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Cuvînt înainte

„Poezia popularã e oglinda cea mai fidelã,
în care se reflectã caracterul oricãrui popor.”

Iosif Vulcan

Comunitatea tradiþionalã românã din comunã secole întregi a consti-
tuit un mediu conservator de tradiþii, un spaþiu creator-transmiþãtor de
obiceiuri pururea întineritor. În acest mediu de culturã popularã a înflo-
rit o serie de rituri într-un grai românesc chitighãzean plin de un folclor
literar de rarã bogãþie, stãpînit de veselie ºi frumuseþe, devenind oglin-
da, sinteza viteþii fizice ºi spirituale a românilor din Chitighaz.
De-alungul timpului s-au produs schimbãri în modul de aparenþã al
portului ºi al obiceiurilor.

În timpul tinereþii strãmoºilor românii din Chitighaz aveau multe oca-
zii de manifestãri social-culturale, muzicale, de dansat, de chiuit, cum
era jocul duminical ºi din sãrbãtori, la ºezãtoare, la umblatul cu turca
ºi unele obiceiuri legate de ciclul familial, cum era botezul, logodna
dar mai ales nunta. Aceste întruniri constituiau leagãnul culturii strã-
moºeºti ºi înglobeau o complexitate de funcþii încãrcatã de sensuri.

Obiceiurile au oferit tinerilor posibilitate de a aparþine comunitãþii,
totodatã cererea pretenþia comunitãþii a fost ca sã respecte ºi sã þinã
de normele comunitãþii de a pãstra, a promova tradiþiile. Obiceiurile au
dat siguranþã, au ajutat integrarea individului în comunitate, se transmi-
teau din generaþie în generaþie întrãrind vechile rãdãcini. Rolul îndru-
mãtor a datinilor a avut influenþã asupra evenimentelor de cãpetenie în
viaþa omului cum sînt: naºterea, cununia (cãsãtoria), înmormîntarea.
Religia ortodoxã a fost o forþã puternicã de pãstrare a limbii româneºti
a identitãþii, un factor esenþial de conservare a culturii strãmoºeºti.

Dintre evenimentele de cãpetenie cununia, nunta a fost cea mai
spectaculoasã, obiceiurile pot fi considerate ca niºte scene cu o at-
mosferã proprie cea mai bogatã manifestare folcloricã cu creaþii folclo-
rice cu caracter local. Aceste obiceiuri, întruniri ai comunitãþii constitueau
o imagine în mic a întregii vieþi a satului, totodatã oglindînd mentalita-
tea oamenilor de cultura tradiþionalã. Acest testament folcloric, pe
care ni l-au lãsat strãmoºii abia mai existã, mai deseamã în amintirile
bãtrînilor ºi pe pozele  fotografiilor. Cu ocazia colecþionãrii fotografii-
lor, despre viaþa, obiceiurile românilor din Chitighaz am gãsit foar te
multe fotografii despre nuntã cu mirese, mire, cu alaiul nuntaºilor. Am
primit informaþii despre obiceiurile desãvîrºite în timpul nunþii. În amin-
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tirea mea din timpul copilãriei din 1958 pãstrezi  viu douã nunþi, una
cînd s-a mãritat fata din vecini, cealaltã cînd s-o însurat un veriºor din
familie. Amîndouã au fost nunþi de mari proporþii. Pentru mine a fost o
revelaþie vãzînd, par ticipînd la un astfel de obicei tradiþional de un
spectacol miraculos. Cea mai mare parte a fotografiilor s-au pregãtit
între anii 1930–1970 cînd s-au pãstrat încã obiceiurile strãvechi. Am
simþit ca o datorie de suflet ºi de cinste sã le pãstrez, cã dacã cu
timpul pier acestea, niciodatã nu se mai pot recupera. Fotografiile ne
aratã strãduinþa românilor din Chitighaz, ca toate lucrurile sã le facã
cu treabã bunã. Reiese mentalitatea lor, ce au gîndit despre viaþã ºi
despre comunitatea lor. Cu ajutorul fotografiilor se poate reconstrui
momentele importante a ceremonialului nunþii.

Nunta e ceremonialul popular însoþit de cîntec, dans, poezie. Aceste
strigãturi pline de entuziasm, umor ºi nostalgie, apar atît ca elemente
legate de secvenþe-cheie, cît ºi ca formule complementare ceremonia-
lului nupþial, punînd în luminã latura seninã, frumuseþile vieþii.  Aceste
creaþii poartã în sine universul mental cum un ciob de oglindã pãstrea-
zã aceeaºi lume ca ºi întregul, din care a fost desprins.  În cadrul
spectacolului se realizeazã cununia, actul sfînt al unirii dintre fecior ºi
fecioarã, acest act sacru al cununiei constituie una dintre cele 7 taine.
Cãsãtoria e ceremonialul de trecere dintr-o stare socialã într-alta.  Sar-
cina comunitãþii e protejarea noilor cãsãtoriþi din faza „trecerii” ºi inte-
grarea tinerilor în noul statut social ºi uman. Personajele cheie
(pãlãscarii, meseleoucele, guda, grãitor, naºii) aveau adevãrate roluri
devenind actori, îºi decorau þinuta cu anumite însemne, îºi confecþio-
nau obiecte potrivite momentelor.

Aceste rituri cu funcþii complexe ºi cu sens adînc de purificare ºi de
fecunditate oglindesc modul de viaþã, de gîndire, respectarea cerinþei
comunitãþii obligativitatea în practicarea lor. Se transmiteau din gene-
raþie în generaþie întãrind vechile rãdãcini. Românii din Chitighaz pînã
în anii 1965 au trãit într-o endogamie etnicã localã ºi de religie aºa
ºi-au pãstrat obiceiurile „P-atunci nu s-o luat un român, „rîmîn”, c-on
ungur.” Cu schimbarea modului de viaþã cu exogamia cu cãsãtoriile
mixte cu schimbarea locului de muncã tot mai mulþi tineri s-au mutat în
oraºe, tot mai mulþi tineri studiind la instituþii superioare devenind
intelectuali ºi-au pãrãsit comunitatea. Cu timpul s-a schimbat funcþia
ºi structura arhaicã a ceremonialului a spectacolului nunþii. Strãduinþa
mea e ca aceste datini sã nu piarã cu totul, pentru aceea am þinut
important colecþionarea, pãstrarea ºi promovarea pentru generaþiile
tinere. Cu ajutorul amintirilor oamenilor ºi a fotografiilor am putut
reconstrui datinile, care s-au legeat de ceremonialul nunþii. Fotografii-

le despre alai, nuntaºi sînt dovada legãturilor comunitãþii de coeziune,
de solidaritate, demonstreazã cum a fost de frumos componat specta-
colul nunþii þãrãneºti, ce mesaj ne-au trimis strãmoºii noºtrii. Datoria
noastrã e ca sã pãstrãm sã transmitem sã promovãm urmaºilor noºtrii
acest „testament folcloric”, aceste valori moºtenite de la comunitatea
românã din Chitighaz. Datinile aduc un mesaj din lumea cufundatã în
trecut ºi contureazã profilul comunitãþii românilor din Chitighaz. Prin
lucrarea de faþã doresc sã aduc o modestã contribuþie la îmbogãþirea
patrimoniului naþional. Oricine rãsfoieºte aceste pagini vãzînd aceste
fotografii va rãmîne uimit de spectacolul nunþii românilor din Chitighaz.
Urmaºii comunitãþii noastre pot fi mîndri nu numai de pãrinþi, bunici, ci
ºi de întregul neam din Chitighaz. Fotografiile urmãresc ordinea cere-
monialului nupþial.
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Elõszó

„A népköltészet, hûen tükrözi egy-egy nép,
népcsoport karakterét, jellemét.”

Iosif Vulcan

A kétegyházi román közösség évszázadokon át kialakította azt a
közeget, teret amelyben megõrizte, konzer válta és továbbadta a
hagyományokat. Ebben a népi kultúrában kialakult, virágzott egy sor
népköltészet, szer tar tás, ritus kétegyházi román nyelvjárásban tele
vidámsággal, szépséggel, csipkelõdéssel, amely tükrözte a faluban
élõ románok lelkiségét, szellemiségét. A társadalmi átalakulások során
ezek a szokások, viseletek átalakultak. Elõdeink hagyományos
közösségében sok lehetõség volt a kulturális identitásuk megélésére,
a vasárnapi táncház „joc”, a fonó a naptári ünnepekhez kötõdõ
hagyomány teremtett lehetõséget. Ide tartoztak a családi eseményekhez
kötõdõ szokások, a keresztelõ, eljegyzés, lakodalom. Ezek az
összejövetelek képezték a helyi közösség õsi kultúrájának a bölcsõjét,
amelyek tele voltak jelentéssel, funkcióval. A szokások, hagyományok
lehetõséget teremtettek a fiatalok számára, hogy kifejezzék a
közösséghez való tartozást, de amely megkövetelte, elvárta, hogy õrizzék
adják tovább a következõ generációnak a közösség normáit, iratlan
szabályait. A szokások erõsítették õsi gyökereiket, segítették az egyén
beilleszkedését a közösségbe, biztonságot adtak számára, útmutatóul
is szolgáltak az életciklus három meghatározó állomásánál. E három
életciklus közül a lakodalom a lakodalmassá vállásával volt a
leglátványosabb, szinesebb az érzelmeket a játék, az átélés, a bemutatás
pótolta. Ezek a szokások, közösségi összejövetelek képezték kicsiben
a falu román lakóinak életét, amelyben megmurtatták a hagyományos
kultúrához való kötõdésüket, mentalitásukat. Ez a szellemi, néprajzi
hagyaték, melyet õseink hagytak ránk ebben a formában már nem
létezik. Hitelesen fényképek és a fényképeken szereplõ idõsek
visszaemlékezéseibõl rekonstruálható.

Gyûjtõmunkám során a fényképek között egyre több lakodalommal
kapcsolatos képet találtam, melynek során összeállt a lakodalmi
szokások, ritusok, szertartások minden fontos mozzanata és a viselet.
Gyermekkoromból (1958) élénken õrzöm két lakodalom emlékét az
egyik a szomszédunkban lévõ leány lakodalma, a másik, amikor az
unokatestvérem esküvõjének voltam résztvevõje. Mindkettõ nagy
lakodalom volt a hagyományos viseletben, tradiciókkal, látvá-

nyoságokkal, olyan volt mint egy csodálatos elõadás. A fényképek nagy
része 1930–1970 között készült, amikor még a régi hagyományokat
megtar tották, az ezután készült képek már a megváltozott viseletet
tükrözik. Lelki, tiszteletbeli kötelességnek éreztem ezeket a
hagyományokat õrzõ fényképek közreadását, megmutatva a kétegyházi
román közösség lakodalmi szokásait, a résztvevõ násznép büszke
tartását, vidámságát. Ha ezek a fényképek idõvel elvesztek volna soha
többé nem lehetett volna pótolni, egységesen bemutatni.

A képek tükrözik a közösség törekvését, hogy a dolgokat mindig a
legjobb szándékuk szerint végezzék. Kitûnik az a mentalitás, hogy mit
gondoltak az életrõl, saját közösségükrõl. A kétegyházi románok
lakodalmi szer tar tásában nagy szerepet kapott a tánc, a verses
rigmusok, csujogatók és az ének. Ezek a rigmusok tele voltak
lelkesedéssel, humorral, nosztalgiával, csipkelõdéssel elõtérbe helyezve
az élet derûs oldalát. Ezeket a versikéket saját maguk alkották, saját
közösségükrõl sokszor személyre szólóak voltak. A lakodalom keretén
belül megvalósult az esküvõi szertartás a házasság ez a szent aktus
az egyház hét titkainak egyike. A házasság két különbözõ nemû személy
társadalom és jog által is szentesített tartós együtt léte. A férfi és nõ
életének beteljesülése az élet továbbadásának lehetõsége kiemelkedik,
ennek megünneplése az emberi élet csúcspontja. A közösség feladata
támogatni, pár tfogolni, védelmezni a fiatal házasokat, segíteni a
közösségbe való beilleszkedésüket.

A lakodalmi szereplõknek – a võfélyeknek, koszorúslányoknak
(nyoszolyólányoknak), náasznagyoknak – fontos szerepük volt a
lakodalom során öltözetük is kifejezte ezt, megõrizve a lakodalmas
archaikus formáját. A kétegyházi románok 1965-ig zárt etnikai, vall.ási
közösségben éltek (román a románnal házasodott), így tudták megõrizni
anyanyelvüket, hagyományaikat. Az életmód, a munkahely, az iskola, a
lakhely megváltozásával a régi hagyományok a házassági szokások, a
vegyes házaságokkal megváltoztak. Ezért fontos, hogy az ezeken a
fényképeken látható archaikus szokások, viseletek ne vesszenek el az
utókor számára, ezek alapján rekonstruálni lehetett a kétegyházi
románok lakodalmi szokásait. A fényképek a közösség szoros rokoni,
baráti kapcsolatait bizonyítják, amikor az összetartozás és szolidaritás
jellemzõ volt, kiérezhetõ az az üzenet, amit elõdeink ránk hagytak. A mi
kötelességünk, hogy megörökítsük, továbbadjuk, feledhetetlenné tegyük
ezt a paraszti hagyatékot, amely magában hordozza az egyetemességet,
amely értéket a kétegyházi román közösség õrzött meg és hagyott az
utókorra.

E szerény munkával szeretnék hozzájárulni a nemzeti, nemzetiségi
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hagyomány gazdagításához. Bárki kezébe veszi, lapozgatva e könyvet
látva a fényképeket biztos vagyok benne, hogy bámulatba ejti a
magyarországi román közösség gazdag, sokrétû, mély gyökerû
lakodalmas szokása. A ma élõ román közösség tagjai büszkék lehetnek
nem csak szüleikre, nagyszüleikre, de az egész kétegyházi román
közösségre. A képek követik a lakodalom szertartásrendjét.

Portul tradiþional al mireselor ºi mirilor la românii din Chitighaz,
între anii 1935–1965 (Aurica Brîndaº ºi Gheorghe Rotar)
Hagyományos kétegyházi román esküvõi ruha és hajviselet

1935–1965 között (Brindás Aranka és Rotár György)
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I.
Fazele, perioadele prenupþiale

ale obiceiului nunþii
A lakodalmat megelõzõ idõszak

szokásai, hagyományai

Practicarea obiceiurilor nunþii au început cu alegerea persoanei în-
drãgostite cu care dorea sã se cãsãtoreascã, cu care ºi pãrinþii au fost
de acord.

Peþitul, cerutul
Leánynézés, leánykérés

„Bade mneu s-o lãudat,
Cã pã mine m-o lãsat.
Da asarã n-o ºtiut,
C-o venit unu ºi m-o cerut,
Cu casã ºi cu pãmînt.”

Dacã doi tineri s-au îndrãgostit ºi au hotãrît cã se vor cãsãtori,
feciorul ºi-a expus dorinþa pãrinþilor. Atunci ei trimit la pãrinþii fetei un
om, un peþitor.

În ºirul secvenþelor premãrgãtoare ale nunþii era un eveniment esen-
þial peþitu. Acest eveniment tradiþional are baza de a afla informaþii, a
se interesa despre pãrerea familiei fetei aleasã ca familia feciorului
sã nu pãþeascã ruºinea sã nu vrea pãrinþii fetei de viitoare soþie din
partea feciorului. Din partea feciorului la peþit mergea un om bun de
voarbã cu umor, numit „grãitor”. El s-a dus la pãrinþii fetei sã afle cã
este de plãcut, ori nu feciorul. Dacã ficiorul era de plãcut ºi pãrinþii
fetei se învoiau la cãsãtorie ºi-au exprimat pãrerea. Era deschisã poar-
ta înaintea cerãtorilor, adicã a pãrinþilor feciorului.  Dupã rãspuns,
dacã acesta a fost pozitiv urma cerutul. Duminica dupã masã feciorul
însoþit de pãrinþi ºi grãitor soseau la casa fetei, s-o cearã de soþie.

„Mîndrã panã dã bujor, „Zis-o mama, sã mã-n sor,
Mãritã-te sã mã-nsor. Cã nu-mi stã bine ficior,
Sã nu-þi duc atîta dor.” Ci-mi stã bine cu nevastã,

Ca ºi la panã-n fereastrã.”

Într-o duminicã dupã masã feciorul însoþit de pãrinþi ºi grãitor so-
seau la casa pãrinþilor fecioarei, pentru a o cere de soþie. Chitighãzenii
aºa þineau cã ziua de joi ºi de sîmbãtã, dar mai ales de duminicã erau
considerate zile bune.

Urma un dialog între ei:
„– Bunã zîua!
– Bunã zîua!
– Veniþi mai înlontru în casã.
– Vedem cã tinerii sã-nþeleg laolaltã ºi-apu noi am venit sã cerem sã

ne daþi fata Dumneavoastrã noauã, dacã ºi fetei îi place dã ficioru
nostru. Dacã nu ni-ar fi plãcut dã ficiorul dumneavoastrã atunci nu vã
primem la noi.

– D-apu v-o dãm, dacã puneþi pe masã preþu d-on cal, d-o vacã ºi d-on
rînd de hane.”

Dacã s-or înþeles s-a realizat tocmeala, care s-a referit la cele mate-
riale. Aceastã tocmealã, aceastã formã de „tîrg” de multe ori era
numai simularea strãvechiului obicei de rînduialã socialã.

– ªi noauã ne place ficiorul Dumneavoastrã, aºe cã fata vi v-om da.
În sfîrºit, cu închinarea paharului ºi cu urarea de bine rostesc:
– Sã le deie Dumnezo noroc!
Era odatã o fetiþã ºi ea zicea aºa:

„ªi-þi tu mîþã dupã cuptor,
Cã ne vine peþitor!”

Peþitorii vedeau mîþa ºi sã-n torceau dî la uºe. Sã temeu cã ziceu cã
îi parcã o vrãjitoare.

În amintirea oamenilor s-a pãstrat cã aºe o fost odatã la noi în sat
cã o fatã dã mãrit tãt o ales în ficiori. Cînd îi vineau grãitorii, la toþi le
afla „vinã”, greºealã.

„Unu iera mic la stãturã,
altu iera pre mare,
unu iera prea bãl,
unu iera pre bãrnaci,
altu iera pre sãrac,
altu iera pre bogat.”

Se teme dã cel sãrac cã n-ave vreme s-o iubeascã, cel bogat n-ave
voie s-o iubeascã. Cel sãrac dã sãrãcie, cel bogat de bogãþie. Tãt o
ales pînã o rãmas nãmãritatã.

Peþitorii refuzaþi erau supãraþi cîte-odatã au mîjit porta sau au scos
din loc laviþa din faþa casei. Feciorul refuzat de ceilalþi a fost batjoco-
rit, l-au dat în rîs.
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Zestrea miresei era:
o ladã de zestre cu hainele sale (spãtoi, poale, rochie, bondã),
haine de pat, lipideauã, cearºeafuri, feþe de perini,
o pilotã „dunã”, douã perne, „perini” de culcat, sãlmãjac,
ºase perne de stat, feþe de masã, merindeici

Zestrea fetelor bogate înafarã de cele înºirate, mai primea o garnitu-
rã de mobile, pãmînt, era cînd ºi casã.

Logodna, încredinþarea
Jegyesség, eljegyzés

„Astãzi, mîine ºi poimîne, „Ficioru care sã þine,
Rãmîne jocu dã mine. Ie fata care rãmîne,
Mai ficioreascã cine-a vre, Ficioru care sã lasã,
Io-am ficiorit ficorie me.” Ie fata ce mai frumoasã.”

Încredinþarea e evenimentul în perioada prenupþialã cînd tinerii mai
ales din secolul al XX-lea, prin schimbarea inelelor (verighetelor), îºi
mãrturisesc credinþã, îºi declarã iubire ºi fidelitate reciprocã. Inelele,
care sînt cercuri închise fãrã început ºi fãrã sfîrºit, erau în Vechiul
Testament simbol al puterii ºi încrederii, simbolizînd cã fidelitatea
conjugalã sã nu înceteze nicicînd, sã fie pînã în veci, iubierea sã fie
fãrã sfîrºit.

În timpul îndepãr tat, în condiþiile strãvechi tinerii chitighãzeni cu
ocazia credinþãrii nu se încredinþau cu inele din motive materiale ºi
tradiþionale ale familiilor, ci dãruiau iubitei „cîrpã de mãtasã cu ciu-
curi” atribuindu-i însemnul unirii ºi fidelitãþii. În mentalitatea oameni-
lor, cîrpa a fost însemnul tainei cã femeia dupã cãsãtorie va rãbda, va
fi îngãduitoare ºi cã greutãþile, greºelile le va astupa, „le va ascunde”
cu cîrpa, de vederea altora aºa cum se acoperã corpul cu cîrpa.

Credinþarea se þinea cu cîteva sãptãmîni înaintea nunþii a avut ºi are
loc întotdeauna în casa fetei duminicã sau în sãrbãtori, cînd nu era
post. Pãrinþii fetei se pregãteau cu demîncãri, prãjituri, colac, bãuturã.
La unele familii încredinþarea era o întrunire însoþitã de muzicã. La
acest eveniment participã pãrinþii, bunicii, fraþii. Naºii „nãnaºii” sînt
martorii a marilor evenimente, au fost pãrtaºi la botezul lor, la nuntã,
sînt consideraþi ca „pãrinþi primiþi”.  Feciorul o adus un mãr roºu fetei
peþite, mãrul primit era însemn al învoierii pe care l-o tãiet în patru
oferind mãrul fetei aleasã de soþie din grãdina inimei sale ºi o adus
cîrpã cu ciucuri pentru mireasã.

Chitighãzenii au considerat mãrul, ca un simbol strãvechi încãrcat
de sensuri multiple purtãtor de semnificaþie ritualã al învoierii sau
împotrivirii al unirii al credinþei reciproce.

Fata a dat junelui cãmaºã, românii din Chitighaz considerau încredin-
þarea ca o jumãtate de cãsãtorie. Tinerii s-au dus la casa satului sã se
înscrie la cãsãtorie, se zicea „sã pun pe perete”, cãsãtoria s-a þinut
dupã 21 de zile dupã actul acesta.  La bisericã în trei duminici se face
„strigatul” de trei ori, preotul rostind numele tinerilor. Dupã logodnã
feciorul s-a dus la fatã în fiecare duminicã, mergeau împreunã la joc.A menyasszony kelengyéje
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Dupã joc feciorul a condus-o acasã pînã la poartã. Dacã tinerii logodiþi
se despart îºi restituie reciproc inelul sau alte insemne. „Dacã tînãrii
s-or despãrit, „dãscãþat”, inelele ºi cadourile le-or dat napoi.”

Tineri, dupã încredinþare, în haine de sãrbãtoare
Fiatal jegyesek ünnepi ruhában az eljegyzés után
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Chemare, invitare la nuntã cu „pãlãscari” ºi formula de chemare
Võfélyek lakodalmi hivogatók

„Frunzã verde-a cucuruz
Pãlãscari ca ºi-a noºti nu-s.
Mai mîndri ºi mai frumoºi
ªi la fete drãgostoºi.”

La nuntã, la „uspãþ” nu sã mere „nã temat”, se zicea la Chitighaz.
Dupã încredinþare, pãrinþii ºi tinerii s-au întîlnit sã vorbascã despre

cheltuieli, întocmeau lista celor invitaþi la nuntã, alegeau bãrbaþi, fe-
mei, care aveau roluri importante în timpul pregãtirii. Au ales persoana
chemãtorilor, a grãitorului, lãutarilor, „hididuºilor”, bucãtãreselor,
„socãciþelor” ºi a fetelor cu cununã numite „meseloaice”. Trei din
partea miresei purtînd haine în culoare roz ºi trei din partea mirelui
purtînd haine lungi în culoare albastrã.

La Chitighaz chemãtorii se numeau „pãlãscari”. Erau aleºi dintre
prieteni, sau rude apropiate, în timpul scenariului ritual-ceremonial au
împlinit rolul de gazdã a casei. La nunþile mai mici doi pãlãscari, unul
din partea junelui, altul de la mireasã, iarã la nunþile de proporþii mai
mari Rechizitele pãlãscarului erau pãlãria, clopul împodobit cu panglici
„prime” în diferite culori ºi au fixat pe pãlãrie ºi patru oglinzi, „cocotori”
simbolizînd unirea, împreunarea prin cãsãtorie a mirilor, aparþinînd cu
trup ºi suflet unii altora. Patru chemãtori doi cîte doi chemau oaspeþii
la nuntã. În mînã aveau bîta împrimatã ºi iaga, ploºca cu bãuturã
„pãlasca”. Pãlãscarii mai umblau sã invite la nuntã ºi cu cai împodo-
biþi cu cearºafuri „lipideauã” ºi cu faþã de masã „mãsãriþã” cu dantelã
„cipcã”. Alþii porneau la drum cu bicicleta roþile ei erau decorate cu
panglici din hîr tîie creponate. Invitaþia la nuntã se fãcea duminica
dupã masã îmbrãcaþi în haine de sãrbãtoare rostind diferite formule de
chemare. Intrarea în casa invitaþilor era un act sãrbãtoresc toþi stãteau
în picioare chemarea era adresatã într-un  moment solemn cu multã
cinstire. Invitaþii dau rãspuns la chemare prin gustarea din bãutura
închinatã de pãlãscari. Dacã o primesc a însemnat cã au primit invita-
þia la nuntã.

Deie, Dumnezo, voie bunã,
Cu pãlãscarii dîn preunã!
Noi sîntem trimiºi
Dã la june ºi dã la mnireasã
Cu numele ...

Sînteþi poftiþi la a lor cununie,
Cununie lor aºe a fi frumoasã,
Dacã-þi vini ºi Dumneavoastrã
La o masã de cinã,
La on scauãn dã hodinã,
La on danþ cu voie bunã.
Sã trãiascã tînãrii!
Dumnezo deie-le noroc! Amin.
Dupã chemare la nuntã prietenii, veriºorii celor doi tineri înaintea

cununiei urcau într-un car tras de cai împodobiþi cu panglici ºi zurgãlãi
porneau la drum stãruind veselie ºi dînd de ºtire cã în sat va fi nuntã.

Pãlãscarii chemau la nuntã: Gheorghe Popa, Petru Ciumpilã,
Petru Olar

Lakodalomba hivogató võfélyek: Popa György, Csumpilla Péter,
Ollár Péter
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Festivitatea chemãtorilor la nuntã cu cai a însemnat
împodobirea cailor cu panglici ºi þesãturi colorate

Lakodalomba hívogató võfélyek lóháton
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Primirea chemãtorilor
A võfélyek fogadása

În ziua uspãþului, tinerii urcau în cãruþa trasã de cai dând de ºtire
oamenilor cã în sat va fi nuntã

A lakodalom napján a fiatalok parasztszekéren járták a falut
tudatva, hogy lakodalom készül
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II.
Ceremonialul nunþii

ºi poezia popularã de nuntã
Lakodalmi szertartások, szokások

Atunci se fãcea nuntã tradiþionalã, dacã tinerii s-au cãsãtorit de
obicei, de regulã aºa cum sã cuvinea, de obicei, de regulã.

Nunta, „uspãþul”, cununia
A lakodalom, az esküvõ

„Doamne ajutã Maicã Sfîntã,
cã la noi sã face nuntã!
ªi ne-ajutã la picioare,
cã sã face nuntã mare!”

Nunta este complexul de obiceiuri, care ceremonializeazã cãsãtoria.
Diferitele forme de manifestare au ajutat ca toþi nuntaºii sã retrãias-

cã, sã se indentifice cu evenimentul nupþial. Aºa forme de manifestare
erau ºi strigãturile de nuntã avînd o atmosferã proprie, rol distractiv
de interpretare ºi comentare a evenimentelor.  Modurile de expunere a
dansului – prin gest, forþã, empatie – a fost cel mai potrivit mediu de
transmitere în chipuri diferite retrãiri a obiceiurilor.

Toate evenimentele de cãpetenie din viaþa individului cum e ºi nunta
s-a  desfãºurat sub protecþia comunitãþii. În mãrturisirea oamenilor
despre cãsãtorie se ascunde vocaþia de a fi roditori, de a se înmulþii ºi
a se cinsti unul pe altul.

„Sã sã iubeascã unu pã altu ºi sã aibã copii ºi bucurii!”

Sosirea naºilor ºi invitaþilor la casa miresei ºi la casa mirelui
A násznagyok és a vendégek érkezése a lakodalmas házhoz

Naºii, „nãnaºii”
„Nãnaºe cu nãnaºu,
Ce joacã mînînþãlu.
Dapu cum nu l-a juca.
Cã-i frumoasã mnireasa.”

Activitãþi, întruniri premergãtoare în sãptãmîna nunþii
Lakodalmi munkálatok, elõkészületek

„Lucru ce s-o-ndãluit sã fie-n ceas bun ºi cu noroc.
Doamne ajutã!”
E un salut dar ºi o rugãciune, care exprimã credinþa de a obþine

ajutorul lui Dumnezeu. Înseamnã punerea unui început bun, pornire la
orice înfãptuire împreunã cu Dumnezeu.

Pregãtirea de nuntã se face atît la mire, cît ºi la mireasã. Datoria
bãrbaþilor era construirea cortului, „ºatra” se ridica în curtea socrilor
mari în ziua de luni. Vineri tãiau porc, viþel sau oaie.

Femeile soseau la casa unde erau invitate cu ºorþuri albe la brîu. La
intrare ele rosteau urare de bine zicînd „Doamne ajutã!”. Datoria feme-
ilor era gãtirea aluatului „gîr tene” pentru supa de gãini. În zilele urmã-
toare au copt colaci ºi prãjituri numite „turtele”. Vinerea urma jumuli-
tul, „ciupelitul” gãinelor care erau aduse de invitaþi, fiecare familie
aducea cîte o gãinã ºi un tort. Pe lîngã gãini oaspeþii aduceau fãinã,
zahãr, ouã. Invitaþii aduceau pentru mireasã ºi pentru mirele cadouri-
le, între care erau unelte practice pentru o gospodãrie nouã, aceste
obiceiuri s-au înrãdãcinat dupã al doilea rãzboi mondial.

Fetele împodobeau porþile cu crengi veºnic verzi, cu flori ºi cu hîrtii
multicolore. Aceste activitãþi erau însoþite de cîntece, strigãturi într-o
atmosferã plinã de veselie, de glume. Gãzdoaia pregãtea mîncãruri
pentru uoamenii care ajutau.

„Aºe o zis popa nost, „Mãrita-m-aº sã mã duc,
Sã nu mãrg la fete-n post. Numa sã mã vãd cu pup.
Da io dracu poate face, Mãrita-m-aº sã mã poci
Sã nu mãrg la care-m place.” Numa sã mã vãd cu conci.”

„Zis-o mama sã mã-nsor, „Ie uitaþi-vã ficiori
Cã nu-m stã bine ficior. La poale cu colþiºori,
Ce-m stã bine cu nevastã, Cum le bate pe cãlcîie,
Ca la rujiþã-n fereastrã.” Sã vã pice lãcomie.”

„Ficioru care sã þîne,
Ie fata care rãmîne;
Ficioru care sã lasã,
Ie fata ce mai frumoasã.”
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Nãnaºii sînt martori ai finilor de la botez, la logodnã ºi pãrtaºi la
actul sfînt al cununiei la bisericã.

Sînt „chezãºii” legãturii lor reciproce pe o viaþã. Naºii erau conside-
raþi ca jumãtate de pãrinþi. Nãºia era o rudenie prestigioasã îndeplinîndu-
ºi datoria moralã faþã de noul cuplu. A cere, a alege pe cineva de naºi
sau de naºã în timpul strãmoºilor era o cinste mare.

Naºul stã la dreapta miresei, naºa la stînga miresei, þinînd în mînã
luminãri de cearã învãlitã cu doi metri de stofã numitã „crujmã”, lega-
tã cu panglicã albã simbolizînd cadoul pentru miri. Luminãrile aprinse
pe care le þîni în mîini naºii sînt simbol al curãþeninei mirilor, al darului
de sus ºi al spiritului veºnic treaz.

În ziua cununiei neamurile mirelui se adunã la june, neamurile mire-
sei la mireasã, toþi erau îmbrãcaþi în haine de sãrbãtoare, într-o stare
sufleteascã de omenie ºi plin de veselie. Porþile „ºetrele” erau împo-
dobite cu verdeþuri din crengi de brad de bucsuºi – simbolizînd cã
sentimentele tinerilor unul pentru celãlalt sã rãmîie totdeauna viu,
însufleþit – cu flori ºi dercorate cu hîr tii creponate. Oaspeþii, „goºtii”
au fost aºteptaþi cu mîncãruri ºi cu bãuturi stîrnind la voie bunã ºi la
veselie colectivã.

În ziua aceasta se petrece trecerea miresei din stareade fecioarã în
cea de nevastã, trebuie ajutatã în faza integrãrii în noul statut uman ºi
social. Oamenii se strãduiau întotdeauna ca sã cîºtige protecþia duhu-
rilor Dumnezeeºti ºi sã alunge forþele nefaste.

Gãtatul, împodobirea miresei
A mennyasszony öltözetetése

„Mîndru-i stã la cer ºi lunã, „ªi mã uit în sus ºi-n jos,
la mnireasa cu cununã. Mnireasa nu-i ca-n satu nost.
Mîndru-i stã la cer cu stele Nici îi naltã, nici micuþã,
la mnireasa cu mãrjele.” Numa cum îi mai drãguþã.”

Ca personaj central a acestei manifestãri folclorice, sãrbãtoreºti
mireasa întruchipeazã frumuseþea, cuminþenia, hãrnicia e protejatã în
mod direct de întreg alaiul, de întreaga comunitate. Fecioara mireasã
ea e ridicatã pe culmile stimei pe care-i acordã colectivitatea invitaþilor
ºi a satului. În descîntece e descrisã exagerînd în mod detaliat portre-
tul perfect al fetei-mirese. Mireasa era îmbrãcatã de prietenele sale în
faþa onglizii „cocotorii” ca sã fie „vãzutã” cu o rochie lungã albã, care
simboliza  puritatea, virginitatea, iar voalul „vãlul”, „ºlaierul” ocroteº-
te, înlãturã stricarea cãdea pînã la pãmînt în falduri bogate, fiind în-
semne ale fazei de tranziþiei. Rochia lungã albã de mireasã, cununa de
mirt ºi   a devenit ca modã la începutul secolului al XX-lea, dupã 1920
(ca influenþã maghiarã) fiindcã în liturghia bisericeascã culoarea albã
simbolizeazã puritate, virginitate, curãþenie moralã. În trecutul îndepartat
haina miresei era surã sau verde, din material “sclipitor” nu ajungea
pînã la pãmînt, ci numai pînã sub genunchi. Mireasa pe cap nu aveaa
cununã de mirt, ci voalul din cipcã era legat pe frunte, ajungea pînã la
lungimea hainei. În secolul al XIX-lea mireasa purta cununã în formã de
diademã, ºi nu fiecarea avea  buchet de flori. Cununa face parte din
obiectele rituale ale nunþii, se aºazã peste pieptãnãturã cununa de
formã circularã, pentru ca astfel rãul sã nu pãtrundã prin nici o parte,
gãtealea pãrului era tradiþionalã, împletitã în douã cozi „tici”. Cununa
de mirt era nu numai un ornament capilar, ci un simbol al trecerii din
noul statut uman simbolizînd respectul datorat miresei, mirtul e sim-
bolul dragostei veºnicã, nemuritoare. Voalul lung era þinut de o miresuþã
îmbrãcatã în rochie albã ºi de un mire îmbrãcat în haine negre. Mersul
miresei toatã þinuta, conduita ei era demnã de comunitatea. Nu se
cuvenea sã rîdã, sã priveascã în lung ºi în lat ci drept în pãmînt,
cãlcînd cu paºi mici ºi rari. Trecerea ei din starea de fecioarã în cea de
nevastã este protejatã direct de întreg alaiul nunþii. Ea se despãrþeºte
de mediul obiºnuit de casa pãrinteascã, de braþul ocrotitor al mamei ºi
trece într-un mediu strãin, dar plin cu speranþe. La întrunirile din casa
pãrinþilor ceata miresei pentru a mîngîia rostesc strigãturi în care soa-
cra e ironizatã. Alaiul miresei aºtepta sosirea nuntaºilor din partea

Naºii aduc cele douã lumânãri ºi stofa, „crujma”
A násznagyok ajándéka a korozsma (a gyertya és a ruhaanyag)



32 33

mirelui. Oamenii din uliþã, care nu au fost invitaþi la nuntã numai s-au
alãturat sã vadã nunta, cîþiva stãteau la poarta miresei, erau numiþi
oaspeþi nechemaþi.

Strigãturi despre nuntã ºi despre personajele ceremonialului la casa
miresei:

„ªi-mi place mie la nuntã, „Bucãrã-te soacrã micã,
Cu oameni de voie bunã. Þ-ai dat fata pã nimicã.
ªi-mi place la uspãþ, P-on pãhar douã dã vin,
Cu oameni dîn alte pãrþi. Þ-ai dat fata la strãin.
ªi-mi place la veselie ªi p-oleac dã bucurie
Cu oameni dã uomenie.” Þ-ai dat fata pã vecie.”

„Supãratã-i soacra micã, „Miresuþã, draga me,
Cã rãmîne fãrã fiicã. Dac-a fi soacrã-ta re,
Cu voie bunã-i soacra-mare, Mãturã casa cu ie,
Cã primeºte norã tare. Ocolu cît îi pute.”
Norã tare ºi frumoasã,
Numa tare veseloasã.”

„Soacrã, soacrã, poamã d-acrã, „Frunzã verde-a cucuruz,
Acãrcît ti d-îndulci, Pãlãscari ca ºi-a noºt’ nu-s.
Mamã bunã nu mi fi. Mai mîndri ºi mai frumoºi,
Ce mi fi o pãdureaþã, ªi la fete drãgostoºi.”
Mîncãtoare dã viaþã.”

Strigãturi de la casa mirelui despre ficiorul mire:

„Mie junele îm place, „U-iu-iu, cumãtru mare
Nici pãrinþii n-au ce-m face. Nu-i casã ca dumneatale,
Nici bira satului, La fereºti cu flori domneºti,
Nici sluga împãratului.” ªi la pat la cãpãtii

Aminoas-a mãr gutii.”

„U-iu-iu, cumãtra mare,
Þucuþ gura dumneatale.
ªi cerceii din ureche,
ªi gura cînd þ-a fi sete.”

Mireasa Floarea ªipoº ºi mirele Petru Stejan
Sípos Flóra menyasszony és Sztezsán Péter võlegény
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Mersul alaiului mirelui dupã mireasã
A võlegény menetének megérkezése a mennyasszonyért

„Pã uliþa noastrã-i chinã,
Junele ni ca-o luminã.
Pã uliþa noastrã-i tãu,
Junele ni ca-on birãu.”

Ficiorul-mire
Mirele în centrul atenþiei generale îmbrãcat în costum de mire haine

negre ºi cãmaºã albã cu cizme de box cu tureac, cîte unu cu clop pe
cap la piept cu mirtus, sau o crenguþã de berberoc. E înzestrat cu tot
ce e nobil, frumos, voios, voinic, nalt „ca on birãu” întãrind conturul
imaginii perfecte, comportamentul portretului e armonios, perfect. ªi
mirele e protejat în situaþia în trecere dintr-o existenþã umanã, într-o
nouã stare socialã, e ajutat sã se integreze în viaþa de gospodar.

În  oraþia de iertãciune face elogiu pãrinþilor, care au trudit pentru el
prin aceasta le mulþumeºte grãitorul a chemat toþi oaspeþii sã por-
neascã dupã mireasã zicînd, „O vinit vreme sã ne îndãluim de la casa
pãrinteascã a junelui, la o grãdinã cu flori unde este o floare înfloritã
mîndrã albã, floarea asta noi vrem s-o aducem pe sama junelui nost.
Bunu Dumnezeu sã ne ajute sã merem în ceas bun!”

 Dupã cuvintele de ier tãciune, de rãmas bun nuntaºii invitaþi se
alinau în perechi, în rînduri. În faþã stãteau chemãtorii, pãlãscarii, apoi
mirele însoþit de o veriºoarã. Se alinau ºi naºii, pãrinþii, apoi feciorii ºi
fetele numite meseleouce. Urmau apoi rudele, femeile, ele chiuiau, iar
bãrbaþii dansau ºi cîntau fiind acompaniaþi de muzicanþi. Pe drum,
unde alaiul trecea oamenii curioºi ieºau în stradã privind nuntaºii. Cîte
un fecior cu o sticlã de bãuturã în mînã ieºa din alai ºi îmbia
oamenii,care rosteau urãri de bine. Femeile îmbiau – vecinii, sãtenii
pe unde trecea alaiul – cu prãjituri. În drum spre casa miresei rãsunau
strigãturi tãlmãcind scopul nuntaºilor.

„Noi vinim dupã mnireasã,
Nu ºtiu lãsa-ne-or în casã.
Ne-or lãsa, nu ne-or lãsa,
Noi om mere ºi u-om fura.”
Dacã mnireasa locuia la sãlaº sau în sat apropiat ceata mirelui cu

cãruþã cu cai sau iarna cu sanie mergea dupã mnireasã. Trãsura,
„hinteul”, caleaºca miresei, carul simbolic al dragostei era decorat cu
flori, cu panglici colorate. Dupã ei un ºir de cãruþe cu nuntaºii în
aceeaºi ordine ca alaiul pedestru.
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„Gi-gi-gi bate caii,
Sã ajunje în sat cu soare,
Sã ne vadã oamenii
Dîr ce ne-am bãtut caii.
Dîr t o georginã tufoasã,
Dîrt o mnireasã frumoasã.”

Sosirea, oprirea alaiului la poarta miresei, cererea miresei,
„colãcãrie”
A mennyasszony kikérése – alkudozások, egyezkedések,
próbatételek

Cuvântul „colãcãrie” se trage din rolul unor persoane numiþi colã-
cari, având scopul sã vesteascã sosirea alaiului mirelui la casa mire-
sei.

„Dãºtideþi cãputurile, „Frunzã verde dã su fag,
Cã vã vine neamurile. Ieºi mnireasã pînã-n prag!
Dãºtideþi ºi la ogradã, Fruzã verde dã su pom,
Cã vã vine lume-ntreagã.” Ieºi mnireasã pîn la drum.

Sã merem la cununie,
Sã-m fii nevastã pe vecie.”

Cererea miresei, oraþie de „colãcãrie”:
„Am vinit la Dumneavoastrã,
Sã scoatem floare din casã.
Sã rãmîie vînele,
Sã sporeascã albinele.
ªi-am privit-o pe fereastrã
Sã ne daþi a noastrã mnireasã.”

Ceata mirelui intrã în curte, e aºteptatã ºi primitã spunînd scopul
alaiului sosiþi dupã mireasã interpretatã într-o formã versificatã de
neamul miresei cu colac ºi vin. Dupã sosirea alaiului mirelui urmeazã
cererea miresei de la pãrinþi acest act esenþial se numeºte la Chitig-
haz „colãcãrie”.

Mirele ºi neamurile erau examinaþi prin  diferite probe „înfruntarea
de la poartã” cu ceata miresei cã numai dupã învingerea obstacolelor
meritã ca sã primeascã de soþie pe fata iubitã. „Guda”, adicã o femeie
vorbitoare stãtea în uºa casei, aºtepta alaiul mirelui nu lãsa pe nimeni
sã intre înãuntru.

Oprirea la poartã ºi învingerea obstacolelor, „colãcãria”
Megérkezés a kapuhoz, alkudozás, próbatételek
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În timpul solicitãrii, actul cererii miresei de cãtre nuntaºii mirelui e
numit la românii din Chitighaz „colãcãrie”. Ceata mirelui e supusã de a
îndeplini diferite probe ca sã primeascã mireasa. În aceastã fazã a
ceremonialului se petrec multe obiceiuri cu sens simbolic. Aceste sînt
menite sã ajute despãrþirea miresei de la pãrinþi, de la ceata fetelor
„ca sã se ieie de fetie” ºi sã ajute încadrarea miresei în familia nouã.
E semnificativ, simbolic datina cînd tinerii în curte în perechi aranjaþi în
rînd danseazã anume pentru mireasã, „jocul de-a mireasa” ca dansul
acesta sã fie ultimul dans în starea de fecioarã, sã-ºi ia rãmas bun de
„jocul duminical”. Dansul simbolizeazã ieºirea miresei din rîndul fete-
lor.

„Miresuþã dîntrã flori,
Ie-þi gîndu dã la ficiori.
ªi þi-l pune la bãrbat,
Cã cu iel te-ai cununat.”

A fost obicei ca guda sã vîndã pene de uspãþ, adicã crenguþe de
bucsuºi aºezate într-o sitã. Le-a vîndut pentru bani, sã se strîngã cîþi
mai mulþi bani pentru mnireasã. Feciorii punîndu-l la jebul cel mic al
sacoului sau la clop. Ramurile arborelor veºnic verzi sînt simbolul
veºniciei ºi a nãdejdei (brebenoc), ca sentimentele tinerilor unul pen-
tru celãlalt sã rãmîie totdeauna viu, însufleþit.

A urmat un dialog dintre gudã ºi grãitor.
Grãitorul: – Bunã zîua!
Guda: – Bunã zîua! Vã rog sã ne spuneþi ce vã trabã?
Grãitorul: – Noi am vinit dupã mnireasã.

„Am vinit la Dumneavoastrã,
Sã scoatem floare din casã.
Sã rãmîie vînele,
Sã sporeascã albinele.
ªi-am privit-o pe fereastrã
Sã ne daþi a noastrã mnireasã.”

Guda arîtã o mãturã îmbrãcatã.
Grãitorul: – Junele nost nu cunoaºte aºe mnireasã, aºe cã nu io

trabã.
Guda aduce apoi o babã.
Grãitorul: – Asta nu ne trabã, asta nu-i da noastã.
Guda aduce o fatã micã.
Grãitorul: – Dumnezo o trãiascã, da dã noi asta-i pre micã.

Obiceiuri la nunta Sofiei Selejan ºi a lui Gheorghe Bandula
Lakodalmi szokások Szelezsán Zsófia és Bandula György

esküvõjén
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Guda apoi aduce mnireasa adevãratã, „o floare înfloritã”.
Grãitorul trebuie sã o plãteascã.

Dupã îndeplinirea obstacolelor, probelor mirele primeºte pe mnireasa
iubitã, urmeazã versul de despãrþire a miresei, care era rostit de grãi-
tor. Aceste creaþii orale de rãmas bun fac elogiu pãrinþilor subliniazã
starea mniresei din pragul marii treceri, frica de necunoscut, de schim-
barea portului ºi gãteala capului.

„Ie-þi, mnireasã, ziuã bunã,
Dã la soare, dã la lunã.
Dã la mama ta ce bunã.
Dã la grãdina cu flori,
Dã la fraþi, dã la surori,
Dã la grãdina cu pene,
Dã la feciori, dã la fete.”

„Plînje-þi, fatã, pãru tãu,
Cã meri dã la tãtã-tãu.
Plînje-þi, fatã, tica ta,
Cã meri dã la maicã-ta.
Cã pãru tãu nu s-a-mpleti,
ªi tica ta n-a mai fi.”

Meseleoucele, fetele cu cununã
A koszorúslányok, „nyoszolyólányok”

Capul fetelor cu cununã numite „meseleouce” cununa lor era din
„periºene”, flori confecþionate din hîr tie. Fetele cu cununã (ele nu
purtau sflaier) erau ºase la numãr, trei de la mnireasã cu rochii lungi
de culoare roz întruchipînd puritatea, nãdejdea, dragostea, lumina ºi
trei de la june cu rochie de culoare albastrã, culoarea dorinþelor,
amîndouã fiind culori pozitive. Meseleoucele atunci se dezbrãcau din
aceste rochii, cînd mireasa îºi schimba gãteala capului ºi se îmbrãca
în haine de nevastã.

Dupã cîntecul de despãrþire al mniresei nuntaºii, alaiul format din
perechi se alinau în rînd dupã regulile comunitãþii. În fruntea coloanei
nuntaºilor stãteau chemãtorii, pãlãscarii. Apoi se alina mnireasa, nu
mergea braþ la braþ cu mirele era însoþitã de un veriºor, sau un prie-
ten, urma apoi mirele în costum negru, la piept cu o crenguþã de

berberoc ºi însoþit de o veriºoarã. Dupã ei stãteau naºii, urmaþi de
pãrinþi. Marea parte a coloanei o constituiau fetele cu cununã fiecare
avea pereche un fecior.

Dupã tinerii urma ceata nevestelor care chiuiau, apoi în spate bãrba-
þii însoþiþi de muzicanþi dansau ºi cîntau, stîrnind voie bunã, chiuind,
dansînd „suitã de dans”. Toate aceste obiceiuri au scopul, ca nunta sã
fie de neuitat de pominã, ca sã vadã sãtenii ieºiþi în stradã mãreþia,
frumuseþia mirilor familiei nuntaºilor.  Dintre nuntaºi cîte unul cu o
sticlã de bãuturã în mînã ieºea din alai ºi închina celora care pe uliþe
priveau alaiul nunþii. Între timp nuntaºii adresau strigãturi ºãgalnice ºi
celora care nu erau invitaþi la nuntã. Se antrenau la petrecere ºi consã-
tenii. Oamenii rosteau urãri de bine „Dumnezo deie noroc la tînãri!”

„Frunzã verde dã hîrtie, „Frunzã verde dã cireasã,
Noi merem la cununie. Frumoasã-i mireasa noastrã.
Clopotele or suna, Frunzã verde dupã viie,

Nici aciie n-o zic bine,
Baje-sã dracu-ntine.”

„Ce staþi, voi muieri, în colþ,
U-aþi mîncat crumpe cu boþ?
Ce staþi voi ºi vã uitaþ,
Ca niºte broscoi umflaþi?”
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Fetele cu cununã la Chitighaz sunt numite „meseleouce”

Koszorúslányok, nyoszolyólányok Kétegyházán

Fotografie de grup cu nuntaºii înainte de pornirea la bisericã

Csoportkép a násznéppel a templomba indulás elõtt
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Fotografie de grup cu nuntaºii înainte de pornirea la bisericã

Csoportkép a násznéppel a templomba indulás elõtt

Fotografie de grup cu nuntaºii înainte de pornirea la bisericã

Csoportkép a násznéppel a templomba indulás elõtt
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Fotografie de grup cu nuntaºii înainte de pornirea la bisericã

Csoportkép a násznéppel a templomba indulás elõtt

Fotografie de grup cu nuntaºii înainte de pornirea la bisericã

Csoportkép a násznéppel a templomba indulás elõtt
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Fotografie de grup cu nuntaºii înainte de pornirea la bisericã

Csoportkép a násznéppel a templomba indulás elõtt

Pornirea alaiului cu mireasa ºi mirele la bisericã, cu cãruþe
A násznép menete a templomi esküvõre lovasháton
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Mersul alaiului la bisericã, când mireasa e condusã de un veriºor

A nászmenet élén a menyasszonyt egyik unokatestvére vezeti

Biserica ortodoxã ºi iconostasul din Chitighaz
A kétegyházi ortodox templom és az ikonosztázion
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Desfãºurarea ritualului cununiei

Biserica ortodoxã considerã cununia, ca una dintre cele ªapte Taine.
Cununia e serviciul divin prin care biserica binecuvinteazã ºi consfin-
þeºte cãsãtoria. Pentru mire ºi mireasã cununia e un act sacramental,
un rit de sfinþire, de unire, de purificare, e un jurãmînt.

Simbolurile cununiei:
Inelele: simbolurile fidelitãþii reciproce ºi ale infinitului. Sînt cercuri

închise fãrã început ºi fãrã sfîrºit, erau în Vechiul Testament simbol al
puterii ºi încrederii.

Crîjma, pelerinul: haina aºezatã pe spatele mirilor simbolizeazã uni-
tatea conjugalã.

Cununile împãrãteºti: fãcute în chipul coroanelor regilor de odinioa-
rã, fiind semnele puterii, ale biruinþei, întruchipînd podoaba, cinstea
ºi slava. Erau ºi semne ale frumuseþii ºi curãþiei virginale. Cununile
se pun pe capul mirilor.

Luminãrile aprinse: simbol al cunoaºterii ºi al spiritului veºnic treaz
a curãþeniei mirilor, al lumii, al Darului  de sus, ºi al bucuriei nuntaºi-
lor.

Vinul ºi pîinea: sînt elemente sacre ale jertfei prin care se sãvîrºeºte
taina.

Fumul tãmîiei: mirosul tãmîiei din cãdelniþã alungã forþele demonice
ºi pãzeºte de orice rãu, amintindu-ne de darurile magilor de la rãsãrit.

Slujba cununiei: un rit de unire, de sfinþire, un jurãmînt.
Legarea mîinilor cu batistã albã: Simbolizeazã unitatea conjugalã

fidelitatea ºi respectul reciproc a convieþuirii împreunã, simbol al veº-
niciei. Aceastã legãturã e o împãrtãºire de sacru.

Înconjurarea în faþa icoanei: fac înconjurarea de trei ori, cercurile ce
se creoneazã prin înconjurare fiind simbolurile unirii veºnice, sprijinîndu-
se pe principiul trinitãþii.

Conform datinii strãmoºeºti mireasa ºi mirele însoþiþi de naºi intrã
în bisericã, unde lumineazã fãclii aprinse. Mirii merg înaintea icoane-
lor a Mîntuitorului ºi a Maicii Domnului însoþiþi de naºi, martorii eveni-
mentului. Naºul stã totdeauna la dreapta mirelui, naºa la stînga mire-
sei. Amîndoi þin în mînã luminãri de cearã, împodobite cu panglici albe,
ca simbol al curãþenniei, aprinse de la flacãra din altar. Între timp sînt
aºezate inelele pe o farfurioarã, duse la altar ºi puse Sfînta Evanghe-
lie. Urmeazã Ectenia mare care cuprinde diferite cereri cu scopul de a
cîºtiga harul duhurilor Dumnezeieºti pentru binecuvîntarea ºi consa-
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În timpul cununiei o parte a nuntaºilor ºi muzicanþii au rãmas afarã
înaintea bisericii, unde au dansat într-un mod reþinut exprimînd stimã
faþã de preot pentru celebrarea cununiei.

crarea logodnei. Preotul pomeneºte numele mirelui ºi a miresei, sfin-
þeºte inelele de trei ori, apoi pronunþã formula de logodnã repetat de
trei ori. „Se logodeºte robul lui Dumnezeu cu roaba lui Dumnezeu... în
numele Tatãlui, al Fiului ºi al Sfîntului Duh. De acum ºi pururea ºi în
veci vecilor. Amin.”

Dupã sanctificarea credinþãrii li se pun inelele pe mîna dreaptã.
Mirele ºi mireasa sînt conduºi în centru bisericii unde e aºezatã

Evanghelia ºi Icoana Învierii. Se rosteºte Ectenia mare, care cuprinde
cereri ºi douã rugãciuni de binecuvîntare. Între timp se face legarea
mîinilor cu batistã albã. Preotul împreunã mîinile drepte ale mirilor,
aceastã legãturã e o împãrtãºire din sacru ºi e veºnicã.

Actul acesta e urmat de aºezarea hainei, stofei pelerinelor “crîjmei”
pe spatele mirilor, gest de provocare a unitãþii conjugale.

Cununile sînt aºezate pe masã, preotul ia în mînã cununa din dreap-
ta mirelui, cînd o ridicã face cu ea semnul crucii peste Sf. Evanghelie,
apoi peste faþa mirelui, repetat de trei ori, rostind formula sacrã de
cununie.

„Cununã-se robul lui Dumnezeu cu roaba lui Dumnezeu în
numeleTatãlui, al Fiului ºi al Sfîntului Duh. Acum ºi-n pururea, ºi-n veci
vecilor. Amin.”

Apoi mirele sãrutã cununa pe care preotul o pune pe capul mirelui.
Aceste rituri de sfinþire ºi cuvinte de binecuvîntare ºi consacrare se
repetã ºi asupra miresei fiind aºezatã coroana ºi pe capul miresei ca
simbolul virginitãþii ºi al puritãþii. Pe mîinile legate ale mirilor preotul
aºazã epitrahiul ºi cîntã de trei ori:

„Doamne Dumnezeul nostru cu mãrire ºi cu cinste încununeazã-i pe
dînºii.” Se rosteºte apoi Apostolul, se citeºte din Evanghelie ºi se
rosteºte rugãciunea Tatãl nostru.

Aparþine ritului de consfinþire ºi rugãciunea de binecuvîntare a vinu-
lui ºi a pîinii. Gustarea din vin, paharul cu vin închipuie soarta comunã
a viitorilor soþi, o împãrtãºire din sacru ºi din simbolul unirii mirilor.
Preotul ridicã de trei ori paharul cu vin ºi cu mirii, naºii înconjoarã de
trei ori tetrapodul dinspre stînga spre dreapta. Actul e întîmpinat de
fumul tãmîiei, cãci dupã credinþã mirosul ei alungã forþele rele demoni-
ce ºi îi pãzeºte de orice rãu.

Dupã înconjurare se iau coroanele de pe capetele mirilor în ordine în
care au fost aºezate, se dezleagã mîinile, se ia crîjma de pe spatele
mirilor. Urmeazã actul matrimonial, depunerea jurãmîntului pe Sf. Cru-
ce ºi pe Sf. Evanghelie cã vor fi împreunã ºi la bine ºi la rãu. În
sfîrºitul slujbei preotul rosteºte urãrile de bine ºi toþi cîntã „Mulþi ani,
mulþi ani, sã trãiascã mulþi ani, mulþi fericiþi ani.”
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Cel mai solemn moment la cununie e încoronarea mirilor
întru soþ ºi soþie

Az egyházi szertartás legünnepélyesebb momentuma a menyasszony
és a võlegény megkoronázása férjjé és feleséggé
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Fotografii cu nuntaºii dupã ieºirea de la cununia din bisericã
Csoportképek a templomi esküvõ után a násznéppel

Ana Brîndaº ºi Petru ªimonca

Alte imagini de la nunta Anei Brîndaº
ºi a lui Petru ªimonca
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Maria Istin ºi Petru IovaMaria Sarca ºi ªtefan Sabãu
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Ileana Dobi ºi Gheorghe Sabãu
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Dusul miresei la casa socrilor mari
A mennyasszony megérkezése, befogadása a võlegényes házba

Dupã cununia la bisericã mirele ºi mireasa au ieºit braþ la braþ,
însoþitã de mire, de soþul cu care a depus jurãmîntul. Alaiul pornind
spre casa socrilor mari nu se întorceau pe acelaºi drum, pentru cã sînt
într-o nouã stare socialã, ai feri pe noii cãsãtoriþi sã mai revinã la
vechea situaþie (înaintea cununiei) ºi ca cãsãtoria lor sã fie îndestula-
tã, durabilã. Nuntaºii chiuiau strigãturi adecvate noii stãri.

„Frunzã verde dã cireasã, „Frunzã verde busuioc,
Frumoasã-i mnireasa noastrã. Frumos îi junele nost.
Frunzã verde dupã viie, Frunzã verde dã cireasã,
Dã june nu ni ruºine.” Uitaþi-vã la mnireasã,

Cã d-ai vre ºi iar ai vre
N-ai mai afla ca pã ie.”

„Mniresuþã dîntrã flori, „Ieºi afarã soacrã mare,
Ie-þi gîndu dî la ficiori. Cã v-aducem norã tare.
ªi þî-l pune la bãrbat, Norã tare ºi frumoasã,
Cã cu iel te-ai cununat.” Gãzdoaie bunã dã casã.”

La casa mirelui, „neamurile” aºteptau sosirea alaiului. Bucãtãrese-
le, „socãciþele” ieºeau la poartã chiotînd, în mîini cu tãpsîi bãtîndu-le
una cu alta fãcînd gãlãgie cu scopul sã alunge rãul ºi sã aducã numai
bine. La sosirea alaiului la poar ta soacrei mari se sãvîrºesc acte
semnificative ºi rituri. Se împrãºtie, presarã asupra mirilor dîntr-o far-
furie, „blid”, boabe de cereale mai deseamã grîu, menit ca sã asigure
belºug în gospodãrie, fer tilitate ºi sporul în copii (sã sporeascã ca
grîul) ºi erau stropiþi ºi cu apã sfinþitã.

Se mai împrãºtie sare pe tineri sã þie laolaltã ºi pitã sã fiie buni.
Soacra ureazã norei un viitor înbelºugat, acest gest avea ºi funcþie de
integrare. Cînd farfurie se golea au dat cu ea la pãmînt, era lovitã de
pãmînt ca niciodatã sã nu fie goalã fãrã conþinut. În curte era ridicat
cortul, „ºatra”, la poartã, la uºã împodobitã cu flori ºi cu crengi veºnic
verzi de brad ºi de bucsuºi, simbolul tinereþii, vieþii ºi al norocului.
Pentru mireasã trecerea prin poartã ºi peste pragul socrilor mari în-
semna întreruperea, despãrþirea ºi totodatã împreunarea. Trecerea de
la viaþa pînã atunci ºi începerea vieþii noi cu soþul, cu noua familie.

În sat pînã în anii 1960 în casele oamenilor nu era întrodus curent
electric, ci luminau cu lampã de petrol numit „sterþ”. În cort asigurarea
luminãrii era fãcutã cu ajutorul tractorului cu un agregator, generator.
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III.
Petrecere însoþitã de obiceiuri rituale

ºi discursuri festive
Rituális szokásokkal, humoros

párbeszédekkel átszõtt mulatozás

Poftitul la masa mare, „oraþii”
„Socãciþe dã la nuntã,
Deie-vã Dumnezo viaþã lungã.
ªi noroc, ºi sãnãtate,
Sã ferbeþi ºi la altã nuntã.”

Dupã cununie, dupã riturile de trecere naºii, musafirii (goºtii) intrau
în ºatrã ºedeau la mesele frumos pregãtite, încãrcate de toate bunuri-
le, de colac cu patru împletiri, turtele, bãuturi, se desfãºoarã „masa
mare”. La mijlocul masei principale sau aºezat mireasa ºi mirele,
naºii, pãrinþii. În partea de lîngã mireasã se aºezau nuntaºii ei, iar în
partea mirelui nuntaºii acestuia. Lîngã farfuriile pe masã într-o sticlu-
þã strîmtã la grumaz cu rãchie folositã anume la aceste oczii, din cauze
practice, ca sã nu se rãstoarne rachiul. Rãchia era închinatã spre
sãnãtarea ºi binecuvîntarea mirilor ºi nuntaºilor.

Mîncãrurile de nuntã, „bucatele” tradiþionale cina de uspãþ era pre-
gãtit în cãldãri mari de femeile mirilor, numite socãciþe. Se pregãtea
supã „leveºe” de gãinã cu gîrtene. Carnea de gãinã cînd se scotea din
cãldare sã tãie în bucãþi „dãraburi” se puneau la tãpsîi sã se prãjeas-
cã, apoi le serveau oaspeþilor, ca fripturã dã gãinã. Felul doi tocanã dã
viþel sau de oaie, cartofi ferþi ºi acreluri. Pe masã era vin, “sodã”, apã
acrã ºi tor t adus de acasã de invitaþi. Mîncãrurile erau servite de
grãitori, pãlãscari ºi de neamurile apropiate, purtau la brîu ºorþ alb,
zadie albã. Înainte de a consuma cina se zicea în comun rugãciune
„Tatãl nostru”.

Înaintea consumãrii mîncãrurilor, la masa mare se rosteau pentru
fiecare fel oraþii specifice. Oraþia e aºezatã sub semnul riturilor de
fertilitate, urãrile sînt fãcute pentru noua familie, pentru masa mare ºi
pentru toþi cei care participã la consacrarea unei noi familii. Prin oraþii
grãitorul cere asistenþei o scurtã tãcere ºi sã adreseazã naºului. Des-
crie mîncãrurile servite într-un ton glumeþ.
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Locul petrecerii era în „ºatra”
ridicatã în curte

A lakodalom mulatozásának színhelye
az udvaron felállított sátorban volt

Femeile dintre rude numite „socãciþe” gãteau mâncãrurile
în cãldãri mari

A szakácsnõk a család rokonai voltak, akik nagy üstökben fõzték
az ünnepi vacsorát
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„Oraþii” la servirea felului întîi:
„Hop, þup, casã ºi masã!
Nici dã bãut, nici dã mîncat,
Numa niºte cuvinte d-amele d-ascultat.
M-aº ruga, domnu cumãtru mare,
Sã mã leºe sã trec pãstã prag,
Nici socãciþele noatre,
Nu-sor putut arîta mai cu drag,
Numa c-o leac dã leveºe dã cocoºel,
Care la moºu moºului o fost sprincenel.”

„Hop, ciur casã, masã!
Facã bine, domnu cumãtru mare,
Sã mã leºe sã trec peste prag,
c-aº vorbi mai cu drag.
C-on blind de zamã
dã cocoºel tînãrel ºi sprîncenel.
Cã nu e fiartã la cenuºe,
ªi-o mînce ci-i dã la uºe,
Ce-i fiartã l-aºticuþã dã fag,
ªi-o mînce oaspeþii cu drag.”

Oraþie la felul doi, tocanã:
„Hop, ciur, casã, masã,
Sã facã bine, cumãtru mare,
Sã mã leºe pãstã prag,
c-aº vorbi mai cu drag.
C-on taljer dã tocanã dã tuluc,
Care-a tras la moºu moºului în jug.”

Oraþie la felul al treilea:
„Hop, ciur, casã, ºi masã!
M-aº ruga dã domnu cumãtru mare,
Sã facã bine sã mã leºe sã trec pãstã prag,
Cã mintinaº io-i vorbi mai cu drag.
V-am adus cãrniþã de cocoºel
tînãrel ºi sprincenel.
Nu-i fiartã la parã,
Ce-i fiartã la aºticuþã dã fag,
S-o mînce domnu cumãtru mare,
Cu oaste  sa cu bine ºi cu drag.”

Poftitul la masa mare, rostirea oraþiilor

Tréfás köszöntõk az ételek felszolgálásánál
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„Hop, ciur, casã ºi masã,
m-aº ruga dã domnu cumãtru mare,
sã mã leºe sã trec pãstã prag,
cã mintinaº i-aº bãsãdi mai cu drag.
Sã-i aduc o costiþã dã purcel,
S-o mînce cumãtru mare
Cu masa lui, cu oastea lui,
Cu bine ºi cu drag.
Viva!”

În timpul cinei, se sãvârºeau practici magice rituale mirele primea
pe o farfurie un cocoº cu simboluri erotice.

Tinerii primeau un singur tacîm erau obligaþi sã mînînce din aceeaºi
farfurie cu aceeaºi lingurã, ºi bãutul dintr-un singur pahar aceste fiind
însemne ale unirii conjugale ºi a umorului. Toate riturile se sãvîrºesc
în dorinþa ca toate sã fie cît mai bine.  Dupã cinã sau între fazele de
deservire a felurilor de mîncãruri cînd era cîte un dans chiuiau strigã-
turi ºi ropoteau cizmele.

„U-iu-iu, cã iu mã teamã, „U-iu-iu, cã iu mã teamã,
Gãina-i bunã dã zamã, Iepurele-i bun dã zamã,
ªi cocoºu dã fripturã, Iepuroaica dã fripturã,
Fata sãrutatã-n gurã.” Fata sãrutatã-n gurã.”

„Uºurel mi-s uºurel, „U-iu-iu, ieguþã plinã,
C-am mîncat carne dã miel, Cum dãduºi cu mine-n tinã.
ªi costiþã dã purcel. U-iu-iu, ieguþã goalã,
ª-am bãut on pãhãrel.” Adãm mîna ºi mã scoalã.”

„Tãt am zis cã n-oi be bere,
Pînã n-oi ave muiere.
Tãt am zis cã n-oi be vin.
Pînã n-oi fi uom dãplin.”
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Dansul miresei
Menyasszonytáncoltatás

ªirul dansului tradiþional al românilor chitighãzeni era: lunga-mînînþaua-
þîgãneasca-lunga a dragostii. Perechile înºirate în rînd începeau dansul
cu voie bunã. Între timpul veseliei s-a cultivat actul ritual furatul panto-
fului, „þîpelii” miresei, naºul trebuia sã o rãscumpere cu bani, sã
plãteascã „vama” pentru mireasã.

Apropiindu-se miezul nopþii se desfãºura „jocul” miresei pe bani.
Guda aduna banii într-o sitã astupatã cu o „merindeicã”. Grãitorul sau
pãlãscarul invita nuntaºii cu glas tare la jocul miresei spunînd: „Îi dã
vîndut mnireasa!” Mireasa e jucatã pe rînd de toþi par ticipanþii,
reprezintînd un act de integrare a noii neveste în comunitatea satului.
Dansul dintîi era a noilor cãsãtoriþi. Mireasa era cerutã, „vîndutã” apoi
de naºii, dupã ei se alinau la joc rudele mai apropiate, tinerii, priete-
nii, apoi ceilalþi invitaþi.Înainte de a începe dansul cu mireasa trebuia
ca fiecare sã punã într-un vas banii adunaþi de gudã. Fiecare dãruia
dupã starea materialã cît putea sã nu fie de ruºine. Cei care dãdeau
bani mai mulþi arãtau cu mîndrie, ca sã vadã lumea. Cîte o rudã mai
vîrstnicã plãteºte pentru ca mnireasa sã se aºeze pe un scauãn sã se
odihneascã, apoi continua dansul.

„Bine joacã mnireasa,
Bine mîncu-i guriþa,
Sara ºi dimineaþa,
ªi junele tãtã zîua.
Bine joacã, º-o jucat,
ªi pã mine m-o-nvãþat.”

La sfîrºitul jocului junele joacã din nou cu mireasa, apoi o rãpeºte
ducînd-o în braþe ca de acum înainte sã-ºi puie atenþia ca nevastã pe
soþ, pe noul cãmin ca nu cumva sã calce mireasa pe prag ºi sã uite dã
viaþa dã pînã acum – într-o altã camerã unde îºi schimba haina dã
mireasã ºi îmbrãca haina de nevastã „o-nvãleu ºi-i fãceau pup, conci”.

 Dupã dansul miresei darurile primite erau arãtate, prezentate. Pe
vremuri aduceau cadou: cratiþe, „laboºe”, cantã dã apã, tacîmuri, far-
furie „blide”, lighean „lãvor”, bidon pentru unturã „budie”.
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Invelitul miresei, revenirea ca nevastã nouã
A menyasszony felkontyolása, az új asszony bemutatása

Haina de nevastã era o rochie cu culoare închisã, dupã anii ºaizeci
îmbrãcau rochie roºie cu pupi albi. Mireasa ºi-a schimbat ºi gãteala
capului cînd cele douã plete erau legate în coc cu un piaptãn de fier
lat, pe cap se punea o cîrpã neagrã cu dungã roºie. Învelitul miresei
era însemnul trecerii din rîndul fetelor în cel al nevestelor.

Noua nevastã era condusã în faþa nuntaºilor pãlãscarul zicea:
„Mnireasa noastrã d-asarã,
O umblat prin alta þarã.
Pã inde o umblat, pã inde n-o umblat,
Portu ºi l-o înºtimbat:
În loc de cununã dã cearã
O primit o cîrpã frumoasã dã mãtasã.”

Nuntaºii strigau cu glas tare: „Sã-ºi poar te por tu sãnãtoasã! Sã
trãiascã mulþi ani!”

Între timp, naºul numãra banii adunaþi ºi dãruiþi miresei. Era obicei
ca mireasa, dupã inaugurarea ca  nevastã „nouã”, sã ofere nuntaºilor
prãjituri sau felii de tor t îmbiind pe toþi par ticipanþii la nuntã,
mulþumindu-le pentru evenimentul reuºit.

Dansul miresei reprezintã actul de integrare în comunitatea satului
A menyasszonytáncoltatás a közösségbe való befogadást jelképezi Soþii Ardelean – Andreea Ciumpilã ºi Gheorghe Ardelean
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Sfîrºitul uspãþului petrecerea oaspeþilor „duca”
Vendégbúcsúztató, vendégküldõ tánc a lakodalom végén

Petrecerea continua pînã la crãpatul zorilor. Spre sfîrºitul petrecerii
mireasa ºi mirele (noii cãsãtoriþi) însoþiþi de muzicanþi petreceau pînã
la poartã naºii ca însemn de mulþumire ºi cinstire. În momentele de
plecare a musafirilor „goºtilor”, cînd se termina nunta muzicanþii,
hididuºii au cîntat muzica ultimului dans, acest ultimul dans se numeº-
te “duca” (marºul).

„Zi þigane, zi mai iute,
Cã ne-om lua ºi ne-om duce,
Zi þigane, cît îi vre, cã lãsãm petrecere.”

„Noapte bunã ºi uºoarã,
Mulþãmim dã guriºoarã.
Noapte bunã ºi ne-om duce,
Mulþãmim dã gurã dulce.”

„Cine-o duce în gurã o þuce,
Cine-o are ºi mai tare.”

Sarcina, datoria comunitãþii a fost protejarea noilor cãsãtoriþi. Jocul
miresei, inaugurarea tinerei neveste prin schimbarea portului, prin gã-
tarea capului sînt acte purtãtoare de însemne magice a noii stãri ºi al
statutului social.

Viaþa, integrarea tinerilor în familie ºi comunitate dupã nuntã
A fiatal házasok beilleszkedése az új családba és a közösségbe

Sarcina, datoria comunitãþii a fost protejarea noilor cãsãtoriþi. Jocul
miresei, învelirea tinerei neveste prin schimbarea portului, prin gãtea-
la capului sânt purtãtoare de însemne magice a noii stãri ºi al statutu-
lui social.

Tinerii cãsãtoriþi a trebuit sã þinã normele, comportamentul mediului
tradiþional. Noua nevastã timp de o sãptãmînã nu ieºea din curtea
socrilor mari.  Începînd viaþa conjugalã s-au integrat în lumea muierilor,
gospodarilor.

În duminica dupã cununie mergeau la bisericã la douã sãptãmîni noii
cãsãtoriþi vizitau naºii mulþumindu-le pentru toate cele fãcute pentru
reuºita nunþii.

Nuntã în anul 1975, când alaiul nuntaºilor soseau cu maºinile
Esküvõ 1975-ben, amikor a nászmenet gépkocsikkal érkezett
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Ei participau numai la manifestãrile social-culturale organizate anu-
me pentru cãsãtoriþi ca de exemplu: întruniri la botez, la nuntã, la
tãiatul porcilor. Muncã care se realiza în cadrul unor ºezãtori la casele
femailor mãritate.

S-a întîmplat cã cãsãtoria nu a fost reuºitã, plinã cu necazuri.

„Uomu care-i nãcãjit,
Sã cunoaºte pã pãºit.
Uomu care-i supãrat,
Sã cunoaºte pe cãlcat.”

Chitighãzenii îºi mai aduc aminte de uspeþe foarte modeste, cînd nu
erau mîncãruri felurite, bãuturi, ci mîncau dospite ºi pancove, au bãut
puþin vin, dar mai multã apã acrã.

Credinþe, superstiþii legate de nuntã
A lakodalomhoz kötödõ hiedelmek, szokások, mágikus eljárások

Dacã ziua cununiei era zi frumoasã cu soare strãlucitor se zicea cã e
bunã mireasa ºi cã noua pereche v-a avea un viitor senin. Însã dacã
vremea era ploioasã se spunea cã viitorea neveastã va plînge mult.

Dupã credinþa popularã era bine ca alaiul nunþii sã se întîlneascã cu
consãtene care þineau în mînã cofe „cãnþi” pline cu apã, fiindcã aceste
sînt semnele ale binelui. În schimb cele goale sînt simbolurile nenoro-
cirii.

Dacã în timpul cununiei se stinge vre-o luminare este însemn rãu
prin care se prevesteºte divorþul nou cãsãtoriþilor.

Mireasa þinea în mînã buchet din flori albe, dacã florile erau galbene
se zicea „cã ºi-o urît fetiie”.

Formulele magice de urãri de bine „Dumnezo deie noroc la tînãri!”
se tãlmãceºte vraja în cuvinte cu scopul de a influenþa forþele beninghe
pentru mire ºi mireasã.

Dacã mireasa mirele e lovite dupã cununie de nenorociri ºi necazuri
se zice cã a fost cununatã nu cu cununã de prun sau de alt pom
roditor, ci cu cununã de rug, atribuindu-i rugului o legãturã misticã cu
nefericire.

Lovirea mirilor cu boabe de cereale sînt menite sã asigure belºug,
fer tilitate.

Farfuria din care au împrãºtiat boabele de grîu dupã ce s-a golit a
fost spartã ca nici odatã sã nu fie goalã.

Obiceiuri din viaþa tinerilor români
de odinioarã

Pãlãscarii – chemãtori la nuntã la Chitighaz

„Frunzã verde-a cucuruz,
Pãlãscari ca ºi-anoºti nu-s.
Mai mîndri ºi mai frumoºi,

ªi la fete drãgostoºi.”

Actul de invitare la nuntã a ocupat un loc deosebit, distinct în tradiþi-
ile românilor din Chitighaz. Chemãtorii la nuntã la noi în sat se numesc
„pãlãscari”, dupã ploºca, iaga cu bãuturã cu care umblau a chema. Ei
invitau musafirii, prietenii la petrecerea familialã.

Existã încã la Chitighaz oameni cu vorbã ºi simþãmânt românesc
adevãrat, care ne mai pot povesti despre tradiþiile strãmoºeºti a cãror
pãrtaºi au fost în urmã cu 50 de ani. Cu trecerea timpului, datinile nu
ºi-au pierdut strãlucirea, le poartã în suflet ºi memorie. Astfel de
oameni sunt soþii Olar, Petru Olar ºi Florica Mocan Olar, membrii ulti-
mei generaþii „mari” care au practicat încã aceste tradiþii.

Apropoul de a vorbi despre pãlãscari a dat-o o  fotografie,  pe  care
l-am gãsit pe Petru Olar ca pãlãscar (vezi imaginea din pag. a 23-a).



88 89

– Bace Petre, vã rog sã-mi povestiþi cum era datina alegerii
pãlãscarilor, chemãtorilor la uspãþ?

– Eram aleºi dupã încredinþarea tinerilor, atât din partea mirelui, cât
ºi din cea a miresei, mai ales dintre prieteni, veriºori sau rude apropi-
ate. La nunþile mai mici doi, la cele de proporþie mai mare patru
pãlãscari invitau oaspeþii. Eu am fost ales de pãlãscar la ºase uspãþuri.

– Cum v-a fost îmbrãcãmintea?
– Am îmbrãcat haine de sãrbãtoare, costum negru, cãmaºã albã,

cizme ºi clopul împodobit. Dupã pãrerea mea cea mai frumoasã piesã
era clopul pãlãscarului.

– Cine ºi cum a împodobit clopul?
Punând aceastã întrebare, cuvântul a fost preluat de soþie, fiindcã

împodobirea clopului era sarcina fetelor.
– Înaintea uspãþului ne-am adunat la casa uneia dintre fetele de

cununã, numite „meseloaice”, sau la casa de culturã unde împodo-
beam clopul cu prime în diferite culori. Foloseam mai ales panglici
roºii, vinete, galbene, verde, albe. Mai fixam pe clop câte patru oglinzi
(„cocotori”) în formã rotundã (funcþia oglinzilor era sã sclipeascã).

În perioada premergãtoare, pãrinþii ºi tinerii se întruneau ºi întoc-
meau lista invitaþilor la nuntã. Mireasa ºi-a ales fetele de cununã
dintre prietene ºi veriºoare. Apoi alegeau bucãtãresele, femeile care
fãceau aluatul, melciºorii, „gîrtenele”, care au fãcut prãjiturile ºi care
jumuleau, „ciupeleau” gãinile.

Bãrbaþii aveau rolul de a ridica „ºatra” în curtea casei unde se þinea
uspãþul, tãiau porci, oi sau viþei.

– Când aþi mers sã invitaþi oaspeþii la nuntã? Cu câte zile înainte?
– Chemarea la nuntã s-a fãcu cu o sãptãmânã înaintea nunþii. Ca sã

gãtãm cu lista invitaþilor începeam în ziua de sâmbãtã sã terminãm
duminicã pânã seara. Pãlãscarii din Chitighaz mai umblau sã invite la
nuntã ºi cu cai împodobiþi cu „lipideauã” (cearºeafuri) ºi cu faþã de
masã. Alþii porneau la drum cu bicicleta, roþile fiind decorate cu pan-
glici multicolore.

– Cum a decurs chemarea la casa gazdelor?
– Intrarea în casa invitaþilor ºi momentele de aºteptare a pãlãscarilor

erau un act sãrbãtoresc. Noi, pãlãscarii ºi gazdele ne salutam reciproc
ºi rosteam urãri de bine. Chemarea am spus-o în versuri, care au
conþinut salutarea gazdelor ºi am rostit scopului sosirii.

„Deie Dumnezo, voie bunã,
Cu pãlãscarii dîn preunã!
Noi sîntem trimiºi
Dã la june ºi dã la mireasã

Cu numele Maria ºi ªtefan
Cã ºi Dumneavoastrã
Sînteþ poftiþ la a lor cununie.
La o masã dã cinã
La on scauãn dã hodinã,
La on danþ cu voie bunã.”

Am ciocnit paharele am zis urarea: „Sã trãiascã tînãrii!” Dupã urare
am pornit la o altã familiile sã ne facem datoria.

Dupã chemarea la nuntã, prietenii celor doi tineri, înaintea cununiei
urcau într-un car tras de cai împodobiþi cu panglici. Porneau la drum
dând de ºtire oamenilor cã în sat va fi nuntã. Chiuiau strigãturi picante
de nuntã, stârnind haz ºi veselie.

„Soacrã mare, poale n-are,/ Da i-a face norã-sa,/ Dac-a þesã cînepa.”
„Uiuiu pã dealu gol,/ Cã mnireasa n-are þol,/ Da i-a face junile,/

Cînd a tunde cînile.”
„Pã uliþa noastrã-i chinã,/ Junile ni ca-o luminã,/ Pã uliþa noastrã-i

tãu,/ Junile ni ca on birãu.”

Reamintiri despre obiceiurile nunþii
într-un grai român chitighãzean de Florica Olar

Dacã i-o plãcut l-on ficior dî-o fatã, i-ar fi plãcutã, atunce dintre
neamurile lui pã cine l-o avut mai glumeþ, mai vorbitor l-or ales sã-l
trimitã dã grãitor. ª-apu s-o dus darã, º-o spus, cã iaca iel dupã ce-o
vinit. Cu bîtã cîrnã mere, cã iel o vinit, cã iaca l-o trimãs cutare ºi
cutare, cã le-ar plãce dã fatã ºi ..

ª-apu dacã le-o plãcut dã iel, or zîs cã d-apu sã poate, cum sã nu.
Mere acasã, º-apu le spune cã îi dã trãbuit, le place. ª-ap-oatunci sã
gãta tata ficiorului ºi cu mã-sa, ºi cu ficior cu tãt apoi, ºi mereu s-o
cearã. ª-atunce darã tata fetii zice cã îi tãtã ata, numa dacã îi dã pã
masã, bani pã masã la altu îi trãbuie bani, altu... Cãpãta fata ciureac,
c-atunci aºe zice cã tã cum sã zice – acum bondã, uã ce ºtiu io. Atunce
ziceu ciureac cãtã iel. Aceie iera ca sãmn dã inel, c-amu dau inele ºi
nyaklánc, ºi care ce. Atunce cãpãta în loc dã inel asta, asta iera
sãmnu credinþãrii.

ª-ap-oatunce darã iera nealcoºe mnireasa cã ce ciurea mîndru o
cãpãtat, cã cîþi bani o cãpãtat…

No-ap-oatunce era gata treaba bunã.
Mereu ºi sã puneu pã pãrete, º-apu tri sãptãmîni trebuie sã fie la

casa satului pus pã tablã –afarã. Numa-ºe sã zice cã-s puºi pe pãrete.
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ª-ap-oatunce s-apropie nunta. Atunce din familie mniresii on ficior, care
iera mai aproape neam de mnireasã, ºi dînt-a ficiorului iarã care iera
mai aproape, aceie ierau doi pãlãscari, aºe sã zîce cãtã ii. ª-apu-i
îmbrãcau cu hane frumoase, ºi le pune pã clop patru cocotori, prime
dîn tipuri în feluri mai mîndre, spînzurau pînã la cizme la ii, ºi aveau
pãlascã, d-apu dacã n-or avut pãlascã, iagã ºi bîtã cîrnã º-apu ºi la
iagã legate aºe ca la clop. ª-apu c-oacele mereu sã teme la uspãþ.
Care ierau mai gazde, mai din familiile mai dã sus, aciie ierau pãlãscari
cu cai. Tãþi ierau caii împãnaþi, cu prime cu cocotori, pont aºe ca
pãlãscarii. La cai, puneu la cãpãþîni dã doauã lãturi cocotori, prime ºi
puneau pã ii lipideauã dã lînã, frumoase, tare mîndre ºi aºe mereu cu
caii sã teme la uspãþ.

Cînd vine ziua sã se cunune, atunce iarã aveu zoalã, cã care aveu
cai, cum zîc la pãlãscari dã te temeau cu caii, aciie dacã ierau la sãlaº
junile uã mnireasa, dã trãbuie sã margã mai dãparte dîpã ie, atunci
mereu cu cociile. ª-apu ºi cociile tãte ierau împãnate cu prime, ºi cu
fereascã Dumnezeu, ºi zbiciurile ºi caii ºi…

Sã strânjeu neamurile junelui la june, a mniresii neamuri la casa
mniresii.

– Io cînd am fost fatã micuþã aºa dã bine îm aduc aminte, am putut
fi dã vo 5 ani, cã mai mult n-am fost, cã tã la maica bunã ieram, apu s-
o cununat Minerva lui Chiºolai cu Anti (Kádi Antal). ª-amu-m pare c-o
vãd cum o fost Minerva: c-o rotie dã atlas aºe sclipitoare iera. Rotiie
surã-oavut Minerva, fátyol cununã ºi aºe o fost mnireasa. ªi Lucreþie
lu Modioroº, tã p-acele vremuri s-o cununat cu hane de terno verz,
lerakott o fost rotie, bluz öves ºi cu cununã. ª-amu-m pare c-o vãd, cã-
m-am dus la baba, cu buna. „Noa, merem sã videm cã sã cununã
Lucreþie.”

Atunci o fost duminecã dupã mniazãz, la vecernie. ª-apu ne-am dus
tãþi acolo, darã, ca vecinii, sã vadã mnireasa, ºi cu hane verz o fost
Lucreþie, de terno º-oavut pã cap cununã. ª-ave junile tri meseliouci, s-
ave ºi mnireasa tri. Inde-o fost uspãþ anume uspãþ cum trabã.
Meselioucile junelui ierau cu hane vînete, ºi a lu mnireasã cu hane
rozei. Numa asta numa dupã bãtaie asta ce-o fost. ª-ap-oave junile
bãgatã ºi gudã. ª-ap-oatunce mereu dîpã mnireasã. ª-apu guda cere
mnireasa. ª-apu duceu cîte-o babã bãtrînã afarã cã, d-apu iaca asta. D-
apu noi nu dup-asta-m venit, noauã n-oasta ne-o trabã. ª-ap-oaºe sã
tîrguieu acolo, pînã scoteu di l-o vreme mnireasa, ºi duceau mnireasa
afarã, º-ap-oapoi sã suieu în cocii ºi mereu ºi sã cununau la bisericã.
Iera pene uspãþ atunci bucsuºi d-aista, sã mai zîce pene dã cuscrii.
Atunci anume mere ºi duceu cîte-o coºarã dã frunzã d-acele, º-acele

ierau pene dã uspãþ. ª-ap-oacole le vindeu. Amu cînd mereu uspãtoii
dã sã bãgau înlontru, stãte cineva cu coºara cu penile cele ºi vinde cu
zece fileri, uã cu ce ºtiu io cu cît, le vinde firuþu dã panã, º-aciie sã
strînjeu pã sama mniresei. ª-apo-atunci care iera dã la uspãþ, sã cunoºte
cã-i dã la uspãþ, cã-i cu panã dã uspãþ darã noa.

Cînd mereu la cununie, tãþi sã-nºirau în rînd, mnireasa cu cumãtru
mare iera nainte, uã c-on pãlãscar, º-apoi ierau junile ºi apoi tînãrii,
fetile ºi ficiorii, ºi ceilalþi. Mereu apoi pînã la casa satului sã cununau
ºi dã acolo mereu la bisericã.

ª-atunce vineu la casa junelui, º-apu acolo þineu uspãþ. Iera º-aºe cã-
ncepe sîmbãta dupã mniazãzi, la vecernie, pînã lune.

Nãnaºi iera, la june iera cumãtru mare cel ce l-o botezat, la mnireasã
iarã tãt la fel. Dacã or þînut legãturã cu nãnaºii dacî n-oatunci or fost
pã cine º-or ales ii. Zice cãtã cumãtru mare lu june zice cumãtru mare,
ºi a lu mnireasã iera uomu lu cumãtru mare. Nu ºtiu dîce ziceu aºe
cãtã iel. Muiere lu cumãtru mare iera cumãtra mare. Aceie duce lumini-
le, ºi iera doauã metre dã pãnurã lua, care cum sã-ndura. Dacã iera
gãzdoaie cumãtra mare ap-oatunci aceie o-nvîrtie dupã lumini roatã, º-
ap-oaº-o duce pã braþ în urma mirilor. La bisericã atunce le dãde lumi-
nile una la june, una la mnireasã, ºi pãnura ceie sã pune la ii pã spate,
aºe cu doauã gombostû, uã cu doauã biztostû, dã-i prinde aºe. ª-amu-
i aºe care sã cununã. Apu dacã iera cununie, ºi pînã ierau în bisericã
mnireasa care nu-ntepeu, jucau acolo pã locu piaþului lîngã bisericã
cununia-ntreagã. ª-ap-oatunce sã suieu tãþ în cocie ºi mereu cu hidedile,
tãt tiuind ºi dãscîntînd mereu la casa junelui, c-acolo-i aºteptau s-
aducã mnireasa. ª-ap-oatunci acolo aºteptau c-on blid dã grîu stãteau
nainte mniresii º-a junelui, º-apu þîpau grîu pã ii. Cînd sã gãta grîuu dîn
blid, dãdeau cu blidu dã pãmînt, altile bãteau tãpsîile, dãscîntau, º-ap-
oaºe sã prime mnireasa la casa junelui.

Iera zamã dã gãinã cu tãiþãi, mai tîrzîu s-o fãcut gîrtene, º-ap-oapoi
sã pune tocanã dã uaie, dã viþãl, dã porc, care ce-o tãiet. Gãinile tãte
dacã le scoteau dîn cãldare sã tãieu tãte dãraburi, le puneau pã tãpsîi
ºi le bãgau în cuptor, º-acolo le prãjeu sã fie rozei, º-aciie iera dãloc
dupã tocanã mîncare. Apoi sã pune plãcintã, care cum ºtie face. Dospi-
te, pancove ºi turtele. Turtelele cele ierau fãcute, vez tu cum ieste aºe
stele, cu sologais, ºi le pune în kristálycukor. La mniazã noapte sã
juca mnireasa pã bani, apoapoi duceu mnireasa s-o-nvãleascã. On-
vãleu cu ... o fãceu nevastã darã, îi puneu pupu, ºi zice c-o duce sã-i
puie pupu ºi s-o- nvãleascã, º-apoatunce vine ca nevastã, dupã mniazã
noapte iera ca nevastã, nu mai iera mnireasã.

ª-apu-º petreceau mai departe pînã-n ceie zi, ºi care pînã cînd pute.
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„Fujitu” – caz de rãpire

„Hai mîndruþã, fugi cu mine,
Cã cu mine þi-a fi bine,
Cã-n gurã ti-o sãruta,
La lucru nu te-o mîna.”

Fujitul la românii din Chitighaz era un obicei, un lucru firesc caz de
rãpire, un mod de cãsãtorie arhaicã, prin care tinerii treceau în noul
statut uman ºi social. Rãpirea fetei fujitu se sãvîrºea cînd într-o searã
tinerii au mers de la pãrinþi au mers la o rudã. Transformarea simboli-
cã a fetei în nevastã se fãcea prin gãteala capului, pletele erau legate
în coc. „Cãsãtoria lor” era consideratã legalã de consãteni, ca cea
legatã de oficiul stãrii civile sau la bisericã. Noii cãsãtoriþi dupã cîteva
zile reveneau la casa pãrinteascã. Dacã pãrinþii îi iertau atunci noua
nevastã îºi începea viaþa de gospodinã în casa socrilor mari. Dacã nu
erau ier taþi îºi continuau viaþa conjugalã din propria lor putere, s-or
dus la sãlaº dã „hodajei”, de paznici, grijind de animalele gazdei.

„Oamenii în sat ne vorbesc,
Pãrinþii nu ne voiesc.
Oamenii ar pute tace,
Pãrinþii sã leºe aºe.”

Motivele „fujitului” erau:
– starea materialã a familiilor, în aceste cazuri actul a fost motivat

s-a sãvîrºit sub protecþia pãrinþilor
– vina cea mai mare era lipsa zestrei fetei sau ne averea feciorului
– din cauza cheltuielilor au renunþat la ceremonialul nunþii
– neînþelegerea dintre tineri ºi pãrinþi: „Mie junele îmi place,

     nici pãrinþii n-au ce-m face.
     Nici bira satului,
     Nici sluga împãratului.”

Feciorii la joc prin strigãturi dãdeau de ºtire cã nu peste mult v-or
trece la viaþa conjugalã

„Jocul” pentru tineri nu era numai o simplã formã de petrecere, ci în
aceste manifestãri se reflecta aspectul vieþii sociale.

„Hai mîndrã cu mine-n lume, „Astãzi, mîne, ºi poimîne,
Mere-a dracu sã vin mîine. Rãmîne jocu dã mine.
Sã-mi fac neamu dã ruºine, Mai ficioreascã cine a vre,
Pã mine dã rîs în lume.” Io am ficiorit ficiorie me.”

Mniresa furatã – povestitã
de Floarea Olar, nãscutã Mocan

Mainainte de întîmplare me, aº spune cîteva lucruri cum iera mai
dãmult fuga, ºi ce nu înþelegem io ca tînãrã fatã.

Din familie numa auzem o fujit vãruto uã veriºanãta ºi zîceu ºa-ºe cã
s-or abãtut laolaltã. Un lucru nu înþelegem cã pruncii a lu fratile lu tata
nu purtau numile a lu tatã-so care o fost Mocan numa Þernãu. Adicate
cum era numile a lu mãsa dîn fetie. Aiºte dã care vorbãsc sau spun
ierau pruncii lu untiu ªtefan. Care s-o nãscut mai nainte uo temat
Þerno Zsofia º-apoi a doile prunc Czerno Istvan. Dîpã ce pãrintî s-or
cununat pruncii care s-or nãscut aceie or fost Mocan. (Petru, Maria) ºi
cînd o vinit szemelyigazolvanyu atunci º-or cãpãtat numile lu tatã-so ºi
or fost tãþi Mocan. Cam atîta am ºtiut dã lucrurile aºte.

Dar vreme o trecut ºi mã þineam ºi io fatã mare, umblam ºi io la joc.
P-aciie vreme aºe iera jocu s-apuca duminica dupã mniazã la doauã ºi
la cinci iera gata ºi merem acasã. Fata care ave drãguþ o  petrece pînã-
n uºe ogrezî da nu þînîndu-sã dã brîncã mereu, numa unu pîngã altu, cã
zîceu cã aciie îi ruºine dacã sã prindeu dã brîncã ºi trabã sã te porþ în
cinste ºi omenie, dacã nu ierai globit (pedepsit) ºi doauã duminici nu
puteai mere la joc.

Nu multã veme am apucat la joc, pînã m-am cunoscut cu Petre ºi m-
o cerut sã joc ºi m-o întrebat cã poatã sã mã petreacã acasã. ªi dacã
am zîs cã da, atunci aceie on sãmnat sã umblãm la olaltã, sã-i fiu
drãguþã. Nainte d-aceea cînd mã-ntreba on ficior cã poate sã mã pe-
treacã acasã zîceam cã m-oi mai gîndi. Atunci ficioru ºtie cã nu mai are
înþeles sã mã mai întreabã mai odatã cã atunci aceie însãmna cã  nu
vreem sã umblu cu iel. ªi încã atîta trabã sã ºtim cã pã vreme ceie
sara iera bal ca ºi amu disco. Da fãrã dã mamã nici voarbã n-o fost sã
poþi mere tãte fetele cu mamele ierau însoþite ºi cînd sã gãta atunci
mereu acasã laoltã.

Daice sã-ncepe lucru ce s-antîmplat cu noi. Io am fost dã 15 ani ºi
Petre dã 18. Eram drãguþa lu Petre º-aºteptam sã mai treacã vreme sã
fujim sã neabatem laolaltã. D-apu ce o dat Dumnezo pãrinþî or vrut sã
mã deie dîpã altu cu sîla, cã aista dã care lor le-ar fi plãcut o avut
casã, ºi nu trãbuia sã fiu cu soacrã. Îi dirept cã ficioru pã care ii l-or
vrut o fost mai bãtrîn cu zece ani, da o fost on uom moale ºi bun. Ce þi
cî mie dã Petre m-o plãcut cã o fost on jucãuº bun. Nainte dã încredin-
þare s-o-ntîmplat cã am spoit (murluit) în casã ºi mãmica o zîs sã m-
ardic sus cã vre sã mã-ntrebe ceva. M-on trebat cã cununa m-oi cu
Ghiorghica? ªi io am zîs cã nu, º-atunci am cãpãtat o palmã. Io am
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vrut sã spoiesc mai dãparte, da o zîs cã sã stau iarã sus ºi iarã m-on
trebat ºi io iarã i-am spus cã nu ºi iarã am cãpãtat mai o palmã. La
Crãciun o fost încredinþare ºi iei zîceau cã în mai a fi cununie, da io am
ºtiut bine cã dîn asta n-a fi nimica. Da cã vrea sã vã spun dirept la
încredinþare tînãrii s-or sîmþît tare bine, or jucat ºi-or dãscîntat da pã
mine mã bãte gîndu cum sã ies afarã pã cîteva minute cam ºtiut cã
Petre m-aºteaptã-n uºe, ºi m-am dus ºi m-on trebat cã d-aci încoale
cum a fi.ªi io am zîs cã tãte or fi bine. Dîpã aceie cu Petre nu m-am
putut vorbi numa voarbã ne-am putut trimete unu la altu uã pã uãrtacu-
so uã pã uãrtacã-me ºi aºa ºtiem unu dã altu. Vreme tare o trecut ºi s-
o apropiet luna mai, pã cînd zîceu cã trabã sã fie þînut uspãþu. ªi dîr
asta noi cu Petre aºe ne-am înþãles cã-n aprilie fujim. Da frica o fost
tare mare cã ce s-a întîmpla dacã nu mã cunun cu junile m-am temut
tare dã pãrinþ. Atîta am ºtiut cã cînd fujim, da cã inde acee nu. Sara ne-
am dus la bal Petre nu sã vide nicãri, sã nici nu gîndeascã junile ºi
mama cã ce gînduri mã bat pã mine, cã ii or gîndit cã noi ne-am
dãscãþat dã olaltã. Uãrtacii lu Petre or plãtit hididuºii sã nu steie în loc
numa sã tragã danþu mai lung pînã mã pot sã mã fure sã nu vadã ii
cînd mã duce afarã.Uon prieten d-alu Petre mo cerut sã joc º-apoi unu
dî la altu m-or luat ºi tã cãtã uºe m-or dus, ºi dacoale am ieºit afarã.
D.abde am ajuns inde am fujit, la sora lu Petre ce mai bãtrînã la Florica
pã cînd or fost acolo pãrinþî mei ºi junile-m. Or fãcut mare larmã ºi-or
strigat cã ºtiu cã sîntm aici, da noi am ºezut p-antunericu ºi n-am
dãºtis uºe. Tare or bãtut uºe numa s-or temut s-o rupã cã s-or temut
dã leje. Noapte or umblat tãt satu ºi ni-or cotat. Dacã s.or dus d-acolo
noi am luat doauã bicigli ºi pînã la Mezohegyes nu ne-am oprit. Pã
dãmineaþa am ajuns acolo cînd s-o albit dã zîuã, acolo ni-o aºteptat
fratile lu soacrã-me cu muiere ºi acolo am fost mai mult dã o sãptãmî-
nã, cã ne-am temut sã vinim acasã cã ºtiam cã în sat îi mare tulburare.
Tare s-or temut cã nu s-a zgodi uspãþu ºi aºe o ºi fost. Da inde am fujit
n-or fost numa unguri ºi tae s-or mnirat cã cum am ajuns aice, cã la ii
numa aºe o fost moda cã cu treabã bunã cununie. Apoi dupã cîtãva
vreme o vinit socru mneu sã vinim acasã, soacrã-me o fãcut pogãcele
ºi-or luat un demijon dã vin sã poatã sã goºteascã tînãrii care vin sã
ne vadã ºi Petre Purecile cu culturcsoportu. Sîmbãta dîpã ce am vinit
or vinit Purecile ºi Ioan Bandula cu fluiera zîce ºi culturcsoportu ºi toþi
am jucat.Petre Purecile ne-o aduc foaie noastrã în care o fost on cikk
cu titlul Mnireasa furatã. ªi asta o fost nunta, uspãþu nost d-atunci au
trecut 53 dã ani cu bune cu rele, dar sîntem tare fericiþi cã avem o fatã
ºi-on ficior ºi patru nepoþi dã care tare ne îmbucurãm. Fuga-i ruºinoasã
dar îi sãnãtoasã.

Vrãji, descîntece de dragoste de mãritiº

Vrãjile de dragoste sînt procedee magice care se practicã pentru a
trezi iubirea persoanei iubite. În comunitatea tradiþionalã cum au fost
românii din Chitighaz fetele de vîrstã premaritalã încercau sã-ºi influ-
enþeze destinul prin diferite rituri simpatice ºi contagioniste. Prin pute-
rea magicã a cuvîntului prevestea direcþia mediului de integrare în noul
statut uman.

În mediul tradiþional folcloric fecioarele îºi ghiceau norocul mãritiºu-
lui observînd comportamentul unor vieþuitoare, cîntecul sau zborul lor
erau purtãtoare de însemne pentru tînãra care-ºi profetiza viitorul.

„Pãpãruga, ruga,
Încãtrãu îi zbura,
Acolo m-oi mãrita.”

„Verjeluþã, Verjeluþele” era un obicei strãmoºesc distractiv pronostic
practicat la ajunul Anului Nou, sã gãseascã ce va aduce fiecãruia noul
an, mai ales fetele dã mãrit erau curioase. Cu aceastã ocazie ritualã
de petrecere tinerii îºi prevesteau viitorul, fãceau vrãjii de dragoste de
mãrituri ºi însurãtoare cu aºezarea unor obiecte sub far furii. Fetele au
încercat sã prevadã calitãþile fizice ºi morale ale partenerului „drãgu-
þului” dorit prin activitate de prorocire inclusã într-un  obicei distractiv.
Fetele se întruneau la o casã îmbrãcate de haine de sãrbãtoare, cu
aºezarea unor obiecte sub far furii prevesteau însuºirile viitorului soþ.
Aºezau pe masã 9 farfurii „blide” întoarse cu fundul sus, aºezau sub
far furii cîte un obiect ca: pîine, cîlþi, piaptãn, oglindã „cocotoare”,
colac, aþã, inel, pahar, miere „mnere”.

Obiectele aºezate sub far furii însemnau, reprezentau urmãtoarele
colac – bogãþie, pîinea – bunãtate, sare – sãrãcie, cîlþi – a fi pãros,
piaptãn – drãgostos, aþã – venit de departe, pãhãrel de rãtie – cã va fi
beþiv, inel – nealcoº, cãrbune – negru, bani – bogat.

Dacã sub farfurie era ceva obiect ridicol de exemplu aþã se rîdeau,
puneau observaþii „O, cã dã dã parte a veni.”

Aºe o fost dãmult în sat la noi, cã dacã o fost o fatã mare la casã ºi
ziceau cã dacã mere sara la casa vecinului la o fereastã ºi asculta
acolo era „cileghi”, membru familiei, la care îi spune în casã cineva:
Du-te afarã!, atunci fata care asculta ºtie cã ºi ie sã mãritã iute.

Dupã o altã amintire a Floricãi Otlãcan Frãtean se zicea cã fata
trebuie sã margã dupã cine-i place la pãrinþi, dar aºa trãieu o viaþã
grea spunînd „Cã-i greu sã mînci tãt ce nu-þi place, mînci odatã, mînci
dã doauã uãri, nu mai mere a treia oarã.”
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În poezia de dragoste este evocat foarte des busuiocul, atribuindu-i
calitãþi superioare. „Floarea fetelor ºi a dragostei”, firul de busuioc se
folosea ºi în practicarea unor procedee magice cu caracter erotic, fete-
le îl aºezau în car tea de rugãciune. Busuiocul fereºte individul de
forþele rãufãcãtoare.

„Busuioace nu te coace, „Dragu-m-i cu cine joc,
– Da dî ce sã nu mã coc, C-aminoas-a busuioc.
Cã mã pun ficiori-n clop, Dragu-m-i cu cine sãr,
ªi mã poartã pã la joc.” C-aminoas-a ca la pãr.”

Fetele se cãsãtoreau de la vîrsta de 16 ani, fetele care nu se mãri-
tau pînã la 20–22 de ani erau numite „fete bãtrîne”. Se zicea cã „a
rãmas pe vatrã”, „las-o dã-i pace cã împleteºte ticã cãruntã”. Ele se
strãduiau sã provoace sentimentul de iubire a feciorilor prin procedee
magice. Aceste vrãji de dragoste, de mãritiº s-au fãcut cu aprobarea
colectivitãþii, aletele pe ascuns cã nu erau binevãzute de cãtre colecti-
vitate. Cele mai importante elemente ale vrãjilor de dragoste erau:
persoana, locul, data ºi obiectele întrebuinþate. Trebuiau practicate pe
ascuns noaptea mai ales la miezul nopþii, cele mai potrivite zile erau
marþi sau vineri. Cele mai preferate locuri pentru vrãjile de dragoste
erau rãscrucile drumurilor, gura cuptorului, biserica, cimitirul. Obiecte-
le folosite la desfãºurarea vrãjiilor erau: vasuri de lut „ciortoi”, ualã în
care se aºeza 9 feluri de obiecte, ca: pãpuºe, pãsulã, ban, grîu, cucu-
ruz, tãmîie, pãr, zdranþã, cionte, broascã.

„Mama lu’ mama, zice cã o fost mai dãmult, cã dacã o fatã îº fãcea
dã dãmãrit, apu îºi fãce cior toi. Aceie, ualã aºe mare iera, ºi acolo
pune în ie ce ºtiu io ce. Apu o puneu jos inde ierau drumurile încruciºa-
te. Dacã mere careva ficior la mniazãnoapte, apu dãde cu picioru-n ie,
nu iera bine. Aºe îºi fãceu dã mãrit.” Fata tomnaticã stigmatizatã de
comunitate, ca fatã rãmasã, sau bãtrînã, îºi exprimã tainele inimii,
dorinþa de integrare în lumea nevestelor.

„Mãrita-m-aº sã mã duc, „Pentru bade care-m place,
Numa sã mã vãd cu pup. N-am cale ºi tã-m-aº face.
Mãrita-m-aº sã mai poci, Pentru care mi urît,
Numa sã mã vãd cu conci.” Am cale ºi nu mã duc.”

„Fi-uai bade blãstãmat,
Cã tare m-ai înºelat,
M-ai învãþat a iubi,
ªi mai lãsat a dori.”

În timpurile mai vechi se efectuau fel de fel de practici magice,
descîntece cu funcþie în scopul de a influenþa forþele binefãcãtoare ori
pe cele nepaste. În scopul de a înfluenþa mãritiºul rosteau un descîntec
într-o formã de monolog adresat unor forþe suprafireºti. Fecioara ce se
vrea sã fie îndrãgostitã îºi întoarce privirea spre cer ºi spre aºtri.
Descîntecul îl spune noaptea stelelor, aceste fiind considerate frag-
mente de suflet. Steaua se îndeplineascã rolul de mesager ºi sã fie
mijlocitoare între fiinþa îndrãgostitã.

„Steauã, steauã, steaua mea,
Steauã strãlucitã!
Trimite-l al meu drãguþ,
La noi în grãdinã.
Trimite-l pîn vis pã al meu voinic,
Pã acela, pã care ma iubi,
Cu iel la zîuã sã mã poci întîlni.
Pã acela pã care m-i rînduit,
Sã fie dã mine mult iubit.”

„ª-aºe mai fãceu, cã mereu la mneazã noapte cu drîgla dî la cuptor
la gura cuptorului. Iera trupu gol ºi îº lua lipideu pã ie ºi striga acolo
pã horn cã ºi-i aducã Dumnezo rînduita. Aºe dã 9 uãri o trãbuit sã
strãje acolo. Vine ºi bãte acolo pã vatra focului ºi spãtoiu. Tãt ºi-l bãte
acolo, ca sã-i aducã Dumnezo rînduita. ª-apu-º pune cocotoare la cap,
º-apu zice cã dimineaþa sã uita-n cocotoare ºi-º vide rînduita. Su perinã
sã pune cocotoare. Numa fetele fãceau vrãj, feciorii nu.”

Comportarea ficiorilor
Feciorii fãceu gesturi fetelor, dar nu numai iubitei „drãguþei, ibovni-

cii”, ci ºi celorlalte fete cunoscute sau din rudenie cãrora voiau sã-i
facã plãcere, s-o cinsteascã. Cu ocazia sãrbãtorii Armindenului feciorii
cei mai isteþi ridicau înaintea casei fetelor armindenul numit de fete
„pomul maiului” (május fa). Acest obicei se practica la Sînjorj sau la 1
mai fiind zile apropiate una de alta. Ridicarea armindenului se fãcea
noaptea, feciorii în cete tãiau pomi din pãdure, l-au curãþit lãsînd frunziº
în vîr f ºi îl împodobeau cu panglici ºi flori ca sã-i facã plãcere fetei
aleasã. Fetele se bucurau dacã vedeau, gãseau dimineaþa înaintea
ferestrei arminden înalt, frumos împodobit. Era mare ruºine dacã care-
va fatã nu primea pomul maiului.

Ficiorii în cete în fiecare duminicã seara dãdeau serenadã fetelor
acompaniaþi cu clarinet.  Textul cîntecului a rãmas în amintirea Floricãi
Moroºan.
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„Închideþi ochii dulci,
Mai bine sã te culci.
Cã totuºi o minciunã
În vis e fericire.
Floricã, noapte bunã.”

„La cãsuþa dalbã, sînt atîtea flori ºi fereºti,
ªi cea mai frumoasã floare ºtiu cã tu eºti.
Da vino mîndro, vino sã trãim în lume bine,
Sã te strîng în braþe, sã fii tu a mea nevestã.”

Fetele ascultau serenada, cîntecul feciorilor. Ca semn de mulþumire
au aprins fire de chibrituri ca feciorii sã vadã flacãra.

Feciorii nu executau practici magice, dar cînd un ficior era pãrãsit de
fata iubitã îºi exprima durerea prin strigãturi ºi cîntece.

În ciuda trecerii timpului dorul nu se potoleºte, ca o forþã personifi-
catã, dorul stãpîneºte natura înseparabilã de individ.

„Codrule cu frunza rarã!
Alungã-m doru afarã.
Cã dã cînd þ-î frunza verde,
Doru tãt în tine ºede.”

Nici rivala îndrãgostitei nu scapã de mînie ºi blestem.

„Io mîndrã sã te fi ºtiutã,
Dracu te-ar fi nici iubitã.
Te-ar fi iubitã dracu cel mare,
Sã te batã-n cel ce te are.”

Dracul fiinþa maleficã are un rol principal în aceste poezii tradiþiona-
le, cel nemulþumit, cel înºelat se exprimã într-un ton naturalistic.

„La hortaca d-îngã vale,
Þipã-i drace on spine-n cale.
Ce iubãsc io nu iubascã.”

REZUMAT

Nunta ºi uspãþul la Chitighaz

Dupã ce tineri îndrãgostiþi s-au „credinþat” au anunþat la casa satu-
lui dorinþa lor de a se cãsãtori ºi au întocmit lista celor invitaþi la
nuntã. Au ales persoana chemãtorilor, pãlãscarilor, a lãutarilor ºi a
fetelor de cununã, a „meseleancelor”.

Chemãtorii ºi pãlãscarii erau aleºi atât din partea mirelui, cât ºi din
partea miresei. Numãrul lor depindea de starea materialã a familiei ºi
de numãrul invitaþilor. La nunþile mai modeste se alegea câte unul, la
nunþile mai mari se alegeau câte doi chemãtori.

Ei porneau la drum pe jos sau cu bicicleta, uneori cu cãruþa cu cai,
fiind frumos împodobiþi cu „lipideauã” ºi „faþã de masã”. Rechizitele
pãlãscarului erau: clopul cu „prime” ºi „cocotori”, „pãºlasca”, „iaga”
cu vin sau þuicã, „bâta imprimatã”. Ei invitau neamurile ºi prietenii la
nuntã. Intrarea în casa invitaþilor ºi aºteptarea chemãtorilor era act
sãrbãtoresc. Pãlãscarii au învãþat diferite formule de chemare. Petru
Purece de la Chitighaz chema la nuntã în felul urmãtor:

„Deie Dumnezeu, voie bunã,
Ca pãlãscarii dimpreunã!

Noi suntem mânaþi dã la june ºi mireasã
Ca sã viniþi pon ceas, pã douã,

Batãr pã nouã,
La on pahar dã bãuturã,
Sã ne facem voie bunã”.

Mulþumim, Dumnezeo le deie noroc! –  a fost rãspunsul. Dupã invita-
þia la petrecere a urmat îmbierea gazdei cu bãuturã. Dacã o gusta,
asta însemna cã va veni la uspãþ. Cu o sãptãmânã înainte nunþii încep
pregãtirile: bãrbaþii au construit cortul în curtea casei, femeile au copt
colaci, prãjituri, fãceau „aluate”: tãiþei ºi gârtene, ciupeleau gãinile,
bãrbaþii tãiau viþel, miel sau porc.

În ziua cununiei, neamurile mirelui se adunau la june, rudele miresei
la mireasã, îmbrãcaþi în haine de sãrbãtoare. Au fost primiþi cu „plãcin-
tã” ºi cu bãuturi. Porþile erau împodobite cu flori, verdeþuri ºi cu hârtii
colorate. Personajul central al zilei era mireasa, îmbrãcatã în rochie
lungã albã, iar voalul cãdea în falduri pânã la pãmânt ºi cununa de
miert pe cap ºi un buchet de flori (obiecte rituale ale nunþii, simbol al
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trecerii în noul statut social). Alaiul miresei aºtepta sosirea nuntaºilor
din partea mirelui.

Junele era îmbrãcat în haine negre ºi cãmaºã albã cu o crenguþã de
berberoc la piept. Când alaiul a fost gata de drum, pãlãscarul a che-
mat toþi oaspeþii, care se înºirau. În faþã stãteau chemãtorii, apoi
mirele însoþit de o veriºoarã. Apoi veneau pe rând naºii, pãrinþii, fecio-
rii ºi fetele de cununã numite „meseleance”. Erau ºase la numãr, trei
din partea miresei. Capul lor era împodobitã cu „periºene” ºi „crengu-
þã dã uspãþ” (cununi de nuntã). La Chitighaz sosirea mirelui la casa
miresei ºi peþirea miresei este un moment important, numit colãcãrie.
Rudele mirelui ºi mirele însuºi erau supuºi la diferite probe, numai
dupã acestea merita feciorul so primeascã de soþie fata iubitã. Prima
datã îi arãtau o mãturã îmbrãcatã în haine de femei, apoi duceau o
babã, dupã aceea o fetiþã. Numai dupã aceea au adus mireasa, iar
grãitorul trebuia sã o plãteascã. Dupã cum m-a informat Sofia gros
(Hinãr), la aceastã nuntã ea a fost „guda”, a stat la uºã, a aºteptat
sosirea alaiului mirelui. Avea în mânã o sitã plinã cu crenguþe de
bucsuºi, numite „pene de uspãþ”. Aceste crenguþe guda le-a vândut pe
bani, pentru mireasã. Dupã ce mirele a primit mireasa, nuntaºii se
rânduiau dupã reguli stabilite de comunitate ºi porneau spre bisericã,
unde se oficia cununia religioasã. Pe drum sunau strigãturi:

„Frunzã verde dã hârtie
Noi mergem la cununie

Clopotele ar suna
Tânãrii s-or cununa”.

Dupã cununie, dupã jurãmântul de credinþã, mireasa este însoþitã de
mire, de soþul ei. Cu toþii se îndreptau spre casa socrilor mari, dar nu
se duceau pe aceleaºi drum. De obicei, câte un om ieºea di convoiul
nunþii cu o sticlã de bãuturã ºi îi îmbia pe cei ce priveau alaiul. Când
alaiul de nuntã se apropia de casa socrilor mari, oamenii chiuiau stri-
gãturi:

„Bucurã-te soacrã mare,
Cã v-aducem norã tare.
Norã tare ºi frumoasã

Cum vã place dumneavoastrã”.

Ajungând la poartã femeile aruncau peste tânãra pereche sare, pâi-
ne sau grâu, sã se sporeascã cu grâul, Iar câteva femei bãteau tipsiile

una de alta ca sã þinã departe spiritele rele. Nuntaºii au fost primiþi cu
masa pusã, cu prãjituri ºi bãuturi. Mâncãrurile gãtite de femeile din
rudenie, în vase mari. La masa mare se rosteau oraþii, strigãturi.
Mâncãrurile era servite de pãlãscari ºi de neamuri mai apropiate.

„U-iu-iu, cã iu mã tiamã,
Gãina-i bunã dã zamã,
ªi cocoºu dã fripturã,
Fata sãrutatã-n gurã”.

Dupã cinã începea dansul, când oamenii petreceau, adicã „mulãtesc”
cu voie bunã. Între timp se fura pantoful, „topanca” miresei, iar naºul
trebuia sã o rãscumpere cu bani. La miezul nopþii a urmat jocul miresei
pentru bani. Banii sunt adunaþi într-o sitã de naºul tinerilor, numãraþi
ºi predaþi miresei. La sfârºitul jocului, junele joacã din nou cu mireasa,
o rãpeºte ºi o duce într-o altã camerã unde îºi scoate rochia de mirea-
sã ºi se îmbracã în cea de nevastã. Tot atunci, mireasa îºi schimba ºi
gãteala capului. Pletele au fost legate în coc. Despre acest moment se
spunea cã o „învelesc”. Învelitul miresei era semnul trecerii din rândul
fetelor în cel al nevestelor. Petrecerea continua pânã dimineaþa.

Când musafirii, „gogoºii”, plecau de la nuntã acasã la despãrþire
strigau „duca”:

„Cine-o duce, în gurã o þuce,
Cine-o are ºi mai tare!”
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ÖSSZEGZÉS

A kétegyházi románok lakodalmi szokásai

Az emberélet fordulóinak egyike a házasság. A kétegyházi lakodalom
sajátosságát a hagyományõrzõ életmód életvitel és az évszázadokon
átformált belsõ egyéni és közösségi harmónia adja.

Mind a tartalmát, mind a külsõségeket tekintve, generációk átörökített
hagyományait tükrözi. A lakodalomhoz kötõdõ rítusok, szokás-
cselekmények segítik az egyént, hogy az életben bekövetkezõ
változásokat megkönnyítse. E rítusok segítettek az egyénnek elhagyni
korábbi életformáját, az átmeneti állapotot átélni, ami majd átsegíti az
új élethelyzetbe.

A házasságkötés szokásköre a párválasztással vette kezdetét. Ha a
szülõk is beleegyeztek az anyagi szempontokat is figyelembe kellett
venni, ezután kerülhetett sor leánynézésre, háztûznézõre.

A leánykérés a már eldöntött házassági szándék kifejezése volt a
lány szülei elõtt. Ilyenkor érdeklõdtek a házasság anyagi vonzatairól
külön a hozományról különösen a lány kelengyéje hozománya esett
latba.

A leánykérést eljegyzés követte, melyen jegyajándékot adtak át
egymásnak és kitûzték az esküvõ napját. A lakodalmi elõkészületek a
vendégek meghívásával kezdõdtek. A vendéghívás a võfélyek feladata
volt, a menyasszony és a võlegény családja részérõl egyaránt. A võfély,
ünneplõ ruhában díszes szalagokkal és kis tükrökkel díszített kalapban,
rendszerint a lakodalom elõtt egy héttel invitálta a vendégeket verses
szöveggel és itallal. A lakodalom elõtti héten elkezdõdtek a munkálatok
a férfiak, felállították a sátrat, elõkészítették a lakodalom ünnepélyének
mulatságának helyét, berendezték asztalokkal, lócákkal, székekkel.
Kialakították a lakodalmi konyha helyét, az udvar egy részén több
üstházzal, pénteken levágták a sertést, borjút.

Az asszonyok csigatésztát készítettek aprósüteményt sütöttek,
pénteken megkopasztották a tyúkokat, összeszedték a tálaló edényeket.
Az volt a szokás, hogy a lakodalomba meghívottak is hozzájárultak a
vendéglátáshoz: baromfit, lisztet, tojást küldtek és mindenki saját otthon
sütött tor táját, hozta el. A lányok feldíszítették a sátrat, a kaput, a
házbelsõt.

A lakodalom napján mindkét háznál külön gyûltek össze a rokonok, a
menyasszonynál a menyasszony rokonai, võlegénynél a võlegény rokonai.

Ekkor öltöztették fel a menyasszonyt  a  fehér menyasszonyi ruhába,
tették fejére a mirtuszkoszorút és a fátylat. A võlegény ünnepi ruhája
fekete, inge fehér volt. A lakodalmi tisztviselõk: a võfélyt, a násznagy
kezében a korozsmával és a gyer tyával a nyoszolyólányok hárman a
lány részérõl rózsaszínû ruhában és hárman a fiú részérõl kék ruhában
és koszorúban a fejükön.

A võlegény és kísérete, rokonsága elindult a menyasszonyért, hogy
kikérje szüleitõl. A võlegény és rokonsága, hogy kiadják neki a
menyasszonyt különbözõ próbát kellett teljesíteniük. A fiatal pároknak
a muzsikusok zenéjére táncolni kellett. Ez a tánc szimbolizálta a
menyasszony kitáncoltatását a lányok közösségébõl, saját családjából
való kiválását és az új közösségbe való befogadását. A menyasszony
kikérésekor  álmenyasszonyt, öregasszony és kislány képében hoztak
a võlegénynek a valódi helyett, ezután hozták elõ az igazi menyasszonyát.

Ezt köbvetõen sorba rendezõdve elindult a násznép a templomi
esküvõre. A menyasszony viselkedésének íratlan szabálya az volt, hogy
komoly ábrázattal, lehajtott fejjel lassú léptekkel kell a menetbe haladni.
Az esketés után a násznép vidáman rigmusokat csujogatva vonult a
vacsora a mulatság helyszínéra. Az ülésrend az asztalrend is
meghatározott volt, mindig középen foglalt helyett az ifjú pár, a
násznagyok a szülõk a nyoszolyólányok és a rokonok.

Az ételeket férfiak hordták fel mely elõtt humoros verset adtak elõ.
Az étrend tyúkleves, fõtt hús, sertés vagy borjúpaprikás volt ezután
sütemények kalácsok az ital bor szódavíz pálinka volt. A menyasszony
és a võlegény egy tálból evett, hogy összeszokjanak többnyire tréfás
jeleket tar talmazó speciális ételt kaptak elkezdõdõ együttélésükre
megszaporodásukra utalva. Éjfél felé következett a menyasszonytánc,
a võfély az „eladó a menyasszony” kiáltása után elõbb a võlegénnyel
táncolt, majd a lakodalom valamennyi résztvevõje pénzét váltságdíjként
felmutatva gyûjtõtálba vagy szitába dobta és fordult néhányat a
menyasszonnyal.

A tánc végén a võlegény ölbekapta a menyasszonyt elvitte egy szobába,
ahol levetette menyasszonyi ruháját és háziasszony ruhát öltött, kontyba
kötötte haját és fejkendõt vett. Mint asszony tért vissza a násznéphez
és folytatódott a mulatozás reggelig.

Egy-egy lakodalom a falu tágabb közössége elõtt játszódó felvonulás,
menet az esemény emlékezetessé, ünnepélyessé tételét szolgálta,
módot adva a hívatlanoknak arra, hogy ha csak rövid idõre nézõként is
részesei lehessenek az eseménynek.
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