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Lakodalom Mongóliában régen és ma

Bevezetés
A mongol nép vendégszerető, így ha esküvőt tartanak, örömmel látják az ide-
geneket, hiszen ez emeli az alkalom fényét. Erről személyesen is alkalmam 
volt megbizonyosodni 2014. október 10-én, amikor igen előkelő helyen ülve 
élvezhettem egy mongol lakodalmi mulatságot. Hazatérve terepmunkámról 
arra a döntésre jutottam, hogy jelen tanulmány keretei között összevetem 
a korábbi kutatók mongol esküvői szertartásokkal kapcsolatos megfigyeléseit 
és saját tapasztalataimat. 

Először röviden bemutatom a XVIII. századtól azokat a jelentős utazókat – 
évszázadonként egyet –, akiknek a forrásait felhasználtam kutatásaim során. 
Célom, hogy ezt a tekintélyes mennyiségű anyagot Arnold van Gennep átme-
neti rítusokról írt rendszerében elemezzem. Az általa meghatározott három 
fő rítuscsoport: az elválasztó (preliminális), áthaladási (liminális) és befogadó 
(posztliminális).1 A jelen dolgozatban csupán az utóbbi kettőt, az áthaladási és 
befogadó szertartásokat vizsgálom, de a szövegben megtalálható összefoglaló 
táblázatban, amelyben az egyes rítusok századonkénti változását vizsgálom, 
a preliminális események is megtalálhatók.

Korábbi kutatások, leírások

Kutatók 
Választásom azért esett éppen ezekre a személyekre, mert e kutatók időben 
és térben is távol dolgoztak egymástól, s műveik megbízható forrásnak bizo-
nyulnak. A jelen tanulmány keretei nem engedik, hogy valamennyi ismert 
mongol népcsoportot elemezhessem, de így is elmondható, hogy a távoli te-
rületeken lévők szokásai is sok szempontból hasonlítanak a mai Mongóliában 
élő etnikumokéhoz.
1 Arnold van Gennep, Átmeneti rítusok, L’Harmattan, Budapest, 2007, 127–149.



148 Bán Kornélia

Peter Simon Pallas (1741–1811) német természettudós, Nagy Katalin cárnő 
felkérését teljesítette, amikor több más etnikum mellett a kalmükökről gyűjtött 
értékes anyagot Oroszországban 1768 és 1769 között, majd 1773-ban. Útjáról 
kétkötetes művet jelentetett meg Sammlungen historischer Nachrichten über 
die mongolischen Völkerschaften címen 1771-ben és 1801-ben.2 Szentkatolnai 
Bálint Gábort (1844–1913) a Magyar Tudományos Akadémia 1871 és 1874 
között oroszországi és mongóliai kutatóútra küldte, mely során többek között 
Kazánban a keresztény tatárok és Asztrahányban a kalmükök között is végzett 
terepkutatást.3 Mindkét alkalommal helyi iskolákban dolgozott, és lejegyzetelte 
a népdalokat, a népmeséket és más folklóranyagokat, melyeket a tanulóktól 
hallott.4 1873-ban elsődlegesen az Akadémia megbízásából egy mongóliai lá-
togatásra is sor került: ekkor sikerült Urgában, a mongol fővárosban, anyagot 
gyűjtenie a feljegyzéseiben keleti mongoloknak nevezett halhákról.5 Itt azon-
ban nem közoktatási intézményekben, hanem egy általa Yondonǰamcnak 
nevezett lámától szerzett adatokat.6 Visszatért, s írt tapasztalatairól jelentést 
az Akadémiának, melyet a következő évben publikált. A legközelebbi kiadás 
(1973-ban) Kara György nevéhez köthető.7

A XX. századi magyar mongolista nemzedék tagja volt Róna-Tas András 
(1931– ), Ligeti Lajos tanítványa. Miután befejezte tanulmányait az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Belső-ázsiai Tanszékén (ma Mongol és Belső-ázsiai 
Tanszék), kollégáival, U. Kőhalmi Katalinnal és Kara Györggyel 1957 áprilisá-
ban, 8 majd egyedül 1958-ban kutatást végzett Mongóliában.9 Elsősorban három 
kérdés foglalkoztatta: a mongol jurta, a mongol népek helyi történeti krónikái 

2 Birtalan Ágnes – Rákos Attila, Kalmükök – Egy európai mongol nép, Terebess Kiadó, Budapest, 
2002, 43, 53–54. Birtalan részletesen elemezte az egyik első kalmük nyelvemléket: két népdalt, 
melyeket Pallas adott ki, másik tanulmányában pedig kitért Pallas expedíciójának a bemu-
tatásra is. Ld. birtalan Ágnes, „Zwei kalmückische Volkslieder aus dem 18. Jahrhundert”, 
Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, XLI., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987, 
53–74.

3 Birtalan Ágnes, „Introduction”. Szentkatolnai Bálint Gábor, A Romanized Grammar of 
the East- and West-Mongolian Languages. Birtalan Ágnes (szerk.), MTA Könyvtár, Budapest, 
2009, xi, xiii.

4 Birtalan, „Introduction”, i.m., xii.
5 Birtalan, „Introduction”, i.m., xiv.
6 Birtalan, „Introduction”, i.m., xiv.
7 Birtalan, „Introduction”, i.m., xi. Az útról fennmaradt szöveganyag egy részét Birtalan Ágnes 

tette elérhetővé az „A Romanized Grammar of the East- and West-Mongolians” címen.
8 Róna-Tas András: Nomádok nyomában. Gondolat Kiadó, Budapest, 1961, 21.
9 Róna-Tas, i.m., 206.
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és a nyelvjárások.10 Természetesen ezek mellett számos más néprajzi meg-
figyelést is tett, például három népcsoport lakodalmi szokásait sikerült meg-
örökítenie: a dzahcsinokét, az urjanhajokét és a darigangákét. Dzahcsinokkal 
Hovd (Xowd) megyében, a Harusz-núr (Xar us nūr)11 környékén, urjanha-
jokkal ugyane megyének Manhan (Manxan) és Dzereg (Jereg) járásaiban (bár 
ezek a járások elsősorban a dzahcsinok szálláshelyei),12 darigangákkal pedig 
Szühebátor (Süxbātar) megye Aszgat (Asgat) járásközpontjának környékén 
találkozott. 13

A vizsgált népcsoportok
Az ojrát nyelvjárásba (oird,14 egyes feltételezések szerint oyira, „közeli szövet-
ségek” jelentésű szóból)15 sorolhatók a dzahcsinok (jaxčin) és az urjanhajok 
(urianxai), ide tartozik a kalmük (kalm. xal’mg) is16 – őket másképp „volgai 
ojrátoknak” is nevezik.17 Az ojrát nyelveket beszélők a mai Mongólia (Mongol 
Köztársaság) nyugati részén, Uvsz (Uws) és Hovd (Xowd) megyében, kisebb 
szórványok pedig Bajan-Ölgí (Bayan-Ölgī) megyében élnek.18 Előfordulnak 
azonban Kína Hszincsiang Ujgur Autonóm Területén és Kanszu tartományá-
ban,19 valamint Oroszországban (kalmükök) is. 20

A halha (xalx) népcsoport a Mongol Köztársaság többségi lakossága, nyel-
vük a hivatalos, irodalmi és a tömegtájékoztatásában használt nyelv. A halha 
nyelvhez tartozik a dariganga (dariganga) is.21

10 Róna-Tas, i.m., 20.
11 Róna-Tas, i.m., 107. A kutató a könyvében Haruszu-norként emlegeti a tavat.
12 Róna-Tas, i.m., 104.
13 Róna-Tas, i.m., 228.
14 Birtalan Ágnes – Tartsák András, „Bevezetés – Mongol népek és nyelvek.” Birtalan Ágnes 

(szerk.): A mongol nomádok anyagi műveltsége, (Hagyományos mongol műveltség I.), IVA-ICRA 
Verlag – ELTE, Belső-ázsiai Tanszék, Bécs – Budapest, 2008, DVD.

15 Fodor István, A világ nyelvei és nyelvcsaládja,. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2003, 74.
16 Birtalan – Tartsák, i.m.
17 Fodor, i.m., 74.
18 Fodor, i.m., 74.
19 Fodor, i.m., 74.
20 Birtalan – Rákos, i.m., 14.
21 Bár a Róna-Tas András által vizsgált darigangák nem Szühbátar megyében éltek, elképzelhe-

tőnek tartom, hogy elenyésző mennyiségű család már régóta élt Dzavhan megyében. Sajnos 
a mongolista erre nem tér ki könyvében.
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A mongol lakodalom fázisai

Áthaladási rítusok
A mongoloknál az életek egybekötésének két fő típusa ismert: a lányszöktetés 
– vagy leányrablás – és a „hagyományos” esküvő,22 amikor a menyasszony 
(ber) és a vőlegény (xürgen) családja közösen szervezik meg az eseményt. Jelen 
kutatás szempontjából az utóbbi esetet vizsgálom meg, a tanulmány központi 
témája ugyanis a lakodalom vagyis, a xurim.

Miután a menyasszony elbúcsúzik családjától, kíséretével útnak indul, és 
megérkezik a férj családi szállására. Az út közben lejátszódó szertartások több-
sége áthaladási rítus. Nézetem szerint már maga a két szállás között megtett út 
is az, hiszen nemcsak fizikai helyváltoztatással, hanem lelki felkészüléssel is jár. 
Viszont egy-egy hagyomány egyszerre több kategóriába is besorolható.

Van Gennep áthaladási rítusnak véli a menyasszonyra vonatkozó tabu-
kat, ilyenek például a névre vagy a viseletre vonatkozó tabuk.23 Szentkatolnai 
a XIX. században arról értesült, hogy a kalmük menyasszony az ünnepély után 
egész életében nem szólíthatja nevükön férje rokonait. Anyósát és apósát csak 
„anyának” és „apának” vagy „édesanyának” és „édesapának”, és sógorait és 
sógornőit is „anyának” és „apának” lehet hívnia, és nem is igazán mutatkozhat 
előttük.24 Birtalan Ágnes és Rákos Attila még azt is hozzáteszi: kendő nélkül 
és mezítláb sem kerülhet a szemük elé.25 Ezek a tabuk egy életre szólnak, ezért 
az a következtetés vonható le belőlük, hogy vagy rendkívül hosszú áthaladási, 
vagy örökös elválasztási rítusról beszélhetünk. 

Áthaladási rítus a menyasszonyi függöny levétele is, ez ugyanakkor szintén 
betölthet védelmi funkciót.26 A dzahcsinoknál Róna-Tas András így mutatja 
be a folyamatot: 

Két bot közé kifeszített vászonfüggönyt (kösügöt) tartanak egyesek a meny-
asszony arca elé, amikor elhagyja a szülői sátrak környékét. […] Mikor 
a menyasszonyt az újonnan épített sátorba vezetik, és leültetik az ajtó mellé 
a jobb, nyugati oldalon, a függöny még mindig elfedi az arcát. […] Tréfás 
találóskérdések [sic!] következnek arról, hogy mi lehet a függöny mögött. 

22 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy egyes népcsoportoknál a „lányszöktetés” hozzátartozik 
a lakodalmi szertartásokhoz.

23 van Gennep, i.m., 136.
24 Birtalan, Kalmyk Folklore…, i.m., 142.
25 Birtalan – Kákos, i.m., 142.
26 Birtalan – Kákos, i.m., 53.
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A vőlegény egy hosszú piszkafával igyekszik felemelni a függönyt, a meny-
asszony kísérete ezt egy darabig megakadályozza, végül azután sikerül fel-
lebbenteni a lepelt. Ekkor a menyasszony átül a sátor baloldalára, ez lesz 
ezentúl a helye.27

Összetettebb szertartásról olvashatunk a darigangák körében – itt takaróról 
esik szó, mely különbözhet a kösügtől, azonban ugyanazt a funkciót tölti be:

A két kérő és közöttük a vőlegény a sátor nyugati oldalán foglal helyet. 
Mellettük az ajtó felé egy takaró alatt valami furcsa gomolyag mozog. […] 
Közben kiderül, hogy mi van a takaró alatt. A menyasszony ül ott, körülötte 
barátnői, akikkel jó erősen össze van kötözve, mindnyájukat letakarják egy 
nagy takaróval. A menyasszony rokonai most kivezetik az összekötözött 
lányokat a sátor elé. A kérők megragadják a sátortetőre elhelyezett nyilat és 
követelni kezdik a menyasszonyt. A leányok nem engedik. A kérők a nyíllal 
fenyegetőznek, majd lerántják a takarót. 28

A vőlegény szállásának környékén újra letakarják a lányt. A rítus az újonnan 
felépített kereksátor előtt zajlik. 

A megérkező menyasszonyt a vőlegény egyik olyan rokona, aki ugyanolyan 
állatnevű évben született, mint a menyasszony, leemeli a nyeregből. A meny-
asszonyt és a nyergét ráállítják a nemezre. A vőlegény anyja most leveszi 
a menyasszonyról a takarót, amellyel eddig le volt takarva, majd megkínálja 
a leendő menyét egy csésze tejjel. Ezután bemennek az új sátorba.29

Ennél a népcsoportnál utoljára a menyasszony meghajoltatása (ber mörgǖlex) 
– erről alább még lesz szó – alkalmával takarják el a lány arcát, s az egész szer-
tartást ily módon kell végigcsinálnia.30

Szentkatolnai a halhák között is megfigyelte, hogy a menyasszonyt eltakarják 
jövendőbelije szállása felé menet. A függönyt a küszöb átlépésekor is előtte 
tartják, csak éjszaka, a meghajoltatás előtt fedik fel a lány arcát, mialatt az ajtó 
melletti nemezszőnyegen térdel– a küszöb átlépését és a menyasszony meg-
hajoltatását lásd befogadó rítusoknál.31

27 Róna-Tas, i.m., 109.
28 Róna-Tas, i.m., 237–238.
29 Róna-Tas, i.m., 238.
30 Róna-Tas, i.m., 239.
31 Birtalan, Kalmyk Folklore… i.m., 141.
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Peter Simon Pallasnál is előfordul az eltakart menyasszony: „Az esküvő 
napján, melyet a szerzetesek jelöltek ki, a menyasszony rokonai kíséretében 
lovon, lefátyolozva érkezett a lakodalomba.”32

Ezenkívül áthaladási rítusnak nevezhető az alábbi dariganga hagyomány 
is: amikor a menyasszony az apósa elé akar járulni – a férj szállásán két jurta 
áll, egyik az ifjú páré, a másik a szülőké –, zárva találja az ajtót. Ekkor két em-
ber – analógiák alapján a két kíséretből egy-egy ember –, az ajtón innen és túl 
tréfásan a másik család vagyona felől érdeklődik.33 

Ez a párbeszéd a családok közötti jelképes harcnak tekinthető. A vetélkedés 
másik formája a függöny fellebbentése körül folyó küzdelem – menetét a fentebbi 
dzahcsin és dariganga példákban kifejtettem. Ezenkívül elterjedt a darigangák 
között az üldözéses verseny. Róna-Tas leírása alapján: a vőlegény szüleinek sát-
rában tartózkodók figyelik, mikor tűnik fel a karaván. Amikor megpillantják, két 
ember juhfejet és egy kancsó teát magához véve eléjük vágtat, ledobják a fejet, 
és kiöntik a kancsó tartalmát, majd visszalovagolnak a sátorhoz. A lány kísérői 
közül egy jó lovas üldözőbe veszi őket, s a hagyomány szerint muszáj utolérnie 
őket, különben a menyasszony házassága szerencsétlen lesz.34

A XIX. századi halhák esetében a küzdelem még a lány sátra előtt megtör-
ténik. A lányt barátnői közrefogják, fejét egy piros ruhaanyaggal (red thing) 
letakarják,35 és nem engedik, hogy a vőlegény elvigye. Két erős férfi a vőlegény 
kíséretéből kiragadja, az egyik maga elé ülteti a nyeregben, és elvágtat vele.36 
Véleményem szerint a barátnők összefogása megfeleltethető a nemek közti 
szolidaritásnak. Hasonló jelenséget figyelt meg Szentkatolnai a XIX. századi 
kalmükök között: a „versenyt a jurta füsteregető nyílásáig”37 (xarāčidu). A nyer-
tes lovas egy darab pirostarka kendőre kötött ezüstöt kap.38

Befogadó rítusok
Pallasnál felfedezhetünk befogadó rítusnak minősülő eseményt: a komák kö-
szöntését, amikor a vőlegény hozzátartozói áldással (xudngīn yöräl) fogadják 
a menyasszony kíséretét.39

32 Birtalan – Rákos, i.m., 53.
33 Róna-Tas, i.m., 239.
34 Róna-Tas, i.m., 238.
35 Szentkatolnai, i.m., 165.
36 Szentkatolnai, i.m., 165.
37 Birtalan, Kalmyk Folklore… i.m., 141.
38 Birtalan, Kalmyk Folklore… i.m., 141.
39 Birtalan – Rákos, i.m., 54.
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Posztliminális rítus a halha menyasszony küszöb feletti átlépése is. A lány, 
aki először érkezik a szállásra, egyedül a jurta előtt semmit sem tehet. Meg kell 
várnia, amíg kísérete megérkezik, s csak ezután léphet be, és helyezheti el ágyát, 
vánkosát, és gyújthat tüzet. (Az arca még mindig el van fátyolozva.)40

Ez a szokás más népeknél is megtalálható, például a már említett dariganga 
menyasszony nyeregből való leemelése és nemezre állítása alkalmával az anyó-
sa teával kínálja, majd 

[m]ielőtt a menyasszony belépne, két ember – az egyik a menyasszony, 
a másik a vőlegény rokona, és velük egynevű [állat]évben született – ko-
vával tüzet csihol. Aki először gyújt tüzet, az kapja meg a sátorban előre 
elkészített főtt juhmellrészt. 41

Szentkatolnai Bálint Gábor is megfigyelte ezt 200 évvel ezelőtt a kalmükök 
körében. Este a menyasszonyt áthívják az após sátrába, és bent leültetik egy 
fehér nemezszőnyegre.42 Itt kiemelném a nemezszőnyeg jelentőségét, ugyanis 
a XIX. századi halháknál is előfordul hasonló szövetre való térdeltetés.43 Peter 
Simon Pallas az esküvői szertartások egy másik fázisában – amikor egy budd-
hista szerzetes esketi a párt – utal nemezre: „Szerzetes […] a jurtában […] 
egy nemezszőnyegre térdeltette a párt.”44 Róna-Tas nem ír nemezszőnyegről 
a dzahcsin szokások között, azonban amikor bevezetik a menyasszonyt az 
új sátorba, leültetik jobbra az ajtó mellé. Feltételezhető, hogy a már említett 
játékos próba a piszkavassal, valamint a függöny fellebbentése is befogadó 
rítusnak minősül, ugyanis a leány ezután átül a sátor baloldalára.45 Ez a jele 
annak, hogy ő már az új háztartáshoz tartozik.

A befogadó rítusok speciális fajtája továbbá a menyasszony meghajoltatása, 
vagyis a ber mörgǖlex. Ez a szokás a mongolok ősi tűzkultuszával áll kapcso-
latban:

A tűz – mint már említettük – a jurta lakóinak őre illetve gazdája, egyfajta 
háziszellem. Erre az elképzelésre megy vissza az a szokás, hogy ha valaki 
a család tagjává akart válni, először is hódolnia kellett a tűznek, mintegy 
hozzájárulást és védelmet kérve tőle.46

40 Szentkatolnai, i.m., 166.
41 Róna-Tas, i.m., 238.
42 Birtalan, i.m., 141.
43 Ekkor a vőlegény és kísérete a menyasszony szülői szállásán időzik.
44 Birtalan – Rákos, i.m., 54.
45 Róna-Tas, i.m., 109.
46 Barta Zsolt, A mongol tűzkultusz, Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár.
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Sőt, Szentkatolnai Bálint Gábor azt is leírta, hogy a kalmüköknél este a tűz tisz-
teletére egy birkát áldoznak fel az após jurtájában.47 A menyasszonynak tehát 
tiszteletét kell kifejeznie a tűzhely előtt, de ezzel együtt meghajol az új családja és 
az oltár előtt is. Barta Zsolt írásából kiderül, hogy „[a] tűz előtti meghajlást régen 
a menyasszony egyedül végezte el az esküvő napján”48 Szentkatolnai forrásaiból 
viszont kitűnik, hogy a kalmükök esetében másképp zajlottak az események:

[Miután felfedték a lány arcát,] egy tálkát adnak [neki] apró darabokra vágott 
zsírral. Ezt követően a férfi, aki megérinthette őt és a javait, meghajoltatja 
az alábbiak szerint. Ez az ember megfogja a lány fejét:
– Hajolj meg Buddhának. – Meghajoltatja a lányt, és az egy zsírdarabkát 
dob a tűzbe.
Ezután:
– Élj boldogan a férjeddel! – Újra meghajoltatja a lányt és [ő] egy zsírda-
rabkát dob a tűzbe. 
Ezután:
– Tiszteld a férjed szüleit, idősebb és fiatalabb testvéreit és rokonait! – Újra 
meghajoltatja.49

Birtalan és Rákos újabb adatokkal egészíti ki Szentkatolnai gyűjtését: eszerint 
a menyasszonynak biztosítania kell a szőnyeget, egy kannányi teát, egy tálnyi 
süteményt és fehér xadagot (kalm. ölgc), ezeket mind az oltárra helyezik, s a ce-
remónia alatt birkahúst szolgálnak fel a jelenlevőknek. A lánynak tisztelegnie 
kell a tűzhely, a Nap, az ősök, az összetartozást szimbolizáló juhlábszárcsont, 
a védőszellem és az vőlegény rokonai előtt, majd bemutatják a kutyának is. 
Ezt követően egy a vőlegény oldaláról kiválasztott személy egyesével megkér-
dezi, meghajolt-e mindenki előtt, mire az idősebb sógornők újra meghajoltat-
ják a menyasszonyt, igent mondanak és megáldják a leányt. Végül meghajol 
az apának is, aki szintén megáldja és nevet ad neki. Utolsó lépésként pedig 
bemutatják az ötféle jószágnak (tawan xušūd mal).50

47 Birtalan, Kalmyk Folklore… i.m., 141.
48 Barta, i.m.
49 „[…] she is given a bowl with fat cut into small pieces. Thereafter the man who was supposed 

to touch her and her goods makes her bow as follows. That man takes the maid’s head:
– Bow to the Buddha. – He makes the maid bow and she throws a piece of fat into the fire.
Thereafter:
– Live well with your husband! – He makes the maid bow again and throws a piece of fat
into the fire. Thereafter:
– Respect your husband’s parents, elder and younger brothers and relatives! – He makes her bow 

again.” Angolra fordította: Birtalan Ágnes. Birtalan, Kalmyk Folklore, i.m., 141.
50 Birtalan, Kalmyk Folklore, i.m., 143.
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Ez a ceremónia háromszáz évvel ezelőtt is ismert volt, s a XVIII. században 
kalmükök lakta vidéken járt Peter Simon Pallas a következőket írta az ese-
ményről:

Ezt követően mindkettejüket földig hajoltatják, s miközben meghajolnak 
a Nap felé, a következő formulát kell mondaniuk: „Meghajlok a Napnak. 
Meghajlok a csigacsontnak.51 Meghajlok a sárga vajnak.”52

Az urjanhajok így tisztelegtek a tűzhely előtt:

Mikor a menyasszony megérkezik, apósa sátrába megy. A tűzhely elé lép, 
sót és vajat hint a tűzbe, majd hátra megy a burhánokhoz, a családi oltár-
ra elhelyezett buddhaszobrokhoz, ott is meghajol, és egy hadagot tesz le. 
Majd egy-egy hadagot ad át a vőlegény apjának, anyjának, a vőlegény összes 
jelenlevő rokonainak, gondosan betartva a kor és nem szerinti kötelező sor-
rendet. A tűzhely előtti tisztelgés még ezzel sem ért véget. A menyasszony 
legközelebbi rokonainak is el kell végezniük a vőlegény szülei és oltára 
előtti meghajlást.53

A dariganga tiszteletadás szorosan összefügg a köšüg használatával. Miután 
lezajlott az ajtóbecsukás rítusa:

[v]égül bevezetik a menyasszonyt az após sátrába. Egy ember a lefedett 
menyasszonyt a tűzhöz, onnan leendő apósa, anyósa elé vezeti. Mindegyiket 
mély meghajlással üdvözli. […] A meghajlás után a tűzhely elé áll. A tűzhely 
mellé juhhús van felrakva, azon sárga vaj áll. A menyasszony leveszi a vajat, 
s a tűzre szórja. Most jön egy, a menyasszonnyal egynevű évben született 
asszony, és ismét leveszi a menyasszonyról a leplet. Ezután a menyasszony 
sorban kék kendőket ad át az apósnak, anyósnak és a többi rokonnak. 
Szertartás közben nem szabad kiejtenie azoknak a nevét, akik előtt meg-
hajlik. Fontos még, hogy a meghajlás ideje alatt a menyasszony feje kendővel 
legyen bekötve.54

Ezzel szemben a XIX. századi halhák esetében a lány haját szétválasztó ember 
hajoltatja meg Buddha, a szülők és az idősebb sógorok előtt.55 A XX. századi 
dzahcsinokról már nem jegyezték le ezt vagy ehhez hasonló szokást. 

51 Tulajdonképpen a lábszárcsontnak, amelyhez a csigacsont is kapcsolódik.
52 Birtalan – Rákos, i.m., 54.
53 Róna-Tas, i.m., 110.
54 Róna-Tas, i.m., 239.
55 Szentkatolnai, i.m., 165.
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Arnold van Gennep a közös étkezést posztliminális rítusnak véli.56 Nézetem 
szerint a mongol teaszertartás is idesorolható. M. Iderhangaj (M. Iderxangai) 
adatközlő beszámolója alapján a tea mindig is különleges jelentőséggel bírt 
a távol-keleti kultúrákban. Régen komoly sértésnek számított, ha egy vendéget 
nem kínáltak meg teával. Terepmunkám során magam is tapasztaltam, hogy 
a speciális sós-tejes tea a mongol étrend alapját képezi, minden háztartásban 
megtalálható, és mindenhol ez volt az első, amellyel megkínálták a vendéget, 
így engem is.

Birtalan Ágnes és Rákos Attila így fogalmazza meg Peter Simon Pallas benyo-
mását: „A menyasszony akkortól számít a férje nemzetségéhez, amikor először 
áldoz a tűznek és megfőzi az első teát, melyet először apósának és anyósának 
kínál fel”. Ez az úgy nevezett fehér ital (kalm. caγan undn).57

Szentkatolnai is beszámol kalmük teaivásról,58 míg a dzahcsinoknál jelentős 
hangsúlyt kap a kínálás sorrendje is: 

Teát főznek, az új asszony felszolgálja, először a legidősebb férfi rokon-
nak, azután sorba a többi rokonnak. A kort annyira tisztelik a lakodalmi 
szertartásokban, hogy például, ha az após bátyja él, akkor ő kap először, és 
nem az após.59

A darigangáknál az üldözés közben jelenik meg a tea, amikor kiöntik a kara-
ván elé.60 A Szentkatolnai által vizsgált halhákról ellenben nem maradt fenn 
ilyen adat.

Továbbá fontos kiemelni a lakodalmi szertartásokban a vallás szerepét, amely 
hatalmas változatosságot mutat a különböző népcsoportoknál. Pallas kal-
mük-közlése nagy jelentőséget tulajdonít a lámának: „[a szerzetes] megkérdezte 
őket, hogy nem kényszer hatására lépnek-e házasságra, majd az összetartozás 
jeleként kezükbe adott egy húsos lapockacsontot (melyet, mind a vőlegény, 
mind a menyasszony meg kell fogjon)”,61 illetve ő vezeti a tiszteletadást is. 
Szentkatolnai száz évvel későbbi jelentésében hasonlóan megtalálhatók a szer-
zetesek: tisztító rituálékat tartanak, és áldásért imádkoznak.62 A XIX. század ban 

56 Van Gennep, i.m., 138.
57 Birtalan – Rákos, i.m., 55.
58 Birtalan, Kalmyk Folklore… i.m., 141.
59 Róna-Tas, i.m., 110.
60 Róna-Tas, i.m., 238.
61 Birtalan – Rákos, i.m., 54.
62 Birtalan, Kalmyk Folklore… i.m., 141.
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a halha szertartások során nagy szerepük volt az asztrológus lámáknak is. 
Mindkét család asztrológus lámája jelen volt a menyasszony apjának sátrában, 
s imákat mondtak a gazdagságért és erényességért, majd a menyasszony a kö-
vetkező fohászra lépett a jurtába: „[l]egyen erényes és hosszú életű, és legyen 
annyi utódja, hogy maga se tudja őket”.63 A dzahcsin lakodalomban ellenben 
meg sem említik a szerzeteseket, csupán áldásmondó van jelen,64 melynek fő 
oka a korszak szocialista ideológiájában keresendő. 

Emellett vallási vonatkozása miatt fontos szerepe van a tizenkettes állatövnek 
a vendégség megválasztásakor, s ugyanilyen jelentőséget tulajdonítanak a ló 
színének is, melyen a menyasszony lovagol jövendőbelije szállása felé. Ezt is 
mindig az asztrológus lámák határozzák meg, s a dariganga65 valamint a kal-
mük66 területeken is megfigyelhető.

Változás a lakodalmi hagyományokban a XXI. században
Láttuk tehát, milyen rítusok vannak jelen a XVIII., XIX. és XX. századi mongol 
lakodalmi hagyományokban, illetve besoroltuk őket az Arnold van Gennep 
által felállított rendszerbe. Ennek összefoglalását tartalmazza az alábbi táb-
lázat.
Jelmagyarázat:
I – Igen
N – Nem
V – Változás
E - Eltérés
N. a. – Nincs adat

63  „May she be virtuous and longevous and may she have so many descendents as not able to 
know them” Szentkatolnai, i.m., 165.

64  Róna-Tas, i.m., 109.
65  Róna-Tas, i.m., 238.
66  Birtalan, Kalmyk Folklore… i.m., 140.
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67

67 Róna-Tas a dzahcsin szokások után kitér az urjanhaj tűz előtti tisztelgésre. Megfogalmazását 
úgy értelmeztem, hogy az urjanhaj hagyományok – a tiszteletadáson kívül – nagymértékben 
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A táblázatból kivehető, hogy a XX. századig a rítusok között csekély eltérések 
voltak, de a XXI. században a helyzet megváltozik. 2014. október 10-én dél és 
este 9–10 óra között a halhák által lakott Burighangáj (Büregxangai) járásban, 
Bulgan (Bulgan) megyében tartózkodtam, ahol három esküvő zajlott párhu-
zamosan. Az első esküvőn Orgil (Orgil, vőlegény xürgen) és Rencenhand 
(Rencenxand, menyasszony ber), a másodikon Boldbátar (Boldbātar, vőle-
gény xürgen) és Münhceceg (Mönxceceg, menyasszony ber) volt az ifjú pár, 
a harmadik G. Boldbátar (G. Boldbātar, vőlegény xürgen) és O. Narancacral 
(O. Narancacral, menyasszony ber)68 lakodalma volt. Az első pár nyugati stílusú 
egyemeletes családi házban, a második jurtában, a harmadik egyszerű mongol 
vidéki házban ünnepelte az eseményt, melyeken megfigyelőként vettem részt. 
Az események után felmerült kérdéseimre M. Nándinbátar (M. Nandinbātar), 
a járás lámája és Orgil másodunokatestvére adott választ, míg dokumentációm 
itthoni feldolgozásában M. Iderhangáj működött közre. 

A lakodalom Iderhangájék vidékén a következőképpen zajlik: a vőlegény és 
kísérete megjelenik a menyasszonyi jurtában. A legény mindig heted vagy ki-
lenced magával érkezik, fontos, hogy a szám páratlan legyen. A kíséretben min-
dig ott van az apa, egy barát és egy női rokon, ez általában a legény sógornője 
vagy egyik nagybátyjának a felesége. Fontos, hogy az asszony ne legyen elvált, 
és üdvös, ha sok gyermeke van, különösen, ha ezek között akad fiú is. A család 
kíváncsi, vajon milyen élete lesz a lányának a legény szállásán. Ezzel mutatják 
– Iderhangáj szerint –, hogy náluk a sógornőknek jó sorsuk van, szép ruháza-
tuk, mosolygós arcuk, sok gyermekük. A vőlegény otthonában a menyasszony 
anyja, miután a lány elfoglalta a helyét, az ölébe helyez egy súlyos tárgyat. Ezzel 
jelképesen lefogja, neki már ez az otthona, ne akarjon visszamenni a szüleihez, 
éljen itt élete végéig. Napjainkban a súlyos tárgyat arany ékszerek váltották fel, 
így – nézetem szerint – a jelentéstartalom kiegészül gyakorlati haszonnal: a lány 
megkapja szülei utolsó ajándékát, személyes vagyonát. Az Iderhangáj járásában 
élő halháknál előfordul a tűz előtti tisztelgés is. Adatközlőm elmondta, hogy 
sót és vajat hintenek a tűzbe. Ha a vajtól a tűz fellángol, akkor ez jó jel a pár 
számára, és ha a belévetett sódarabkától felsistereg, vagyis hangot ad, akkor 
azt mondják, hogy „boldog a tűz”. Feltételezhető, hogy jelen esetben az ünnep 
alkalmával meggyújtott házi tűzről van szó. Ezt teaszertartás követi, mely na-
gyon fontos része az ünnepélynek, ugyanis a menyasszony első ételkészítése 

megegyeznek a dzahcsin rítusokkal, ezért a táblázatot is ennek megfelelően alakítottam ki.
68 A továbbiakban a mongol tulajdonneveket ejtés szerint fogom leírni, s első előfordulás alkal-

mával utánuk írom a tudományos átírást is.
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alkalmával lép először kapcsolatba a házi tűzzel, és ezzel a tevékenységgel 
deklarálja, mostantól ő ennek a háznak az úrnője. Iderhangáj elmondta, hogy 
az első csésze tea mindig a házi oltáron álló Sákjamuni buddhát jelképező 
szobornak jár. A második csészét a jurta előtt libációként áldozza az ég, egy 
hegy vagy egy közeli szent hely tiszteletére. Amennyiben Ulánbátorban tartják 
a ceremóniát, a menyasszony kimegy az erkélyre vagy az udvarra, és az ég felé 
áldoz. A harmadik csésze a vőlegényt illeti, a negyedik – ha jelen van – a szer-
zetest, az ötödiktől kezdve pedig az ülési rendet betartva kínálják a násznépet. 
Ezt követően hasonló folyamat figyelhető meg az ételosztásnál is.

Ezután kezdetét veszi a lakoma, és a lakodalom egyéb kötetlenebb eseményei. 
A fent leírtak voltak a lakodalom „kötelező pontjai”, a hagyományos ceremónia. 
Ilyenkor szokás a tradicionális halha viselet, a dél (dēl). Napjainkban a párok a ce-
remónia elvégzése után úgynevezett nyugati stílusú esküvőt tartanak, fehér meny-
asszonyi ruhával, fekete öltönnyel, mely esemény különösen a városban elterjedt.

Burighangájban az előző századokhoz képest az jelent változást, hogy az ün-
nepély kiegészül „polgári esküvővel” is. A násznép a polgármesteri hivatalban 
gyűlik össze. Az általam dokumentált pár a tárgyalóasztal fő helyén foglalt 
helyet, velük szemben a polgármester és a járás országgyűlési képviselője 
(irgedīn tolōlīn xuralīn darga), közöttük a hagyományos ülésrendet betartó 
násznép, illetve aki az asztalhoz fért. A többi vendég állt, vagy ha találtak he-
lyet, távolabb hallgatták a két hivatali személy beszédét a léggömbökkel díszí-
tett teremben. Közben – feltehetően a vőlegény lányrokonai – körbekínálták 
a résztvevőket egy csésze kumisszal (airag). Ezalatt az emberek diszkréten 
tubákosszelencét (xȫrög) cseréltek, a polgármester és a képviselő elé pedig két 
nagy tál szárított túrót (ārūl) tettek különböző formákban, míg egy harma-
dik tálat körbeadtak a násznépnek. A beszéd végén az egyik hivatali személy 
áldozati kendőt (xadag), egy tál szárított túrót és egy bekeretezett képet adott 
át a vőlegénynek. Iderhangáj elmondása szerint nem kötelező a hivatal meglá-
togatása, de különösen Ulánbátorban a hagyományok követése mellett sokan 
lépnek ilyen módon frigyre.

A szükséges okiratok aláírása után a násznép kivonul a polgármesteri hivatal 
elé a rokonokkal, barátokkal való fényképezkedésre (jurag awax). Véleményem 
szerint ez az esemény tudományos szempontból is felvételt érdemel a modern 
esküvői hagyományok közé, hiszen nem csak itt, hanem Ulánbátorban is lát-
tam számos újdonsült házaspárt, amint a parlament előtt örökíti meg a boldog 
napot. A XX. század kutatói nem említenek hasonló – dokumentációs – célból 
létrejött szertartást. 
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A következő esemény sem található meg korábbi forrásokban: a kolostor 
meglátogatása. Iderhangáj elmondása szerint a látogatásnak nincs meghatáro-
zott ideje. A tömeg a lakodalom után néhány nappal is ráér tiszteletét tenni, és 
általában csak a vallásos emberek mennek el. Mindent úgy csinálnak, ahogy 
köznapi kolostorlátogatáson: óramutató járásának megfelelően körbemennek 
az épületben, meghajolnak a szentképek és szobrok előtt, megforgatják az ima-
malmokat. Egyesek megszentelik a kalapjukat is. Kifelé menet – valószínűleg 
ismét a vőlegény ági nőrokonok – összehajtott papírocskában borókát adtak 
füstölő áldozathoz.

A XXI. századi halháknál is megtalálható a teaszertartás. Az Iderhangáj által 
közöltek megfelelnek az én tapasztalataimnak, leszámítva, hogy nem láttam 
Buddhának vagy az égnek áldozást. A szertartás után mindenki helyet foglalt 
a nappaliban vagy a jurtában. Az ételhez senki nem nyúlt, csupán a gyerekek, 
amikor kedvük tartotta. Ha nem volt helyük az asztal körül, elhúzódtak a másik 
szobába játszani, vagy – a jurtabeli lakodalmon – csendesen az ajtó közelébe 
gyűltek. Az ülésrend annyiban eltért az Iderhangáj környékebeli szokásoktól, 
hogy a rokonok nem szülő-gyermek egységben ültek az asztalnál, sőt a férfiak 
és nők is külön csoportba tömörültek. A menyasszonyok sem egy rend szerint 
ültek. Az első lakodalmon a menyasszony az oltárhoz képest jobb oldalon, 
a másodikon és a harmadikon pedig balra helyezkedett el. Én vendégként min-
dig a jobboldalon foglaltam helyet, legtöbbször igen közel a tiszteleti helyhez. 
Csupán a jurtában fordult elő, hogy a tűzhely mellé kaptam széket, de ennek 
okát a sátorban lévő kevés mozgástérnek tulajdonítom. 

A szerzetes szútraolvasás közben – nem árulta el, hogy melyiket recitálta 
– meggyújt egy füstölőt. Iderhangáj közlése alapján a füstölőben lévő kivo-
natban rejlik Sákjamuni Buddha ereje, ezért tisztítóerővel bír. A menyasszony 
és a vőlegény előre jön a füstölővel, először a lány, majd a legény háromszor 
megkörözteti maga körül a nap járása szerint, majd a lány fogja, és ugyan-
ezt megteszi a küszöb fölött, a tűzhely, a piszkavas és a tűzhely fedele körül. 
Adatközlőm magyarázattal is szolgált: először is az új jurta fontos helyeinek 
megszentelése új kezdetet jelent. A menyasszonyt azért szükséges megtisz-
títani, mert az idevezető út közben rossz szellemek tapadhattak rá – külön 
a vőlegényre nem tért ki, de az egyéb adatok ismeretében rá ugyanezek nem 
vonatkoznak. A küszöbön át jön be minden látható és láthatatlan jelenség, 
a jó is, rossz is, ezért meg kell szentelni. A tűz, ahogy korábban olvashattuk, 
az otthon egyik védőszelleme. A piszkavassal, ahogy a tűzbe nyúlunk, beszeny-
nyezhetjük a szellemet, hiszen a kinti világból hatol be. A tűzhely fedele pedig 
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közvetlen érintkezésben van a nyílással, amelyen szintén behatolhat a rossz, és 
ott főzik a kiemelt jelentőségű teát. Érdekes tapasztalat, hogy a teaszertartás 
még a tisztítás előtt megtörténik. Mialatt a buddhista szerzetes tovább olvas-
sa a szútrákat, egy rizzsel (cagān budā) telt zacskót ad a vőlegény kezébe, aki 
feláll, végigmegy a sorokon és mindenkinek a kezébe szór egy marék rizst. 
Ezt a szútraolvasás bizonyos pontján köröztetni kell az órajárásnak megfele-
lően, majd a vőlegény visszaszóratja a zsákba (dallaga, azaz szerencsehívó 
szertartás). Utolsó aktusként a láma fog egy áldozati kendőt, beletesz egy szent 
tárgyat, és odaadja a vőlegénynek. Iderhangáj elmondta, hogy a vőlegény apja 
vagy az ő ágáról származó legidősebb jelenlevő férfi kötheti csak fel a xada-
got a jurta tetőkarikájára. Ennek a fázisnak is a tisztítás és az áldás a lényege. 
A buddhista szertartás végeztével megkezdődik a lakoma. Először ételt kínál-
nak az ülési rendet tiszteletben tartva, utána pedig mindenki szabadon vehet 
az asztalról. A hangulat ekkor már oldott és vidám. A második lakodalmon 
ilyenkor került elő egy vodkával teli tülök, s akinek odaadták, beszédet kellett 
mondania a párnak vagy énekelnie, és jót húzni az italból. A harmadik lako-
dalmon ekkor került sor a nászajándékok átadására.

Összegzés
Elmondható, hogy a mongol lakodalmi hagyományok van Gennep átmeneti 
rítusokról alkotott paradigmája alapján jól értelmezhetők, és több ponton is 
hasonlóságot mutatnak egymással. Ez leginkább a két család közötti versen-
gés fázisára jellemző.

A szokások az eltelt háromszáz év során viszonylag egységesek maradtak. 
Még a XXI. században is fellelhetők olyan területek, ahol csak csekély mérték-
ben változott egy-egy rítus. A többiekhez képest Burighangáj képez kivételt. 
Az itt fellelhető szertartásokhoz hasonlót csak Ulánbátorban figyeltem meg. 
Ennélfogva javasolt a vidéki és városi hagyományok összehasonlítása is, ugyanis 
fény derülhet az ezek mögött meghúzódó társadalmi folyamatokra.

Tanulmányomban utaltam egy-egy rítus érzelmi hátterére, így ilyen szem-
pontból is érdemes megvizsgálni a lakodalom részeinek módosulását, hiszen 
ha az emberek elhagynak egy rítust, annak érzelmi okai is lehetnek, melyekből 
szintén levonhatók társadalmi következtetések.
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