
Szerelmi ajándék 
 
 

A Vízkereszttől Húshagyókeddig terjedő farsang a XX. század közepéig 
egyértelműen az udvarlás, a párválasztás, a bálok, a lakodalmak időszakát 
jelentette. Ilyenkor a legények a lányoknak nem csak szép szavakkal, hanem 
szerelmi ajándékokkal is kedveskedtek. 
A legény ezzel a gesztussal juttatta kifejezésre személyes vonzalmát, a lány 
iránt táplált érzéseit, és egyben így kívánt kedvesének örömet szerezni. 
Átnyújtására az udvarlás meghitt pillanataiban került sor. 
 
A legények szerelmi ajándéka elsősorban a lányok, az asszonyok tipikus 
munkájához, tevékenységéhez kapcsolódott. Tájegységenként, néprajzi 
csoportonként, falvanként lehettek eltérések abban, hogy az udvarló mit 
nyújtott át szerelmének, ám hasonlóságok, egybeesések is megfigyelhetők. Az 
egyik leggyakoribb ajándék a mosósulyok volt, egyben a legrégibb is, a 
fonásnál használt guzsallyal együtt. Lehetett a szerelem szimbóluma 
kapatisztító, a szövésnél alkalmazott vetélő, vászonfeszítő, az ételkészítés 
eszköze, a csigacsináló, aztán gereblye, ládika, kisszék, fésűtartó. 
 
Az eddig felsorolt tárgyakat rendszerint a legény maga készítette, faragta – 
minden tudását beleadva. A szerelmi ajándékot mindig szépen díszítették, 
faragták, a ládikókat esetleg festették is. 
Nem ritka az ajándékok közt a monogramos, évszámos sem – melyből kiderül, 
hogy kinek és mikor (esetleg ki) készítette. Előfordultak felirattal, szöveggel 
ellátott darabok is, melyek a szerelmi vonzódást még nyilvánvalóbbá tették; 
ajánlásokat, jókívánságokat, neveket tartalmaztak. 
 
A készítmények a tájegységre és a korra jellemzőek, a magyar népművészet 
tipikus motívumát hordozzák. Igen gyakran egy-egy díszítmény szimbolikus 
értelemmel is bírt, szerelmi jelképül szolgált. Rendszerint a díszítmény annyira 
uralkodóvá lett a tárgyon, hogy az eredeti, használati céljára már nem is 
szolgálhatott. Ilyenkor a külső szemlélőnek esztétikai élményt okozott, 
dísztárggyá vált, de a lánynak sokkal többet, a szerelem zálogát jelentette. 
Sokszor egy ilyen tárgy adása, illetve elfogadása elkötelezettséget jelentett a 
legény és a lány részéről, ezzel együtt a közösség előtt. 
 
A korai szerelmi ajándékok a XVIII. század végéről, a XIX. század elejéről 
maradtak fenn, viszonylag kis számban. A későbbi példányokból azonban 
egyre többet őriztek meg a gyűjtemények.  Az idő haladtával bővült is a 
kedveskedés készlete. 
Döntően a XX. században jelentek meg a vásári tárgyak: a tükrös 
mézeskalács szívek és huszárok, a festett fakanalak, a gyári keménycserép 
bögrék, a díszes, esetleg feliratos tányérok. 
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Az egyik leggyakoribb, a magyar nyelvterületen széles körben elterjedt 
ajándék, a mosósulyok volt. A nyéllel ellátott téglatest alakját öltő, mintegy 25 
cm hosszú eszközzel a nők a folyók, a tavak vízében a kimosandó ruhát, főleg 
a vásznat verték, sulykolták, hogy még tisztább legyen. A legtöbb mosósulyok 
díszítés nélkül vagy egészen kevés dísszel, mindennapi használatra készült. A 
szerelmi ajándékok azonban cifrázott példányok voltak. 
 
A magyarság lakta vidékek közül a legszebb mosósulykok Erdélyben, 
Kalotaszegen készültek. Az egész felületet beborító,  vésett díszítmények, 
részben geometrikusak, részben növényiek. Különösen feltűnőek a rozetták, a 
stilizált levelek, a koszorúk. Az ide való darabok is igazolják, hogy a 
kalotaszegi faragások a magyar népművészetben a magas színvonalat, a 
díszítőművészet egyik csúcsát jelentik. 
 
Kalotaszeg központjából, Bánffyhunyadról származó régi mosósulyok látható 
abban a múlt év végén megjelent könyvben, mely Kútvölgyi Mihály 1977. és 
1980. között készített művészi fényképeit tartalmazza. A „Virágos Kalotaszeg” 
c. kötet bevezető tanulmányát a táj szülötte, Török Ildikó írta. 
 
Az említett bánffyhunyadi sulyok a kalotaszegi régi faragóművészet szép 
példánya. Az ékrovásos, mély faragású, arányos darabon többféle rozetta, 
aztán forgó kerék (napraforgó) levéldísz és középütt a magyar címer látható.  
A szép kivitelű kötet tanulmánya utal rá, hogy a hagyományos kalotaszegi 
faragás megőrzésében milyen jelentős szerepe volt a bánffyhunyadi Kudor 
családnak. Idősebb Kudor Ferenc példáját fiai, István és az immáron csaknem 
húsz éve Székesfehérváron élő ifjabb Ferenc követte. Ők már tudatosan 
gyűjtötték, ennek nyomán alkalmazzák a régi motívumokat. Mivel e 
vonatkozásban már nincsenek egyedül, így a kalotaszegi faragott tárgyak a 
Kárpát-medence számos pontjára, valamint azon túlra is eljutnak. 
 
A hajdani szerelmi ajándékok mintájára, illetve jelenkori ajándékként a Kudor 
család áttört díszítésű kapatisztítókat is készít, melyek közül három míves 
példányt a könyv is tartalmaz. Ifjabb Kudor Ferenc ma is farag – többek közt – 
mángorlókat és mosósulykokat. A mellékelten bemutatott sulyok a kalotaszegi 
faragás legszebb hagyományait követi. Mértani és növényi minták váltogatják 
egymást. A díszítmények enyhe aszimmetriája még érdekesebbé teszi a 
felületet. A felhasznált motívumok némelyikének egyes kutatók lassan 
feledésbe merülő jelentést tulajdonítanak. Így a tulipán nem csak virág, hanem 
szerelmi, női jelkép. A rozetta, a forgó kerék a Napot idézi. 
 
Azt, hogy a magyar nyelvterület népének kultúrája – a meglévő különbségek 
ellenére – mennyire egységes volt, számos tényező bizonyítja. Apró adalék 
ehhez, hogy a mosósulyok nemcsak Erdélyben, hanem Fejér megyében is a 
szerelmi ajándékok közé tartozott. 
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Az 1970-es évek végén egy közös gyűjtő utunkon,  Sárkeresztesen, Pénzes 
Ferenc (1906 – 1980) nádfedeles házának padlásán Lukács László néprajz- 
kutató találta meg a bemutatott másik mosósulykot. A több mint száz éves 
darabot az udvarló helybéli legény, id. Pénzes Ferenc (sz.: 1877.) ajándékozta 
választottjának , Moharos Zsófiának (sz.: 1887.) A mosósulyok 1900 és 1905 
között készülhetett, ugyanis az említett két személy közötti házasságkötésre 
1905. február 9-én, a farsangban sor került. Túl hosszú ideje – már csak a 
lány kora miatt – az udvarlás nem tarthatott. A lényeg, hogy az 1900-as évek 
elején nyújtotta át a legény a lánynak az általa készített, esetleg készíttetett 
ajándékot. 
A megfaragott tárgyra szépen formált betűkkel rá is került az M Zs monogram, 
ami bizonyítja, hogy a megajándékozott még lányként kapta. A sulyok igazi 
díszítményét azonban egy stilizált virág, virágszál adja. Az S alakban ívelő 
növény szára, levelei jól kivehetők, még a szirmokat inkább csak jelezte az 
alkotó. Az, hogy virágot karcolt-hornyolt a felületbe, természetes, hiszen a 
virág összefügg a szerelemmel, annak jelképe, és egyben a magyar nép 
legkedveltebb díszítő motívuma.  
 
Fejér megye, különösen Székesfehérvár környéke hamarabb polgárosodott, 
mint Erdély bizonyos részei. Ezért is tűntek el nálunk előbb a népi szokásrend 
hagyományos kellékei. Ilyen összefüggésben érthetjük meg, hogy a két vidék 
tárgyainak díszítettségében, továbbélési idejében miért mutatkozik különbség. 
 
 
 
 

Gelencsér József 
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