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A LAKODALOM 
 

 

Célja a programnak: “Interaktív össznépi ünneplés.” A cserkészek a tábor folyamán megismerkednek a 

hagyományos népi esküvői szokásokkal és ezeket röviden előadják a tábor részvevőinek és vendégeknek. Ez 

helyettesíti a szokásos csapatok bemutatójait. 

 

Bevezető: A magyar falusi esküvő és lakodalom egy hosszú folyamat volt még a mult század derekán. Maga a 

lakodalom 3 napos volt. Minden mozzanatnak meg volt a miértje és szimbolikája. A táborban nem lesz időnk 

a lakodalom minden részével foglalkozni, így egy lesúrített változatot igyekszünk megeleveníteni a 

cserkészeknek. 

 

A lakodalom keretmeséje (Ez  a program, hogy fér bele a Jubi Kerettörténetbe?) A központi Akadályverseny 

azzal nyitott, hogy Esze Tamás meghívta a kurucokat, hogy ünnepeljenek vele együtt, azaz meghívta őket az 

esküvőjére. A szertartást alatt berontottak a labancok és abbamaradt az esküvő. A Jubi tábor alatt a hangsúly a 

Rákoczi Szabadságharc előzményei és első csatája lesz. Ezt az első nagy csatát a kurucok nyerik majd meg és 

ezt megünnepelve, Esze Tamás (és 5 társa) eldönti, hogy megtartja abbamaradt esküvőjét és meghív 

mindenkit a lakodalmára. (Mellékesen, a “Rákóczi Hadnagya” című filmben, amelyet a résztvevők megnéztek 

tabor előtt, szerepel egy hagyományos lakodalom.) 

 

A “hagyományőrzés” foglalkozás a tábor folyamán: Ezt a programot a Nógrád Táncegyüttes 13 tagja vezeti le 

a tábor folyamán. Minden nap minden altáborral foglalkoznak 1.5 órát. A foglalkozás alatt a cserkészek: 

1. “játszva” tanulnak a falusi párválasztás és udvarlás menetéről és a falusi lakodalomnak egyes 

mozzanatairól. 

2. hagyományos népi játékokat (ügyességi és énekes) fognak játszani. 

3. kiderül, hogy kik kapnak milyen szerepet a lakodalmasban, pld. kik lesznek a mennyaszonyok és 

vőlegények, papok, vőfelyek, stb. 

4. olyan táncot/ más lakodalomhoz fűződő szokást tanulnak és adnak majd elő, amelyet haza tudnak 

vinni saját csapataikhoz, hogy majd ott is előadhassák. 

 

A Lakodalom menetrendje: 

 

1. 6 Esküvői szertartás egyszerre 6 helyen: Esze Tamásé a Nagyréten és a többi 5 különböző altáborban. 

(Majd a tábor folyamán elhatározzuk, hogy melyik altáborok a legpéldásabbak és azokban tarjuk meg 

az esküvői szertartásokat.) A tábort látogató vendégek is résztvehetnek ezen a programon, azaz a 

szertartásra elmehetnek az egyik altáborba vagy a Nagyrétre. 

Menetrend (30p):  A násznép üdvözlése 

   A menyasszony kikérése 

   2-3 álmenyasszony kiadása 

   A menyasszony kiadása 

   A menyasszony elköszön Édesanyjától, Édesapjától, barátnőitől 

   A szertartás 

   A vőfély kihírdeti a lagzit, a násznép felvonúl a Nagyrétre énekelve 

 

http://www.kmcssz.org/
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2. A Lakodalom a Nagyréten (3 óra): 

Élő népzene hallatszik a Nagyréten, amíg a párokat az ünnepi székekbe ültetik 

A násznépet üdvözli a központi vőfely, majd bemutatja az ajándékozókat (5p.) 

A 4-5 csapat, amely keszült fellépéssel (ajándékkal), bemutatja a számaikat (30p.) 

Az Altáborok bemutatják számaikat, amit tanultak a hagyományőrzés alatt 

(Összesen 50p. = 5p./sz. + 5p. elhelyezkedés) 

Emlék érmek kiosztása (30p.) 

Vőfély kihírdeti a lakodalmi étkezést és étkezési sorrendet (5p.) 

 

Forgószínpad (60p.): 

Egy csoport sorbaáll étkezni. 

Két csoport táncol külön-külön. 

   

A lakodalom után: 

 A vendégek és zenekar esznek (tábortűzi előkészület alatt.)  

  

Az altáborok kézülnek a tábortűzre. Nem mennek vissza az altáboraikba, hanem félrehúzódnak a 

Nagyrét valamelyik sarkába. 

 

9:00-kor kezdődik a Nagy Tábortűz 

 

 

2015. június 29., Cleveland, PE 
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