
Ház-szentelés a magyarországi románoknál

Január 6-a a keleti egyházban Krisztus születésének

ünnepe. Ezt ünnepelte a régi naptár szerint a magyar-

országi román ortodox közösség is. Vízkereszt napján

– a Gergely naptár szerinti idõszámításra való áttérés

után – a Jézus megkeresztelésérõl való megemlékezés

került elõtérbe. Ezen a napon, templomi szertartás

keretében vizet szentelnek.

A szentelmények – a szakrális tárgyak, szentelt nö-

vények, ételek, italok – még napjainkban is jelentõs

szerepet töltenek be a román közösségek életében. A

hívõ emberek természetfeletti, mágikus erõt tulajdo-

nítottak ezeknek, gyakran kaptak szerepet a népszo-

kásokban, népi hitvilágban, hiszen megszentelésük

által kiemelkedtek a mindennapos eszközök, tárgyak,

ételek, italok sorából. A román ortodox egyház legfontosabb
szentelményei: a szenteltvíz, a szentelt étel, búza, kenyér és a
bor.

A néphit szerint a szenteltvíz egész évben, más ada-

tok szerint hét évig nem romlik, nem büdösödik meg.

Mivel az összes betegség gyógyítására alkalmasnak

gondolták, minden család vitt belõle haza a templom-

ból. Nagyobb ünnepeken, a testi-lelki megtisztulás re-

ményében ittak belõle három kortyot. A szenteltvízzel

való behintés bizonyos mágikus eljárásokban és a pa-

raszti gyógyító gyakorlatban volt általános. Itták a to-
rokfájás és az álmatlanság gyógyítására, csepegtették a

gyulladt szembe, fülbe, kenték vele a sebeket, a fájós testrésze-
ket. Behintették vele a kereszteletlen gyermeket, de

öntöttek a gyermekek elsõ fürdõvizébe is. Alkalmazták

a ráolvasásokban, a szemmel vert gyermek homloká-

ra, talpára, tenyerébe és szívére a szenteltvízbe már-

tott bal kéz kisujjával rajzoltak

keresztalakot.

A víz szentelésével szorosan

összekapcsolódó ünnep a ház-
szentelés, amit a hazai román or-

todox közösségek napjainkig is

a gonoszt távoltartó erõvel ru-

háznak fel. Az egyházi szokás

során a lelkész megszenteli az

ortodox hívek lakóházát, gaz-

dasági építményeit, a kántor és

egy csapat fiúgyermek kíséreté-

ben. A Jézus megkeresztelkedé-

sérõl szóló román nyelvû egy-

házi ének hallatán, a kereszttel

érkezõk számára kinyitották az

utcaajtókat, ezzel jelezve a fo-

gadókészséget. Ezen a napon,

a házszentelõk távozásáig szigo-
rú böjtöt kell tartaniuk a hívek-

nek. A házszentelés alkalmával

a pap elõször a felsorakozott

családtagokat hinti be, akik

megcsókolják a keresztet. Ez-

után szentelik meg a házat, an-

nak minden helyiségét a szentelt vízbe mártott szárí-

tott bazsalikomcsokorral, majd a gazdasági építmé-

nyek és kutak megszentelésére kerül sor ugyancsak a

gonoszt távoltartandó.

A házszentelés célja a tisztító, gonoszûzõ erõ bizto-

sításán túl a hívek meglátogatása, valamint az egyházi

adománygyûjtés volt. A házszentelõk fáradságukért

ételt, ajándékot és pénzt kaptak a hívektõl.

A szokáshoz számos, fõként a termékenység- és a

szerelmi varázslás körébe tartozó hiedelem kapcsoló-

dik. Szokásban volt például, hogy az eladó lányok

gyöngyüket a küszöbre tették, hogy ezek megszentelé-

se után, nagyobb sikerük legyen a vasárnapi táncház-

ban, a joc-ban. A férjjósló szokások közül megemlít-

jük, hogy a lányok a házszentelés éjszakáján arra a

helyre feküdtek le, ahol a pap állt, hogy megálmodják

jövendõbelijüket. A pap által

megszentelt terményeknek va-

rázserõt tulajdonítottak, ezért

ezekbõl – fõként kukoricából –

keresztet formáltak az asztal

alá vagy a küszöbre, majd a

házszentelés után az állatok-

nak adták termékenységvarázs-

ló célzattal. A család legkisebb

tagjai szenteltvizet ittak a pa-

pot kísérõ gyermekek derekára

akasztott csengõbõl, hogy szép

hangjuk legyen.

A víz tisztító erejébe vetett

hit kereszténység elõtti idõkre

vezethetõ vissza. A szenteltvíz

gyógyító, gonoszûzõ, rontást

elhárító szerepét szentelt vol-

tának köszönheti. A megszen-

telt vízzel kapcsolatos hiedel-

mek feltehetõleg azért marad-

hattak napjainkig élõ elemei a

néphagyományoknak, mert

ezeket az egyház is erõsítette.
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