
akkor a k6vetkez6 ev-
ben biztos, hogy ferj-
hez ment a lany.
Szilveszter napjan kQI6n
imadkoztak a szenthez,
~ a feQhez menesben
ne hagyja 6ket utoljara.
Paduai Szent Antalr61 azt
tartottak t'K)gy ferjet szerez
az elad6 lanyoknak. De
szent Tamas napjahoz is
f(lzOdnek kedves szerelmi
babonak Az 6lom6ntes.
gomb6d6zes a szazadfor-
du16 utan lett divatos.

Bomomy Jen6 ket re-
gebbi szokast gyujt6tt
Buda6rs6n: ha Szent

Tamas napjanak estejen egy lany a
kamrab61 behoz egy 61 fat, es a fahasa-
bok slama paras, akkor biztosra vehet-
te, hogy a k6vetkez6 evben altar ele ve-
zetik. EzenkivQl, ha lefekves el6tt meg-
rugdalta az agy labat es elmondta az er-
re az alkalomra il16 versiket, akkor nagy
lett az eselye, hogy almaban meglatja a

j6vend6belijet. (Steinhauser)

Hogyan eltek
nyeit elodein
telo utan nez
valasztas.

Hajdanaban, a budaorsi balokon es
mulatsagokon, boseges alkalom kinal-
kozott a fiataloknak a talalkozasra, is-
merkedesre. S a k6zhiedelemmel ellen-
tetben, a parjukat rendszerint maguk
valasztottak, neha ugyan szGloi rabesze-
lesre, sugalmazasra.
-Mert figyelembe kellett venni az anyagi
helyzetet is -mondta R6th T6ni bacsi -

azt, hogy a vagyon egybe maradjon. 15-
meretes a mondas : Suba a subahoz,
guba a gubahoz. Ha tul nagy volt a va-
gyoni kGI6nbseg, akkor a m6dosabb tel
szGlei igen csak tiltakoztak, elleneztek a

hazassagot.
Balazs Kati neni igy emlekezik a regi
idokre: -A fiatalok 80 szazaleka szere-
lembol hazasodott. A gyavabb, felen-
kebb fiuk Zsambekr61, Budaligetrol
hoztak feleseget maguknak. Ha egy le-

geny felett eljart az ida,
vagy ha a lany mar j6-
val elmult 20 eves es
meg mindig "nem k6-
t6ttek be a fejet", akkor
az idos asszonyok

,,6sszekommendaltak"
oket. Volt, aki kul6n6-
sen ertett ahhoz, hogy
ki kihez illik, kihez ki
val6. Egyre ajanlottak,
javasoltak az erdekel-
teknek, mfg letre nem
j6tt a frigy.
Boldog lehetett az a le-
geny, aki Maria-lanyt
vehetett felesegul, ok
ugyanis szigoruan, er-
k61cs6s nevelesben reszesultek. Szinten
megtisztelo volt, ha olyan csaladba ha-
zasodhatott, amelynek haza elott urnap-
kor viragkapolna allt.
Az elad6sorba kerult lanyok kul6nb6zo
elorejelzesekbol k6vetkeztettek sorsuk
alakulasara. Peldaul, ha a Szent Borbala
napjan (december 4-en) vfzbe tell gyU-
m61csfavesszok karacsonyra kihajtottak,

meg az eletk? 
A szules

zuk, mikent

nagy eseme-
es a keresz-
zajlott a par-


