
 

 

Milyen legyen a menyasszonyi csokor?  
  

  

 

Ugye mindenki azt szeretné, ha a Nagy Napon az övé lehetne a legszebb 
csokor?  

Íme néhány tipp, hogy a menyasszonyi csokrunk a lehető legszebb 
legyen! 

 
A menyasszonyi csokor összeállításánál mindig vegyük figyelembe: 
- A menyasszony termetét, stílusát,  
- A menyasszonyi ruha stílusát, a menyasszony alkatát, haj színét 
- A csokrot a menyasszony kedvenc virágaiból állítsuk össze. 

Milyen virágokból állíttassuk össze menyasszonyi csokrunkat? 
A virágok jelentése 
Virágillemtan 
A vőlegény feladata csokor ügyben 
 
A menyasszonyi csokor lehet:   

• Biedermeier,  
• Kis kerek csokor,  
• Gömb csokor,  
• Háromszög,  
• Csepp alakú csokor,  



 

 

• Négyszög alakú csokor  

 

Kedvelt menyasszonyi csokor virágok: 

 
Egész évben: rózsa és liliom, orchidea, kála 
Tavaszi virágok: tulipán, jácint, nárcisz, frézia, boglárka 
Nyáron: orchidea, kála, szellőrózsa, hortenzia, amarillisz, gerbera, krizantém 
Igazi különlegesség egy trópusi virágokból, vagy napraforgóból, viaszvirágból, 
jázminból, hortenziából, mezei virágokból összeállított menyasszonyi csokor. 
 
Kedves leendő vőlegények! 
A menyasszonyi csokor megvásárlása a Ti feladatotok, érdemes fentiek alapján 
kipuhatolni a mi a szíve vágya a menyasszonynak, esetleg egy képet kérni tőle az 
elképezésről. Elképzelés esetleg kép birtokában bármely virágüzlet pontos 
ajánlatot ad. 
 
VIRÁGOK JELENTÉSE 
 
Ambrózia: a szerelem jelképe. 
Amarillisz: ezt adni egy nőnek, azt jelenti, büszkék vagyunk rá, a vele való 
ismeretség érték a számunkra. Amarilliszt tenni a menyasszonyi csokorba pedig 
azt mutatja, hogy a menyasszony büszke természetű, persze a legjobb 
értelemben. 
Árvalányhaj: A hűség jelképe - Európa, Ázsia és Amerika napos préri növénye  
Árvácska: Irigység - az öt szirom közül az alsó egyedül áll, és irigykedik a 
felsőkre.  
Bazsarózsa/Pünkösdi rózsa: Uralkodó, hatalom - a rózsa basa a virágok 
között. 
Borostyán: a házastársi szerelem, a hűség, a barátság jelképe.  
Búzavirág: Romantikus - szántóföldi növény a lovagkortól használják díszítő 
funkcióra is  
Dália: elegancia; magasztosság. Csokorban dáliát kapni a változékony 
érzelmeket jelöli.  
Esküvői csokorba nem szerencsés választás, mert azt mutatja, hogy a csokrot 
hordó menyasszony vélekedése megváltozhat.  
Frézia: mindig megbízhatsz bennem. 
Gyöngyvirág: gyöngyvirág csokrot nőnek ajándékozni megbecsülés, tisztességes 
szűzi szándékot jelent.  
Kifejezetten ajánlott menyasszonyi hajdísznek, menyasszonyi csokorba kötve, 
vagy virágdísznek a tanuk ruhájára. Utal a menyasszony tiszta szépségére. 
Gyöngyvirág csokrot nőnek ajándékozni megbecsülés, tisztességes szűzi 
szándékot jelent. 
Hóvirág: jelképezi a reményt, és a tisztaságot. Az ifjú szerelmes tiszta 
kedvesének választhatja ajándékba. 
Ibolya: Szerénység, Napóleon első felesége Josephin esküvőjén ibolya csokrot 
tartott kezében és ruháját is ibolya hímzés díszítette  
Írisz: a remény virága. 
Menyasszonyi csokorba kötve a menyasszony reményeit jelenti jövendőbeli 
választottjával szemben, hiszen arra vágyakozik, hogy majd benne valódi férfiúi 
párját találja meg. 
Jázmin: a kedvesség virága.  
A jázmin virágát nőnek ajándékozni egyértelmű 
elismerés.   



 

 

 

 

Kála: a szépség virága.  
Akár ajándékba, akár menyasszonyi csokorba kötve ajándékozzuk, jelentése 
minden esetben az, hogy a csokor gazdájának szépségéhez kétség nem fér. 
Kardvirág: az erő, a gyönyörűség virága. 
Esküvői csokorban fiú születését segíti a házasságban, és a férfi teljesítményét 
javítja majd az ágyban. Semmiképpen ne feledjük ki tehát ezeket a virágokat az 
esküvői csokorból, vagy a gyermekáldásra váró asszonynak vitt csokorból. 
Liliom: Krisztus és a szűziesség, tisztaság és az ártatlanság szimbóluma, de a 
termékenységé, a mulandóságé, a lelki szereteté, az egységé és a reményé is.  
A fehér liliom: szüzesség, tisztaság, méltóság. 
Margaréta: Jósvirágnak használták : szeret, nem szeret�  
Nárcisz: Imádat  
Nefelejcs: Neve görög eredetű és egérfület jelent. Érzelmes kitartó a jelentése.  
Orchidea: Orchideát ajándékozzunk annak a nőnek, vagy férfinak, akinek 
műveltségét és tudását nagyra becsüljük, akinek kifinomult ízléséről már 
meggyőződtünk. 
Orgona: Ha valaki fehér orgonát ajándékoz, mintha csak azt mondaná: 
szeressük egymást! 
Pipacs: Jelentése kis pipa, nyugtató. A síró gyermek szájába adták, és mákony 
tartalma miatt elaltatta.  
Rozmaring: A szerelmesek jelképe, a leányzó tisztaságát jelképezte. Csak a 
hajadon menyasszony hordhatta. Egyben termékenység szimbólum is régen az 
egész násznép hordta.  
Rózsa: A virágok virága, Krisztus a szeretet, szerelem szimbóluma.  
Egy szál rózsát ajándékozni az egyértelmű szerelem jelképe, míg rózsát 
csokorban adni az áhított szerelemé, száz szál rózsát ajándékozni pedig a 
mindent felperzselő, olthatatlan vágyódás jelkép.  
Rózsa (fehér) - jelképezi a szerelmet, a megbecsülést, és a tisztaságot. 
A megszokott, vagy kiérdemelt szerelem, de a szülői szeretet virága is lehet. 
Most szült édesanyának általában fehér rózsából kötött csokrot készítenek.  
Rózsa (rózsaszín) - tökéletes boldogság. 
Rózsa (sárga) - a sárga rózsa a lanyha érzelmeket is jelentheti egy szerelem 
estén, de barátoknak bátran ajándékozhatjuk.  
Rózsa (vörös) - a birtokló szerelem, a szenvedély virága.  
Rózsa tövis nélkül - szerelem első látásra. 
Szegfű: Életöröm, a világi szerelem jelképe. Népi neve Szent László füve. A piros 
szegfűt szimbólumként a múlt század elején választották először a szocialisták.  
Tulipán: Neve a török turbán szóból ered.  
Viola: A szeretők virága, kalapon vagy kézi csokorban hordták templomba 
menet. 
 
VIRÁGILLEMTAN: 
- Ha egy szál rózsát adunk, ügyeljünk rá, hogy az hosszú szárú legyen. 
- Ha a virágot selyempapírba csomagoltattuk, ezt illik levenni, mielőtt átadnánk a 
virágot. 
- 10 szál alatt páratlan számú szálból köttessünk csokrot, 10 szál felett ez már 
mindegy. 
- Ha férfinak köttetünk csokrot, sötétebb színekből kérjük azt, vagy kérjünk 
különleges bonbon vagy zöldségcsokrot. 
- A babona szerint ne ajándékozzunk kaktuszt a barátainknak, mert az elvágja a 
barátságot. 
 Üzletünk: Bp. XV. Pestújhelyi 
út 27. ( Kiszállítás: +36/309343931 ) 
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