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Szüreti bál 
 

(Vasas Samu és Salamon Anikó Kalotaszegi ünnepek c. könyvéből 
Gondolat, Budapest, 1986) 

 
Szőlőtermesztés, így szüreti mulatság is, csak Kalotaszeg egy 

részén, főleg az alszegi falvakban van. Különbséget kell tennünk a 
régen szüret napján tartott, a karácsonyi tánc módján szervezett, szü-
reti tánc és az újabban, főleg az 1940-es években divatba jött szüreti bál 
között. 

A szüret és a szüreti tánc régen október 6. és 20. között volt. 
Közgyűlésen tűzték ki, legtöbbször szerda vagy szombat napra. 

Mindenki előkészítette hordóját, szekerét, kádját. Reggel ötkor 
keltek, hatkor indult az egész család, aki tudott, szekérrel, aki nem – 
kosárral a fején. A szőlőbe sült csirkét, disznóhúst, kürtőskalácsot, 
pánkót vittek magukkal. Elöl mentek az asszonyok, és leszedték az 
állószőlőnek valót. Ez kosárban maradt, és legtöbbször a kezükben vit-
ték haza, nem szekéren. A többiek szedték a borszőlőt. 

Zenészt nem kellett hívni, hiszen ilyenkor négy-öt banda is járta 
a szüreteket. Végiglátogatták a szüretelő családokat, mindenkihez 
odamentek „köszönteni”. Kaptak egy-két kiló szőlőt, amit egy kosárba 
vagy cseberbe gyűjtöttek. Amikor érkeztek a zenészek, leálltak a 
munkával, megkínálták őket, a fiatalok táncoltak néhány párt, majd a 
gazda húzatott magának néhány hallgatót. 

Egy-két órakor ebédelt a család, majd folytatták a szüretet. Köz-
ben a legények a hegyen zenélő bandák közül megfogadtak egyet, és 
nótázva, pálinkázva vonultak be velük a faluba, egyenesen a táncte-
rembe, amit már korábban feldíszítettek. 

A lányok szüleikkel később indultak haza, miután mindent el-
végeztek. Akárcsak a karácsonyi táncba, ide is csak az a lány mehe-
tett, akit vittek. Egy legény két-három lányt is hívott. Vacsora után 
indultak is a hívogatókkal a táncba, ahol reggelig mulattak. Ital csak 
annyi volt, amit a legények összepótoltak, mint karácsonykor. A szőlőt 
a végén megették. 

A második világháború óta nem egy napon szüretel a falu, ha-
nem mindenki magának viszi haza a szőlőt akkor, amikor tudja. Így 
maradt el a szüreti tánc is. 
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Ma szüret után két-három héttel tartják a szüreti bált. Ezt már 
nem a fiatalság rendezi, hanem egy család, egy gazda „felvállalja a 
rendezést”. Ezt a gazdát bálkirálynak nevezik. Akiket meghívnak, azok 
takszát fizetnek. Abból bérelik a kultúrházat, zenészeket fogadnak, 
engedélyt váltanak. 

Ketesden meghívják a szomszéd falusiakat is. Szőlővel díszítik 
fel a termet, közepébe nagy koszorút függesztenek. 

A nemesi Szucságon régen is csak szüreti bál volt, amelyet a 
bundába „szépen, ügyesen, magyarosan felöltözött” főbojtár rende-
zett és rendez ma is. Magyar ruhás csőszleányok és bő gatyás csősz-
legények vigyáznak a teremben felaggatott szőlőre. Este kezdődik a 
tánc, miután a főbojtár köszöntőt mond. Akinek sikerült szőlőt lop-
nia, 10–15 lej bírságot fizet egy gerezdért. Éjfélkor leveszik a koszorút 
és kisorsolják. Bálkirálynőt is választanak. Ketesden a bálkirálynő a 
rendező gazda felesége szokott lenni. 

A szüreti tánc és bál nem mindenütt volt külön szokás. Van, 
ahol a negyvenes években a bál összeolvadt a régi szüreti mulatság-
gal. Jegenyén már ekkor tizenkét csőszleányt és csőszlegényt öltöztet-
tek magyar ruhába, illetve bő gatyába. Bál kezdetekor ezek „letáncol-
ták a csősztáncukat” a „Megérett, megérett a fekete szőlő” dallamára. 
Szépségversenyt is szoktak tartani, melynek eredménye a bálkirály-
nő-választás.    

 
 
 


