
Regen nagy volt a csecsemohalandosag, es ugy tartottak.
hogy ha a kicsi kereszteles nelkGI hal meg, akkor a lelke
nem kerGlhet a mennyorszagba. csak a tisztitotuzbe. Emiatt
a babak is keresztelhettek, amikor ugy fteltek meg. hogy az
ujszGI6ttnek semmi eselye az eletben maradasra.
KeresztszGlonek lenni nagy megtiszteltetesnek szamitott. Ha
a csaladban t6bb gyermek szGletett, a szulok altalaban ugya-
nazokat kertek meg, hogy gyermekuket keresztviz ala tart-
sak. A keresztkomasag sokszor a rokoni k6telekeknel is
erosebbnek bizonyult.
A newalasztasnal figyelembe vettek, hogy melyik szentnek
van nevnapja az ido tajt, amikor a kicsi vilagra j6tt. Hagyo-
many volt az is. hogy az elsoszul6ttek a szuleik nevet kal'tak,
a masodik a nagyszuloket, aztan a keresztszuloket. hogy ki
ne haljon a nev a csaladban. Valamikor Buda6rs6n k6zked-
velt nevek voltak: Maria, Erzsebet, Katalin, Terez, Anna, Ro-
za, aztan Jozsef, Gy6rgy, Matyas, Pal, Antal, Vendel.
Szfvesen tartottak a keresztelot a vasarnapi nagymise utan.
Indulas elott a kisbaba k6rul forgolodott mindenki. Fel6lt6z-
tettek a legszebb ruhajaba. rendszerint csipkes polyaba. A
templomban a keresztelo kIlt k6rul allt a szukebb rokonsag.
A tisztelendo ur elmondta: .,En teged megkeresztellek az
Atya, a Fiu es a Szentlelek neveben.. ." A szertartas utan un-
nepsegre gyult 6ssze a csalad. A kisbaba ajandekot kapott
keresztszuleitol. A kisfiuk 20 pengot, a lanyok aranyfulbeval6t

! -szokas szerint -a polyaba k6tve.

A keresztmama egy hetig ebedet vitt a gyermekagyas ma-
manak. Meselik. hogy Sarlos doktor ur sokat bosszankodott
a zsiros huslevesek okozta panaszok miatt. Mindenesetre a
keresztmamak buszken tartva vittek az ebedet -diszes por-
celanb6greben, a legszebb asztalkendobe k6tve, hogy min-
denki lathassa, milyen megtisztelo feladatnak tesznek eleget

i lIyen "Godlbinkel" a helyt6rteneti muzeumban is lathat6.
A keresztmamak husvetkor, bucsukor, de meg mindenszen-
tek napjan is apro ajandekokkal, edesseggel, almaval, 6rven-
deztettek meg keresztgyerekeiket, es eletuk minden fonto-

I sabb allomasan jelen voltak. (Stenhauser)

Az emberi elet legfontosabb esemenyeit felidezo soroza-
tunkat a szuletes utan a keresztelovel folytatjuk. Mit me-
selnek errol a regi budaorsiek?


