
Ha a fiatalok egymasra talaltak es a
szul6k sem elleneztek a hazassagot, ak-
kor a fiu mind gyakrabban eljart a la-

nyos hazhoz es bekopogott az ablakon.
..A kopogtat6 becez6 szavakat suttogott.
Ha a lanynak ismer6s volt a kopogtat6
hangja felkelt agyab61 es igy tarsalgott
udvarl6javal az ablakon keresztul. Arra
nem volt lehet6seg, hogy bemasszon,
mert bar a hazak f61dszintesek voltak,
minden ablaknak vasracsa volt. fgy a
szul6k nyugodtan aludhattak"- irja Mi-
chael Ritter Egy naptari ev szokasai Bu-
da6rs6n cimu k6nyveben.

A fiatalokat egyre gyakrabban lehetett
egyutt latni amint fel- es ala setalnak a
F6utcan.
lIyen el6zmenyek utan kituztek az eskuv6
napjat. A szokas szerint harom hettel
e16tte a fiu a szul6kt61 megkerte a lanyuk
kezet es atadta a jegygy(irut. Ha a lany a
Maria egylet tagja volt, akkor a kedves
n6verekt61 is elkerte j6vend6belijet.
A hazassagk6tesi szandekot bejelentettek
a templomban es a tanacshazan. A pap
harom egymast k6vet6 vasarnap "kihir-
dette" 6ket, hozzateve, ha valaki a hazas-
sagk6test kizar6 k6rulmenyr61 tud, az je-
lentse. Ezeken a nevezetes vasarnapokon
a menyasszony mindig mas szinu szok-
nyaban ment a templomba.
A jegyespar ket hettel az eskuv6 el6tt

szemelyesen meghivta a vendegeket

(Einladen).

net elejen haladtak a gyerekek es a feJnott
i!jusag, a lanyok koszoruval a fejuk6n,
Oket k6vette a menyasszony, akinek a ha-

jat teljes egeszeben rozmaringgal fontak
be, s akit a menyasszonykfsero vezetett,
M6g6ttuk ment a volegeny, a volegenykf-
sera vezetesevel, Oket a jegyespar szulei,
majd a vendeghazastarsak k6vettek, Egy

nagy lakodalomnal mindig volt fuvoszene-
kar is, amely a templomba menetkor es a

visszavezeto uton vidam indulokat jatszott,
s mivel ezek messze hallhatok voltak, min-
dig sok bameszkodot csaltak oda,"
Balazs Kati nenitol tudom, hogy a
menyasszonynak a templomba menet
nem volt tanacsos hatranezni, mert ak-
kor feltetelezheto raja, hogy "masikat
keres maris", Steinhauser

A hazak el6tt uld6gel6 asszonyok meg-
csodaltak vagy megkritizaltak a part, de
mindenkeppen beszed targya volt.
A menyasszonynak az eskuv6 el6tt ke-
szen allt a stafirungja, azaz a kelengyeje.
2 dunna, 4 parna uj anginban, friss tol-
lakkal tele. Az agynemu-huzatok het-
k6znapra kockas, csfkos anyagb61 ke-
szultek, a paradesszobaba val6 da-
masztb61, csipkebetettel. Aztan konyha-
ruhak, edenyek, hfmzett falved6k tartoz-
tak a kelengyebe. A j6m6du csaladok
egesz szobabutort adomanyoztak lea-
nyuknak, a szegenyebb lany egy agyat
es egy szekrenyt kapott.
Hogy hany vendeget hfvnak, es hot tart-
jak a lakodalmat az is a csalad anyagi
helyzetet61 fugg6tt. Hfresen nagy lako-
dalmakban 150-180 vendeg is mula-
tott. Parades lakodalmak szfnhelye volt
gyakorta a Herwert vendegl6.
A rokonsag baromfit, tojast vitt a lako-
dalmas hazhoz, a koszoruslanyok ru-
haskosarban edenyt, evoeszk6z6ket
gyujt6ttek.
Minden esetben a varoshazan megtar-
tott polgari eskuvot k6vette a templomi
szertartas.
-A ket esemeny k6z6tt akar ket nap is
eltelhetett, de addig a fiatalok nem k61-
t6zk6dhettek 6ssze -jegyezte meg R6th
T6ni bacsi.
A varva-vart nap on a menyasszonynak
az edesanyja es a keresztmamaja segf-
tett az 6lt6zk6desben. A volegeny a ro-
koni k6rrel a lanyos hazhoz ment.
Hogy miiyen volt a lakodalmas menet, art
Michael Ritter k6nyveben olvashatjuk:
..Minden lany melle koranak es termetenek
megfelel6 ifjat osztottak be. Mindenki ka-
pott egy kis viaszcsokrot rozmaringaggal,
ameiyet a lany kfseroje kabathajt6kajara tu-
z6tt. De a t6bbi, akar flatal, akar idos ven-
deg is kapott a kezebe egy-egy rozmaring-
agat, ameiyet a ferfiak a zekejukre tuztek,
az asszonyok a kezukben tartottak. A me-


