
Vaslakodalom Árpádhalmon 

Árpádhalom - 65 éve Gádoroson esküdött örök hőséget egymásnak Szarka Antal és 
Szenti Julianna, onnan lóréval mentek át Nagymágocsra, ahol a lakodalmat 
tartották. Az elsı csóknál még gardimama felügyelt rájuk. 

- Vaslakodalom? Az mi? – szegezte unokájának a 
kérdést Szarka Antal és Szenti Julianna, amikor 
meghallották, hogy valamire készülıdnek az utódok. 
İket is meglepte, hogy családi ünnepséget 
szerveznek Árpádhalmon házasságkötésük 65. 
évfordulója alkalmából. A 90 éves Anti bácsi és a 87 
éves Juli néni 1945-ben kelt egybe, Gádoroson volt az 
esküvıjük.  
 

 
A mágocsi fiatalembert aratásra csalták át dolgozni 1944 nyarán. Munka közben arról 
is beszélt cimboráival, ki lehet a legszebb lány a faluban. Mindegyikıjük azt mondta, 
hogy a Szenti Juli, aki magtári lány volt; forgatta, igazította a betakarított búzát. 
Még abban az évben, egy bálon összetalálkoztak, a legény pedig hazakísérte 
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65 éve együtt Szarka Antal és Szenti Julianna.  
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választottját, akit – az akkori szokás szerint – a gardimama is követett. Búcsúzóul a 
fiatalember csókot lopott, de a lány nem viszonozhatta, mert az anyukája 
kézközelbıl ügyelt rá. Fél év sem kellett hozzá, hogy örök hőséget esküdjenek 
egymásnak. A gádorosi református templomban megtartott menyegzı után lóréval – 
vagyis lóvasúttal – mentek Nagymágocsra, ahol a lakodalmat tartották. Az ottani 
kastély egyik félreesı épületében lakhattak egy darabig, Árpádhalomra 1961-ben 
költöztek át. Két fiuk született, utána 2 unokával és 5 dédunokával bıvült a család.  
 
– Ha van titka egy ilyen hosszú együttlétnek, akkor az az, hogy mindkét félnek 
engednie kell – mondta Juli néni. Ugyanezt Anti bácsi úgy fogalmazta meg, hogy 
régen az asszony maradt csöndben, most viszont ı szól vissza, az öregember meg csak 
hallgat.  
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