
Maros megye unitáriusainál a kelet-nyugat irányba való temetkezés a gyakori. Sző-
kefalú magyarázat szerint, mert keletre nézünk. Kelet-nyugat iránytól eltérő szokásról 
csak két helyről van adatunk: Nyárádgálfahán és Ravábim temetkeznek így, azaz arc-
cal-lábbal délnek, fejjel északnak. Utóbbi helyen arra hivatkoznak, hogy a sírokat nem 
fejjel a hely irányába, hanem oldalt ássák. A kelet-nyugati iránynál a hely állása nem 
irányadó. Például Szőkefaltán fejjel a lejtő felé ássák a sírt. 

A sírok fekvésénél a templom is irányadó. Nyárádszentmártonban a régi (templom 
mellett levő) temetőben a sírok a templom falával párhuzamosak. Az 1800-as évek 
elejéről való új temetőben is eleinte a templom irányába temetkeztek, de ma már ettől 
eltekintenek. Ide tartozik, mint fília Csíkfahrz is, ahol a temető, régi sírjait úgy ásták, 
hogy a halottak lába a nyárádszentmártoni templom felé mutasson (Demeter Zsig-
mond patrónus család sírjai). Ádámoson a templom hossztengelyének irányába ássák a 
sírokat. 

Adorjáni Rudolf Károly 

Karácsonyi népszokások 
a Hont megyei Leléden 

Leléd (ma Lelá) egykor Hont vármegyei kisközség az érsekújvári járás kis települé-
sei közé tartozik. A lakosság létszáma a II. világháború óta 550 fő körül alakult. A köz-
ségnek helyi önigazgatási székhelye van, de sem iskolája, sem óvodája nincs, s az 
anyakönyvezés is az 5 km-re lévő Garamkövesden történik. A falu lakosai római kato-
likus vallásúak. 

Gyűjtésem témája a karácsonyi népszokások, amelyet ádventtől vízkeresztig dolgoz-
tam fel. Legidősebb adatközlőim visszaemlékezései a század elejéig nyúlnak vissza, 
így lényegében századunk első felére jellemző szokásokat sikerült rögzítenem, bár 
igyekeztem a változásokra is súlyt fektetni. Némely jelenségeket napjainkig nyomon 
követhettem, másokat viszont é p p e n csak halvány emlékünk sikerült rögzíteni. 

Ádvent 
Jézus születésének ünnepéhez való készülődés az ádvent kezdetével (András nap-

hoz legközelebb eső vasárnap) nemcsak külsőségekben megmutatkozó szertartások-
ból (s a hozzá fűződő hiedelmekből, időjóslásokból, babonaságokból) állt, hanem 
egyfajta lelki feltöltődést is jelentett a vallásos embernek. Ez valamennyi korosztálynál 
nemzedékeken keresztül természetes folyamat volt, amely persze az ősi keresztény 
szokások elveivel párosult. Ma már az ádvent fogalma - mint az egyházi év kezdete — 
szinte teljesen hiányzik a lelédi emberek tudatából. 

Az ádvent a szigorúi böjt időszaka volt. A szegényebbek és a vallásosabbak szinte 
teljes böjtöt tartottak, hús nélkül főztek. Zsírral szabad volt főzni. Általában szerda és 
péntek volt a húsmentes nap. A böjt Ádám-Éva napján, az éjféli misével ért véget. Ez 
alatt az időszak alatt nem tartottak lakodalmakat, vigadalmakat, tilos volt a mulatozás. 

Az ádventben minden reggel 6 órakor volt a hajnali mise, a roráté. Mivel helyben 
nem volt plébánia (ma sincs) a kántortanító végezte a szertartást. Erre főleg az asszo-
nyok jártak, a férfiak végezték a ház körüli teendőket. Vasárnap viszont a szomszédos 
Bajtárói (3 km) járt misézni a pap. 

Ádventhez kapcsolódik az alábbi hiedelemmonda-töredék is: Ádvent első vasárnap-
ján, éjfélkor megszólalt a templomban a harang, s egy néni ahogy azt meghallotta, fel-
kelt és elment a templomba, azt hívén, hogy már a hajnali misére harangoznak. Ahogy 
bement a templomba, nagy megdöbbenésére ott a halottak miséztek és énekeltek. Azt 
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mondták a néninek: mi halottak vagyunk nem élők, menj szépen haza, de vissza ne 
nézz az úton. A nénit ez az eset úgy megrázta, hogy egész életére belerokkant. 

András n a p (XI. 30.) 
E nappal kapcsolatban kevés idős ember emlékezett vissza hiedelmekre, szokások-

ra. Az alábbi két szerelmi jóslást sem ők gyakorolták, csupán hallottak róluk: András-
napkor jártak a jányok ráznyi az észtrit (zsúpos ház ereszét), 5 ahány búzaszem ki-
potyogott, annyi szeretője lesz neki. Vagy: ezen a napon a lányok didellét (gyúrt tészta) 
főztek, s ebbe tettek cédulát, melyre fiúnév volt ráírva. Amely didelle feljött a víz tetejé-
re, azt gyorsan be kellett kapnia a lánynak - hogy elvegye őt a legény - , s amilyen név 
volt benne, olyan nevű lesz a szeretője. Egy másik hiedelem szerint az asszonyok azért 
rázták meg az esztrit e napon, hogy a belőle kihullott búzát a tyúkoknak adják, s azok 
jó tojók lesznek. 

Miklós n a p (XII. 6.) 
Ez a nap nem volt egyházi ünnep, de az ehhez fűződő szokásokra még emlékez-

nek. Mikulás előtti nap estéjén a legények felöltöztek maskarába, Mikulásnak, papnak, 
ördögnek, és minden lányos házhoz bementek. Vidám dalolással mentek végig a fa-
lun, de volt, hogy zörögtek, pattogtak, csengettek. A lányoknak - az udvarló - ajándé-
kot is adott. Volt úgy, hogy tréfásan meggyóntatták a lányt. A családon belül a gyer-
mekeket ajándékozták meg, akik már előtte való este kitisztították a cipőjüket és az 
ablakba készítették. Almát, diót, tréfából még szenet, sárgarépát is kaptak a cipőbe, 
csizmába. 

Ma is divat a Mikulás napi ajándékozás. A kisgyenuekek ma is elkészítik cipőjüket, 
csizmájukat az ablakba Miklós nap előtti este. Főleg cukorka, csokoládé, édesség kerül 
bele. 

Luca n a p (XII. 13 ) 
E naphoz fűződő szokásokból csupán egy adatközlőm emlékezett arra, hogy vala-

mikor férfiak jártak köszönteni, bementek minden házhoz s verset mondtak - melyre 
már nem emlékszik. Borral, kaláccsal kínálták őket. 

Luca székről ugyan hallottak öregjeiktől, de ők ilyesmit nem láttak. Annyit hallottak 
róla, hogy Luca naptól minden nap faragták és karácsony estéjén az éjféli misén kellett 
ráállni, erről meglátták a boszorkányt. Az egyik adatközlő szerint az éjféli misekor a 
lánynak kellett ráállnia a templomban, megfordulnia rajta és meglátta ki lesz a szerető-
je. Patyi István így beszélt a Luca székről: Luca székét, tizénhárom nap kőcsinányi, de 
mindén nap kő benne csinányi valamit. És amikor elkészül elgyün az éféli mise, ak-
kor a Luca székire rá köll űnyi. Akkor látja a boszorkákot, mind. Látja ikét, de ha 
mégy haza, hamarább e kö néki menni haza, mint a misének vége van. És nem sza-
bad hátraníznyi, mer a boszorkák, ménnek utánna. Ö hazaméhet osztán, de né 
nízzen hátra, hanem ménjen be igényest a házba. Méglátja mingyig, mer a boszorkák 
azok seggel ünek az oltárnak. Nem szembe, hanem seggel, háttal ünek az oltárnak. 
(És aztán mit csinálnak a Luca székkel?) Hát, a Luca székét csak azé csinájják, hogy 
lássák még, hogy kik a boszorkák. (Igen, de miután hazamentek. Eltették vagy el kel-
lett égetni?) Nem hallottam, nem tudom. 

A legismertebb Luca napi tilalmak, a baromfiakhoz kapcsolódnak. Ezen a napon 
nem volt szabad varrniok az asszonyoknak, mert bevarrják a tyúkok seggit - nem toj-
nak. Az asszonyoknak kukoricát kellett pattogtatniok, hogy kipattogjon a tyúkok segge 
- tojjanak. Vagy forgácsot loptak a szomszédból, kasba rakták, hogy tojjanak a tyúkok. 
Fokhagymagerezdet tettek a kakas szájába, hogy mérges legyen, csípjen, ne engedje a 
férget az udvarba. A tehenek hátára keresztet vetettek, hogy a boszorkák ne menjenek 
megfejni. Ezen a napon bezárták az ajtót, hogy a házból a forgácsot ki ne vigyék, mert 
nem lesz szerencse a házra. Kölcsön kérni, kölcsönt adni ezen a napon nem volt sza-
bad, mert elviszik a szerencsét. Sőt még a tartozásokat is előtte való nap rendezték. Az 
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ajtókilincset fokhagymával bekenték, hogy elűzzék az ördögöt a házból. A lányok 
ezen a napon pogácsát sütöttek, melybe tollút szúrtak, ha a tollú megégett, azt jelentet-
te, nem megy férjhez a lány. Patyi István a szerelmi varázslást - igaz nem Luca napjá-
hoz kapcsolva — így mesélte el. Csinátak az asszonyok, a boszorkák. Amellik legínyt 
még akarták fognyi, sütöttek pogácsát karácsonykor, karácsony bőttyin és tettek bele 
tollút. Ha a tollú mégígétt benne, akkor nem sikerűt a terv. De ha a tollú nem ígétt 
még, akkor sikerűt. Odadták annak a legínynek, akit akartak mégfognyi. Odadták, a 
legíny megette, nem tudott emaradnyi attú a leánytú, e kellett néki vénnyi. 

Ma már csak az idősektől hallani a tilalmakról és a jóslásokról, de még ők is tagad-
ják, hogy valaha hittek volna benne. 

A szentcsalád-járás 
A szentcsaládot szobor vagy kép formájában 9 nappal karácsony előtt hordták oda, 

akinek parádés háza vöt. A szobrot vagy képet üzletben vásárolták. Egy csoportban 
összegyűltek asszonyok, emberek, gyerekek is. Minden este más házhoz vitték. A hát-
só szobában várták őket, vót úgy, hogy még az ágyat is ki köllött vinnyi, olyan sokan 
vótak. Az asztalt fehér abrosszal terítették le, rajta gyertya égett és virág volt, ez az ol-
tárt jelképezte. Minden háznál imádkoztak, énekeltek, a litániát is elmondták. Ez kb. 2 
óra hosszat tartott. Utána nem kínálták meg őket, nem beszélgettek, hazamentek és 
másnap másutt folytatták. Az utolsó este a szobor vagy kép visszakerült a gazdájához. 
Ez a szertartás a kis Jézus befogadását jelképezte - emlékeznek az adatközlők - , de 
csak a II. világhábom előtt volt szokás. 

Karácsonyi étkezés 
Karácsony napján a legszigorúbb böjt volt minden háznál. Volt, ahol egész nap nem 

ettek, csak a főétkezéskor. A gyerekeknek azt mondták, hogy: nem szabad ennyi, mer 
a Jézuskát nem láttyák még a falu végén, ha gyün az aranykocsival. 

A főétkezés időpontja nem volt egységes. Általában este volt, de nem meghatározott 
időpontban. Reggel csak teát ittak, délben savanyú bablevest, vagy fokhagymás levest, 
mákos gubát. A vacsorához a gazdasszony hímzett vászonterítővel terítette le az asztalt 
(máskor nem használtak terítőt), s mindent az asztalra készített, mert a gazdasszony 
nem kelhetett fel az asztaltól a vacsora alatt, hogy kotlós legyen a tyúkja, különben 
nem ülnek meg. A vacsorához a család apraja-nagyja az asztalhoz ült. Ha véletlenül 
tizenhármán lettek az asztalnál, akkor két asztalhoz ültek, merthogy a 13 szerencsétlen 
szám, s ez nem jót hoz a házra. Az asztal alá a gazda szénából kötött csomót, ez volt a 
Jézuska fészke, melyre még rózsafüzér is került. Szakajtóba kukoricát, búzát tettek, 
hogy bő termés legyen a következő évben. A gazda baltát, fűrészt, kötelet, illetve 
egyéb szerszámokat tett még az asztal alá. 

A karácsonyi asztalról nem hiányzott a kenyér, dió, szőlő, alma, fokhagyma. Az ét-
kezést az almával kezdték, amit a gazdasszony annyifelé vágott, ahányan voltak, min-
denkinek egy szeletet adott, annak jelképeként, hogy szét ne essék a család. Bárhová 
kerülnek az életben, jusson eszükbe a karácsonyi alma, az, hogy hová tartoznak. Má-
sok szerint azért osztották szét az almát, hogy a következő évben is ugyanannyian ül-
jenek az asztalhoz, hogy ne haljon meg senki. Ha valaki nem egészséges részét kapta 
az almának, az azt jelentette, hogy beteg lesz. Egyik adatközlőm elmesélte, hogy már 
most, öreg korában az erdőbe ment fáért, s ott eltévelygett, sehogy sem találta meg a 
kivezető utat. Kétségbeesett, imádkozott, eszébe jutottak volt családtagjai, rágondolt a 
karácsonyi almára - s végül sokára megtalálta az utat. 

Diót is kapott a gazdasszonytól mindenki, azt megtörték és megették. Ha valaki 
rossz diót kapott, azt jelentette, hogy rövidesen meg fog halni, vagy beteg lesz. Mind-
ezek után ették a maradék savanyúi bablevest, mákos gubát, vagy a mákos, vagy diós 
didellét (gyúrt tészta). Karácsonyi csemege volt az aszalt szilva. Vízbe tették, forralták, 
citrommal ízesítették. Megdagadt és a magjától elvált - nagyon finom volt. 
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Az édesség karácsonykor a kalács volt. Már karácsony hetében a tejből túrót, tejfölt 
készítettek a sütéshez, s a főzéshez tehénvajat. Volt ahol előtte való napon, volt ahol 
Ádám-Éva napján sütötték a túrós, mákos, gyiós és a karácsonyi kalácsot. Ez kelt tészta 
volt. A lisztet tejföllel, vajjal megdagasztották, négy darabra osztották, karvastagságúra 
nyújtották, egybefonták, majd vékony réteg tésztával körülkerítették és hosszúkás tep-
siben sütötték. Ilyen kalácsot kaptak a pásztorok is a karácsonyi vesszőhordáskor. A 
karácsonyi ostya is ott volt minden háznál, néhol ebéd előtt kapott a család minden 
tagja, de a legtöbb helyen a fára akasztották. A karácsonyi ostyát egy héttel karácsony 
előtt vidéki cigányasszonyok árusították a faluban - állította némely adatközlő, de volt 
aki szerint otthon sütötték a karácsonyi ostyát. 

Mivel a karácsony tája a disznóölések ideje is volt, így gyakori volt karácsony napján 
a kocsonyafőzés, ezt azonban csak az éjféli mise után ehették meg. Este bort, pálinkát 
fogyasztottak a felnőttek. 

Ma már a karácsony napi étkezésnek nincsenek meg a hagyományos szertartásai. A 
böjtöt - főleg idősek - több helyen ma is megtartják. A háziasszonyokra háatl ezen a 
napon a főzés, sütés, takarítás. Gyakori böjti eledel a vásárolt élő, vagy fagyasztott hal, 
melyet sütve, rántva, vagy paprikásnak készítenek el. Kalácsot is sütnek, de nagyobb 
mértékben süteményeket. A fő étkezés teljesen családi szokás szerint alakul, mára a 
karácsonyi asztal tartozékai is elmaradtak. Almát ugyan ma is esznek, ostyát is, de sem 
az asztalon, sem az asztal alatt nincs jele a régebbi szokásoknak. Ha még fenn is ma-
radt egy-egy hagyományosabb mozzanat, nem keresik, nem ismerik eredetét. 

Karácsonyi morzsa 
Mindenütt nagy fontosságot tulajdonítottak neki. A szentestei vacsorából a gazdasz-

szony mindenből tett az asztal sarkára. Egy másik magyarázat szerint pedig az asztalon 
maradt maradékot szedte össze a gazdasszony egy papírzacskóba. Egy szem sem me-
het kárba - mondták. Ezt vagy a kamrában, vagy a lakóházban a szekrény tetején tá-
rolták. Ezt a morzsát a beteg állatok gyógyítására használták: lapátra tették, s a tűz fölé 
tartották, hogy megfüstölődjön. Ha a tehénnek hascsipedése volt, a hasa alá tették füs-
tölés közben - s ettől meggyógyult az állat. Másik változat szerint, a megszárított mor-
zsát megtörték, s így adták a beteg állatnak, vagy vízbe tették és ezzel itatták. Sőt em-
beri betegségek gyógyítására is használták: ha valakit megigíztek a morzsát megfüstöl-
ték, a beteg elé tették (az arcához), s a füst elűzte a betegséget. Vót mikor méggyógyút 
az állat, vót amikor nem - vallották be az öregek. 

A pásztorok vesszőhordása 
Ádám-Éva napján, a koraesti órákban történt. Kanászok, juhászok, tehenesek járták 

a falut, ahhoz a házhoz mentek be, amelyből őrizték az állatokat. Hónuk alatt egy kö-
tegben hozták a mustárvesszőt, amit a helyi erdőben szedtek. Amikor bementek egy 
házhoz, így köszöntek: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Bort, búzát és békességét, adjon 
Isten bőven! Ezután a gazdasszonynak jobb kézzel, a köténye sarkával kellett kihúzni 
egy szálat a vesszőcsomóból, és ezzel végighúzott egyet a pásztoron. Annak táncolnia 
kellett egyet, s közben azt mondta: Kuss ki, kuss ki (ez vonatkozott a malacokra); Haj 
ki, haj ki (ez vonatkozott a tehenekre). Ezt az állatok szaporodását szolgáló mondást 
úgy magyarázták, hogy egész évben légyen mit kihajtanyi a mézőré. A másik változat 
szerint: a gazdának bő áldás légyen a tehenekre és a malacokra. 

A pásztor felesége ezalatt kinn az utcán várt a táskával és demizsonokkal, vagy ko-
sárral, sőt még zsákkal is. Ebbe gyűjtötték az adományt: bort, kolbászt, diós és mákos 
kalácsot, valamint egy kerek karácsonyi kalácsot, amit erre az alkalomra, nekik sütött a 
gazdasszony. 

A kihúzott vesszőszál ott maradt a háznál, a szekrény tetején, vagy a mennyezeti ge-
rendán volt a helye. Ha a gyerekek rosszak voltak, ezzel fenyegették, de volt, hogy 
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ezzel hajtották ki tavasszal az állatokat a mezőre. A háború után ez a szokás is elma-
radt. 

Bet lehemezés - karácsonyi éneklés 
Leléden nem volt betlehemezés - állítják az idősek, csupán néhányan mondták, 

hogy nagyon régen volt, de akkor is Ipolyszalkáról (a szomszédos község) jöttek. A 
karácsonyi éneklésre azonban nagyon jól emlékezett mindenki. Szentestén a gyerekek 
csapatba verődve (5-10 is) jártak minden házhoz énekelni. Megálltak az ablak alatt, 
vagy az ajtóban s beköszöntek: 

Dicsértessék a Jézus Krisztust! 
Meghallgattyák az isten igéjét? 
Ezután karácsonyi énekeket énekeltek, pl. a Mennyből az angyalA. Ez a mai napig 

is a legismertebb karácsonyi ének, amit a templomban, de otthon is énekelnek még az 
idősek. 

Az alábbi éneket azonban nem imakönyvből, hanem az iskolában, meg az öregek-
től tanulták: 

Haj víg juhászok, csordások 
csörgedeznek a források, 
de gyönyörű ez az éjjel, 
abba tekintesetek széjjel. 
Nézzetek Betlehem felé, 
honnan az a fényesség jön. 
Tizenkettőt vert az óra, 
ma született a Jézuska, 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
Más háznál megint mást énekeltek, mint a Pásztorok, pásztorok örvendezve... kez-

detű éneket, amely az imakönyvben is megtalálható, s ma is éneklik a templomban 
karácsonykor. Amikor a gyerekek befejezték az éneklést, a gazdasszony megkérdezte 
tőlük: Hányan vagytok.?- Tízen!- Annyifelé szalaggyatok!- volt a válasz, persze csak 
tréfából. A gyerekek a tarisznyájukba diót, kalácsot, almát, cukrot kaptak, s néhol 10-
20 fillért is. Énekelni este 10-ig jártak. 

A háború után a karácsonyi éneklés is elmaradt a faluban. Néha előfordul, hogy ci-
gány gyerekek elmennek egy-egy házhoz, de legtöbbször elkergetik őket. 

Nagykarácsony napja (XII. 25 ) 
Az év legnagyobb ünnepe volt. A reggeli misére a család minden tagja elment, aki 

csak tehette. Ezen a napon a férfiak még a trágyát sem vitték ki az állatok alól. Az asz-
szonyok nem főztek, előtte való napon elkészítették az ünnepi eledelt. Ilyenkor min-
den háznál húst főztek, baromfi vagy disznóhúst, esetleg füstölt húsból való levest. 
Ezen a napon nem mentek más házhoz látogatóba. Délután litániára vonult a család 
minden tagja, majd mindenki hazatért. Énekeltek, imádkoztak és beszélgettek. 

István napja (XII. 26.) 
Karácsony második napján már nem volt olyan „fegyelem", jobban szórakoztak, lá-

togatták egymást. Köszönteni csak a gyermekek jártak rokonokhoz, akiktől cukorkát 
és pénzt is kaptak jutalmul. István-napi köszöntő versre nem emlékeznek. Délután, 
litánia után a rokonok meglátogatták egymást, beszélgettek, szórakoztak. Este a fiata-
lok mentek a bálba. Az asszonyok ekkor már főztek, de volt úgy is, hogy maradékot 
ettek. A férfiak ezen a napon sem tisztították az istállót. Délután, este már gyakoribb 
volt a borozgatás is. 

János n a p h o z (XII. 27.) semmilyen szokás nem fűződött ebben a községben. 
Ugyanígy nem ismerik az Apró-szentek. ünnepét, csupán a templomban hallottak róla. 

Szilveszteri XII. 31.) 
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Az év utolsó napja nem tartozott a nagy ü n n e p e k közé. Az asszonyok - de a férfiak 
is - végezték a napi teendőiket. Este elmentek a hálaadásra a templomba. A férfiak a 
kocsmába tértek be szórakozni, a fiatalok a szilveszteri mulatságba. A családok pedig 
otthon beszélgettek, kártyáztak, borozgattak. Az asszonyok ekkor sütötték a szilvesz-
teri pogácsát. Általában megvárták az éjfélt, s ekkor egymásnak boldog új évet kíván-
tak. Volt aki a pásztorok éjféli ostorpattogtatására is emlékezett. 

Újév napja (I. 1.) 
Nagy ünnep volt, semmit sem dolgoztak ezen a napon. Reggel e lmentek a szentmi-

sére. A gyerekek jártak köszönteni a rokonokhoz. Az alábbi köszöntő ismert volt a fa-
luban: 

Az újév reggelén, minden jót kívánok, 
amére nézek nyíljanak virágok.. 
Még az ég felett is rózsa nyiladozzék.. 
Dalos madár zengjen minden rózsabokron, 
legyen szép, legyen jó, legyen minden bőven, 
legyen áldás rátok az új esztendőben. 

A köszöntőért cukorkát, almát, diót és pár fillért kaptak. Felnőttek nem jártak kö-
szönteni. 

A mai szilveszteri és újévi szokások semmit sem őriznek a múltból. Mindkét n a p o n a 
televízió az egyet len szórakoztató eszköz, mivel még bált sem rendeznek a faluban. A 
fiatalok házibulikra mennek. Szilveszterkor sütnek, főznek az asszonyok. Az újévi kö-
szöntés sem szokás ma már. 

Újévkor embernek (férfinak) kellett menni először a házhoz, mert az szerencsét 
hozott, az asszony elviszi a szerencsét - ezért óvakodtak, hogy ne asszony nyisson aj-
tót újév napján először a házba. Nem volt szabad szárnyast főzni (enni), mert kirepül 
a házból a szerencse, disznóhúst kellett főzni, mert az betúrja a szerencsét. Nem volt 
szabad ezen a n a p o n kölcsön adni és kapni, mert akkor egész évben tart az adósság. 
Pénzt sem volt szabad kiadni, mert egész évben hiányozni fog. 

Vízkereszt (I. 6.) 
Vízkereszttel ért véget a karácsonyi időszak. Ezen a napon már kivitték a karácsony-

fát is, és a karácsonyt jelző „kellékeket" az asztal alól. Ünnep volt e nap is. Mindenki 
elment misére, ahol a be tonhordóban lévő megszentelt vízből mindenki merített, s egy 
kis üvegben vitte haza. A szentelt vizet házszentelésre (hogy a gonoszt kiűzzék), bete-
gek és halottak beszentelésére használták. Egész év folyamán tartottak otthon szentelt 
vizet, hogy szükség esetén kéznél legyen. 

Ezen a napon ma is van vízszentelés a templomban. A nagy be tonhordóban mindig 
ott van a szentelt víz. Aki jár, az vízkereszt napján visz haza belőle. Az idősek közül 
van, aki a régi szokás szerint használja is. Az egyik adatközlő elmondta, hogy m é g ma 
is gyógyít vele embereket , gyerekeket , akik valamitől megijednek. 

Dánielné Matus Erzsébet 
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