lakodalmi költészetéből származnak. 

A vőfélyversek sokszor emlegetett deákos stílusának gyökerei szintén a közköltészet 
biblikus és antik mitológiai témáiban keresendők. A kettő közül egyértelműen a biblikus 
vonulat az erősebb, amely a szerzők egyházi kötődésének, a vőfélyversekkel kapcsolatban 
lévő falusi értelmiség vallásos műveltségének is köszönhető. A prózai szövegek a református 
prédikációs gyakorlathoz igazodnak, a versekben felbukkanó bibliai témák, szereplők és 
motívumok pedig valós funkcióban, a valláserkölcsi nevelés szándékával jelennek meg. Ezzel 
szemben az antik mitológiai szereplők javarészt rosszul idézett, félrehallott, félreértett vagy 
kitalált neveken jelennek meg, nem ritkán a szórakoztató funkciójú szövegekben. A bibliai 
vonatkozások alaposabb vizsgálata, illetve a prédikációs irodalommal és a protestáns 
liturgikus könyvekkel (ágendákkal) történő összehasonlítás a további kutatások feladata 
lehetne. 
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A vőfélyversek nem örökítették tovább a közköltészet változatos versformáit. A 
műfajra egyöntetűen jellemző a négysoros, bokorrímes felező tizenkettes, a 18. századi 
nemesi és kollégiumi költészetben leggyakrabban használt Gyöngyösi-strófa. Ennek egy 
jellemző altípusa a páros rímű versszak, amelyből kisebb számban ugyan, de kialakultak 
hatsoros és tízsoros versformák is. Az új stílusú népdalok 11-es és 13-as szótagszámú sorai 
feltehetően hatottak a vőfélyversekre, mert a szabályos cezúrájú izometrikus 12-es alapséma 
nagyon gyakran ingadozóvá és egyenetlenné válik. 

 
3) Változások a 19. század folyamán. 
A történeti változások legfontosabb szegmensét a műfajon belüli szövegtípusok, 

szövegcsoportok, szövegformák arányainak átalakulása jelenti. A korszak elején még 
meghatározó jelentőségű prózai orációk, prédikációs hangvételű ünnepi beszédek száma a 
század végére körülbelül a felére csökken, és egyes tematikai-funkcionális csoportokban (pl. a 
hívogatók esetében) átadják a helyüket a verses rigmusoknak. A repertoárból a 20. század 
elejére gyakorlatilag eltűnnek a lakodalmi mulatóversek, illetve jelenlétük egy-két 
szövegtípusra korlátozódik. (Országszerte még sokáig megmarad a Tréfás verbunk [361.], és 
A vőfélyek vitája a házasságról. [335.]) Megnő ugyanakkor a tálalóversek száma és 
sokfélesége: különösen a kései ponyvákra jellemző, hogy a tartalomnak közel felét-harmadát 
a vacsora köszöntőversei jelentik.  

Ezek az arányeltolódások és szerkezeti változások természetesen a lakodalom 
menetének átalakulásával és a vőfélyek szerepének a megváltozásával vannak 
összefüggésben. A 19. század második felében lezajló gazdasági-társadalmi átalakulás (a 
paraszti polgárosulás) következtében a vőfélyverses parasztlakodalom megerősödése, és ezzel 
együtt a szokáskör vőfélyverseket mindinkább elhagyó egyszerűsödése egyaránt igazolható. 
Valószínű, hogy a kéziratos vőfélykönyvek egykori száma és mai előkerülésük esélye 
szorosan összefügg az egyes vidékek népi kultúrájának ilyetén alakulásával. 

A lakodalom menetének változásai a vőfélykönyvek tartalmában jószerével nem 
követhetők. A kéziratok esetében ennek több oka is van. Az omniárium-jellegű vegyes 
gyűjtemények és az asszociatív alkotásmód jegyében létrejövő kéziratos könyvek eleve nem 
is alkalmasak a forgatókönyv-szerű vizsgálatokra, legfeljebb egyes szövegtípusok megléte 
vagy hiánya jelenthet fogódzót. A többszerzős, többgenerációs kéziratok esetében éppen a 
hosszú idő és az egymásra épülő szövegegységek egyre bővülő rendszere zárja ki a változások 
megragadásának lehetőségét. (Az újabb szerzők általában csak kiegészítik, kipótolják a már 
meglévő szövegkorpuszt.) A forgatókönyv-szerű, egyszerre leírt, egyszerzős kéziratokról 
pedig többször kiderült, hogy az egykori teljes kéziratnak csupán töredéke maradt az utókorra. 
A ponyvák tekintetében nyilvánvalóan éppen fordított a helyzet: nem a meglévő szokásokat 
rögzíti, hanem a szerző vagy kiadó szándéka szerint kialakított szokásforgatókönyvet 
népszerűsíti egy-egy kiadvány. Így a 19. századra vonatkozóan a lakodalom-rekonstrukció 
szándékával nem szabad a vőfélykönyvekből és vőfélyversekből kiindulni. 

A történeti változásvizsgálatok folytatása lehetne a további kutatás egyik fő iránya. A 
kisgyőrinél e tekintetben sokkal jobb a makói vőfélykönyv-anyag, amelynek teljes áttekintése 
és alapos elemzése még nem készült el. Újabb, a kisgyőrihez hasonló esettanulmányok 
eredményeire támaszkodva a jelenleginél sokkal megalapozottabban tudnánk általános 
következtetéseket levonni. 

 
4) Változatképződés, terjedés. 
A számszerű elemzés során kiderült, hogy a vőfélyversek túlnyomó többsége, 

körülbelül a fele egyedi szöveg, folklorisztikai értelemben vett változatai nincsenek. A 
ponyvanyomtatványokból történő közvetlen másolás aránya pedig a várakozásokkal 
ellentétben elenyésző, mindössze 10%. E két adat arra enged következtetni, hogy a 
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vőfélyversek valódi alkotói, újraalkotói (produktív) folyamat eredményeként születnek, és az 
egyes szerzők egyéni invenciói aránylag nagy teret kapnak a műfaj keretei között. 
Ugyanakkor a változatképződés típusai és a szövegek terjedésének különféle módozatai 
sokban megegyeznek a folklóralkotások variálódásának és átadás-átvételének 
törvényszerűségeivel. A közvetlen másolás mellett a kontaminált strófaláncok kialakulása, a 
vándorstrófák és vándor sorpárok gyakori jelenléte, illetve a szövegek funkcionális 
differenciálódásának változatképző hatása okozhatja a variánsok létrejöttét. A versforma és a 
rímelés döntő fontosságú, mert a bokorrímes négysoros strófák jellemzően együtt maradnak, a 
páros rímű versszakok viszont sorpárokra szétesnek és úgy vándorolnak a szövegek között. 
 Tanulságosak azok az eredmények, amelyek a terjedés irányait mutatják. A ponyváról 
kéziratba történő másolás mellett komolyan számolnunk kell a kéziratból kéziratba történő 
másolással, és a szóbeliségből/emlékezetből kéziratba való lejegyzéssel is. Az Alföldi 
vőfénykönyv című ponyvafüzet kapcsán pedig adatokkal igazolható, hogy a ponyván 
megjelenő versek korábban már létezhettek kéziratban, tehát a ponyvaszerzők is merítettek a 
kezükbe kerülő kéziratos gyűjteményekből. Mindezek értelmében a vőfélyvers műfaja a 
szóbeliség, a kéziratos írásbeliség és a nyomtatott írásbeliség hármas struktúrájának állandó 
körforgásában keletkezett és hagyományozódott a 19. században. 
 

5) Művelődés- és társadalomtörténeti tanulságok. 
A kutatásba bevont források arra utalnak, hogy a vőfélykönyvek készítése és 

használata erősen kötődött a református felekezethez. Ez az alfabetizáció erősebb jelenlétével 
és a kollégiumi diákhagyományok hatásával éppúgy indokolható, mint a protestáns 
egyházszervezet demokratikusabb gyakorlatára jellemző népi tisztségviselők tradíciójának 
örökségével. Ennek megfelelően a kéziratos vőfélykönyvek vegyes gyűjtemény típusában 
elsősorban vallásos szövegek (katekizmus, zsoltárdallamokra szerzett karácsonyi és húsvéti 
énekek, bibliai témájú versek, temetési énekek) találhatók a lakodalmi versek mellett. 
Közülük a legjelentősebb a halotti búcsúztatók csoportja, amely mind formai, mind tartalmi, 
mind funkcionális szempontból a vőfélyversek legközelebbi rokona (lásd elsősorban a 
menyasszonybúcsúztatókat). A további kutatások egyik lehetséges iránya a két műfaj részletes 
összehasonlítása, illetve a vőfélyverseket és halotti búcsúztatókat, temetési énekeket egyszerre 
tartalmazó kéziratos források feltárása, publikálása lehetne.  

A paraszti írás-olvasás történetének vonatkozásában elmondható, hogy a század vége 
felé haladva egyre növekszik a kéziratos gyűjtemények száma. Ezek írásképe, helyesírása, 
központozása mind egységesebb és stabilabb, a kötelező népiskolai oktatás 
megszilárdulásának egyenes következményeként. A szerzők az írásbeliség különböző 
szintjein, de jellemzően jól írnak, és mindnyájuk esetében megjelenik a tudatos szerzői, írói 
magatartás. Az egyéniség és egyediség igényével, a saját alkotói munkájuk 
kihangsúlyozásával készítik a kéziratos vőfélykönyveket – még akkor is, amikor széles 
körben elterjedt és köztudottan ponyváról másolt, folklorizálódott rigmusokat írnak a 
gyűjteményükbe. 
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