
Marciusi szamunkban regi szokasokat elbeszelo cikkunkben ott
tartottunk, hogy az eskuvoi menet elindult a templomba.
Bizony, regen az altar elott kimondott "holtomiglan-holtodiglan"
val6ban a slrig tartott. Valas elvetve fordult elo, arra engedelyt
kellett kerni magas egyhazi melt6sagokt61.
-Egyre emlekszem -tunodott Herendi Annus neni -, de arra az
asszonyra ujjal mutogattak. Regen is voltak megromlott
hazassagok, ezt tudta is mindenki. "Nagy az asszony kotenye,
minden bajt eltakar" -legyintettek ra.
Ha m6dosabb csaladok gyerekei hazasodtak, akkor a
vendegsereg letszama meghaladta a ketszazat es harom napig
tartott a lakodalom.
-Hfresen j6 sutni-fozni tudo asszonyokat hfvtak szakacsnenak,
ilyen volt Szeiler Rezi neni es Schultzne. A felszolgalasban a
rokon lanyok es fiuk segedkeztek.
Az unnepi asztalnal az esketo plebanos, vagy ha a csaladban
volt pap, akkor 0, a jegyesparral szemben foglalt helyet.
Termeszetesen ide hoztak eloszor a forro Izletes huslevestol
gozolgo tarat. Kulon tanyeron erkezett a fott rizs (ezt is lehetett
a levesbe tenni) a metelt teszta, a leveszoldseg, amibol
vehetett mindenki fzlese szerint. Majd kovetkezett az elmarad-
hatatlan paradicsom szosz, a felszeletelt fott marha es
szarnyashus, csirke aprolekkal.Gondoltak azokra is, akik
szeretik leszopogatni a hust. -Ki kef husos csontot?
-kerdezgettek a felszolgal6k. Nagy talakon erkezett a
kovetkezo ragas: a suit pecsenyek gusztusosan elrendezve,
hosszu filS, ritkabban krumpli, parolt kaposzta. A salata az
evszaknak megfeleloen valtozott: fejeskaposzta es zellersalata.
Az ebed vagy vacsora vegeztevel leszedtek a terfteket es fel-

hordtak a sutemenyeket. A sutemenyes talak kint maradtak a
kovetkezo etkezesig. -Amire meg emlekszem, mindig volt

"nuszstangli", "nuszpite" (zserb6), citromos felhold -mondta
Annus neni. -A sutest a lakodalmas haznal mar egy hettel
elobb megkezdtek. Eloszor az elal16 mezesekkel, linzerekkel
kezdtek, majd kremesekkel folytattak. Termeszetesen borban,
palinkaban gem volt hiany.
Ha va!aki jelezte a zeneszeknek, hogy j6 kfvansagot, koszonto
versiket szeretne mondani, akkor "tust huztak" es a koszonto
vegen mindenki kiurftette a poharat az ifju par egeszsegere.
A boseges ebedet a kiad6s vacsora kovette. Etel-ital harom
napig ki nem fogyott. Kozben folyt a tanc, ilyenkor az asztalokat,
padokat oldalra huztak. Talpon volt mindenki, ez al61 a fiatal par
gem volt kivetel. A reggeli 6rakban ugyan hazamentek a
vendegek atoltozni, az allatokat ellatni, de hamarosan vissza-
tertek. A muzsikusokt61 lehetett kedvenc zeneszamot rendelni.
Ilyenkor mindenki igyekezett tultenni a masikon, nem fukarkod-
tak a flZetseggel. Amikor a rezesbanda mar "nem bfrta tudovel",
elokerultek a von6s hangszerek. A zenekari szunetekben folyt a
beszelgetes, kozos enekIes, egyik trefa a masikat kovette.
Hazassagi vagyonszerzodest nem kotottek. Hauser J6zsef igaz-
gat6 ur birtokaban van ugyan egy reges-regi hivatalos lista arr61,
hogy mit vitt a hazassagba a nevezett ifju. llyen teteleket
olvashatunk: ket foltos gatya, egy par lyukas cipo es egyeb

6cskasag. Hogy milyen kenyszerfto korulmenyek hatasara frtak
ezt a nyilatkozatot, az mar orokre az 0 titkuk marad.
A lakodalom vegeztevel, barmilyen gazdag volt is a famfliq, a
fiatalok nem mentek naszutra, ez egyaltalan nem volt szokas-
ban. Megkezdtek kozos eletuket. Steinhauser Klara


