
A vihar múltával lassan szállingóztak az em-
berek vissza a faluba. Prédikátort kezdtek tar-
tani a benedekiekkel együtt. Uszódon oratóri-
umot /imaházat/, a benedekiekkel összefogva 
Szentbenedeken templomot építettek. Mindkettő 
fából, sövényből épült, vályoggal volt tapasztva.
 1725-ben 31-re emelkedett a családfők száma, 
ami minimum 155 főt jelentett Uszódon. Közben 
Kara elnéptelenedett, lakói Szentbenedekre és 
Uszódra költöztek. Így 1738-ban már 41 családfőt 
őrzött meg Pap János bíró adó� zetési lajstroma. A 
falu lakóinak száma legalább 205 fő volt.
Ekkor a falunak még nem volt malma és mészár-
széke. 
A neve az 1763-87-es katonai térképen Uszottként 
szerepel, utalva a Mátyás király korából származó 
gát sokszori átszakadására, a falura törő árvizekre.
Nem véletlenül született a gyermekmondóka:
Úszód úszik, Benedök bukik, Gédőrnek még a 
pipöllője sé láccik.
A falu középső részén az imaház körül, onnét ki 
északra, Szentbenedek felé lakótelkek csoporto-
sultak lakóházakkal és viszonylag szűk udvarok-
kal, melyeken jobbára csak barom� t tartottak. A 
házak sövényből fonott, sárral tapasztott, náddal 
fedett épületek voltak. Ezt a részt a szálláskertek 
öve vette körül, ahol az istállók álltak, benne a 
szarvasmarhákkal, lovakkal, disznókkal. Ott tar-
tották a gazdasági szerszámokat és a takarmányt 
is. A mai Pető�  Sándor utca /régiesen Fokalja/ 
már a szálláskertek közé tartozott.
Őseink a Kalocsai Érseki Uradalom jobbágyai 
voltak, az érseknek adóztak. Mivel a falu hatá-
rában nem volt gabona termesztésére alkalmas 
terület, ezért az érsekségtől béreltek földeket. Ne-
vezetesen: Hanyikot, Pálföldjét, Szent Gál felét, 
Szakmár felét. 

 Ebből az idő-
ből származik a 
mondás:
Uszódnak akkora 
a határa, hogy a 
szakmári temp-
lomdomb aljáig 
ér. Ebben a ko-
rai időszakban a 
robotolás köte-
lezettsége nagy 
teher volt.
Viszont nem je-
lentett rendsze-
res heti ingyen-
munkát, hanem, 
mivel az érsek-
ségnek fára, szé-
nára, fuvarra, 
építőmunkásra 
a l k a l man ké nt 
volt szüksége, így 
ezzel tudták le a 
robotot. 
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AZ USZÓDI RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG

Az egyházközség megalapítása
A templom felszentelése után a kalocsai főkáp-
talan azonnal gondoskodott róla, hogy minden 
vasárnap és ünnepnapokon rendes szentmise 
legyen Uszódon. Először a káptalan tagjai (a ka-
nonokok), majd a többi kalocsai áldozópap, vé-
gül a jezsuita szerzetesek kerültek sorra a szent 
szolgálatban. Az időjárás rosszabbra fordultával 
azonban ez az eljárás igen terhessé vált, ezért a 

főkáptalan felszólította Schreyek Antal plébánost 
egy káplán tartására, akinek Uszód ellátása lett a 
feladata. Csakhamar felismerték, hogy ez sem je-
lent hosszú távra megoldást, így a hívek egymást 
érő könyörgése végül arra indította a káptalant, 
hogy október 8-i ülésén Isten nagyobb dicsősé-
gére plébánia rangjára emelje Uszódot. Ekkor 
pedig nem volt más hátra, mint az új plébános, 
az első felelős lelkipásztor kijelölése. A pályázatot 
az érseki körlevélben ki is hirdették, s a főkápta-
lan által megválasztott, az érsek által pedig meg-
erősített plébános a főszékesegyházi hitszónok, 
Horvát Imre karkáplán lett. Beköszöntő beszédét 
1870. december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás 
ünnepén mondta, megemlékezve arról, hogy ez a 
nap éppen keresztségének jeles napja. Beiktatása 
1871. január 15-én volt.

A közösség anyagi helyzete
A plébániai javadalmak hivatalos átadását a kö-
vetkező év elejére kellett halasztani. A templom 
vagyona az átadáskor mintegy 710 Ft-ot tett ki. 
A hívek a meghirdetett gyűjtés során tehetségük 
szerint, vetélkedve siettek áldozataikat Isten oltá-
rára tenni. Az első gyűjtés 314 Ft-ot eredménye-
zett: bár sokan csak 1-2 forintot tudtak szegénysé-
gükből félretenni, a közösség létszámát tekintve 
az adomány herceginek bizonyult (a legnagyobb 
összeg, 70 Ft, ezúttal is Csizmadia Józse� ől ada-
tott). Az adakozók semmi más jutalmat nem 
vártak lemondásukért, mint Isten kegyelmét és 
áldását önmagukra és hozzátartozóikra. A hívek 
adományából beszereztük a templom számára a 
még hiányzó eszközöket. A szobrokat Tirolból, a 
ruhákat Pestről és Bécsből rendeltük. Ezek által 

értékesebb és szebb felszereltsége lett az uszódi 
templomnak, mint bármelyiknek a kerületben. 
Csak a legfontosabb kiadásokat említem: fe-
hér-vörös selyempalást arany virágokkal, lyoni 
aranypaszománttal (50 Ft), violaszínű ünnepi 
kazula lyoni aranyszegéllyel (30 Ft), ostyasütő 
vas kilenc metszéssel (15 Ft), tumbára való taka-
ró Oberbauertől (32 Ft), feltámadási szobor és a 
halott Krisztus szobra (42 Ft), vörös bársonyszék 
a mennyezet alá (26 Ft), templomi csillár (46 
Ft), Krisztus koporsója (45 Ft). A templom előt-
ti kereszt egy szép Máriaszoborral lett ékesítve 
Csizmadia József ajándékaként. Így már minden 
eszköze megvan templomunknak, ami az isten-
tisztelet fényét emeli, a hívek áhítatát fokozza.

- Kéri Benedek, Atanáz atya - 
plébániai adminisztrátor

FALUNK TÖRTÉNELMÉNEK
TOVÁBBI ALAKULÁSA

Foktő, Kara, Szentbenedek mellett Uszód refor-
mátus lakosságát a néprajzkutatók tőzsgyökös 
lakosságnak mondják. Ez azt jelenti, hogy őseink 
már a reformáció elterjedésének korai időszaká-
ban megtelepedtek ezen a területen. 
Első adataink a falu lakosságáról 1699-ből valók. 
Ekkor Pest-Pilis-Solt vármegye területén Kara és 
Foktő mellett Uszód is felkerült a listára, mégpe-
dig 25 családfővel. A történészek ötös szorzójával 
tehát 125 főre tehető a község lakossága. A „kuruc 
zenebona” idején a menekülő emberek ajkán szü-
lethetett meg a következő népdal, amit megtalál-
hatunk a Kalocsai kertek alatt című népdalgyűj-
teményben is. Dallamát használták fel az Uszódi 
Dallamok összeállításakor.

AZ USZÓDI RÓMAI KATOLIKUS

Uszód történetéből

kivetettségében saját sorsukat látják.
Sajnos a kántálás (kóringyálás, mendikálás) és a betlehemezés mára már 
jobbára eltűnt. A csak beás cigányok lakta Alsószentmártonban járnak még 
koledálni (kántálni) betlehemezni. Régen a cigány gyermekek összeálltak, s 
Karácsony vigíliáján, első-másod napján házról-házra jártak a faluban, s jókí-
vánságokat mondtak énekes-verses formában a ház népének.

Jó reggelt! Hála legyen, hogy megértük ezt a karácsonyt!
Békével és egészséggel, jókedvvel, büszkeséggel és boldogsággal,
sok  jóval, sok szerencsével. Tőlem keveset, a Jóistentől többet.
A rossz illanjon el, mint a harmat, jöjjön a jó, mint a méhek!
Amennyi szalma van ennek a kunyhónak a tetején, annyi papírpénzt adjon
a Jóisten a kunyhótok földjére!
Bocsássatok meg, hogy nem tudok többet!

(Beás köszöntő)
Az oláhcigányok így köszöntenek:

Zhutisardas  o Del te resas o krechuno. Te resas les ande inke bute bershende
baxtyasa, zorasa, pachasa, vojasa, sastyimasa, boranca, shamutrenca, grastenca,
vurdonenca, tye shavorenca kethane, tye niponca kethane, haj tye lashe manushenca
kethane. Po rup po somnakaj te phiren. T’aven saste haj baxtale, chikana te na-ven 
nasvale!

Segített az Isten, hogy elérjük a karácsonyt. Érjük el még sok számos esztendőben erővel, 
egészséggel, szerencsével, jókedvvel, békével, menyekkel, vőkkel, lovakkal, kocsikkal,
gyerekeitekkel együtt, népeitekkel együtt, a te jó embereiddel együtt. Ezüstön, aranyon 
járjatok. Legyetek egészségesek, szerencsések, soha ne legyetek betegek!

forrás: sulinet.hu, europaiut.hu
- Kiss Péterné -

            Balogh Mónika: Szent család

Szüretibál        - cikk kezdete az újság belsőben -

Gyöngyös pruszlik: ez egy tükörselyem, piros 
pruszlik volt, melyet különböző színű és alakú 
gyöngyökkel díszítettek.  Nyakkivágásba vékony 
csipkefodrot tűztek. Vékony organza, buggyos 
ujjat varrtak a karöltőjébe, gumival „buggyozták”, 
szélére szintén csipkét varrtak.  Nagyon szépen 
mutatott, ahogy az ujj alatt átlátszódott a cifra 
hímzés. A pruszlik elejét patenttal vagy nemze-

ti színű vékony kis szalaggal fűzték össze. Ilyen 
nemzeti színű szalagot kötöttek a két karjukra is 
a buggyos ujjra.
Csőszlegények: fehér vászon „bőgatyát” viseltek 
csizmával, hozzá fehér, bő ujjú vászoninget, fe-
kete mellényt, fekete kalapot. A kalapjuk mellé 
árvalányhajat, később rozmaring ágat muskátlival 

tűztek.
Itt is megvoltak a párok. A csőszlegénynek el kel-
lett menni lóháton a csőszlányért. A csőszlány 
dolga volt a ló feldíszítése virággal és kivarrt zseb-
kendővel. Így vonultak a gyülekező helyre. Ami-
kor összeverődtek a � atalok, akkor együtt mentek 
a bíróval a bírónéért, s kezdődhetett a felvonulás 
a bálba hívogatás. Nagyon szép hagyomány volt, 
hogy a lányok kocsira szállva, a � úk lóháton át-
látogattak a szomszéd falvakba is. Zeneszó, ének, 
ostorcsattogás, csengőszó jelezte a falusiaknak a 
szüretibálosok érkezését. A régi képeket elnéze-
getve, nem mai keletű ez a hagyomány, lehet, hogy 

már 80-90 éves múltra tekint vissza.
A mai lelkes � atalokon múlik, hogy még sokáig 
gyönyörködhessünk benne!

Samu Sándorné
- folytatjuk -

uszódi utcakép:
Laboda Miklós és dr. Major Jenő:
Egy Duna menti falu településtudományi vizsgálata kiadványból



Kukoricatermesztés

Vidékünkön a kukorica már az 1700-as évek 20-
30-as éveiben feltűnt. Sokáig azonban megmaradt 
kerti növénynek. Ez azt jelentette, hogy csak em-
beri fogyasztásra termelték. Darát, lisztet őröltek 
belőle. A darából főzték a kukoricakását, a lisztből 
sütötték a málét. Mindkettő laktató étel volt. Sok 
idő telt el, mire az állatok etetése végett kezdték 
termeszteni. A gazdák kertjei, földjei nem egy he-
lyen voltak, a vetésforgót is be kellett tartani, ezért 
volt, hogy több darabba is került kukorica. Csak 
április 10-e után lehetett vetni, amikor a föld már 
megfelelően felmelegedett. Két módja volt a vetés-
nek még az 1950-es években is. Az egyik, amikor 
az ősszel felszántott, majd tavasszal megmunkált 
földbe lóval húzott vetőgéppel juttatták a földbe 
a magot. Ez volt a korszerűbb, könnyebb. Ehhez 
elég volt egy ember. A másik, ősibb módja az volt, 
hogy pl. búzaföldet ősszel csak „megkeverték”, de 
nem szántották. Tavasszal kiment a gazda a lovas 
ekével, meg kiment egy nő a családból. A gazda 
elkezdte a szántást, végig borított a föld hosszában 
két ekényit, a harmadikba ment utána a nő, köté-
nyében a kukorica vetőmaggal, mezítláb. Jobb láb-
bal kis lépést előre lépett, sarkával a puha földben 
kis gödröt vájt, jobbról mellélépett, a kötényből 
2-3 szem magot dobott a mélyedésbe. Bal lábbal 
betakarta, azzal az elvetett, betakart kukoricára 
lépett, majd ismét a jobb láb következett. Hideg 
időben bizony majd lefagyott a lábuk, mire a 400-
600 ölet elvetették! Innét mentek a következő 
földdarabot is elvetni. 
A kukoricát nyáron lovas ekével ekézni, kapálni, 
közben tölteni kellett. Uszódi búcsúra megkapál-
ták másodszor is. Ha szükség volt a harmadik ka-
pálásra, megszenvedtek a kapások! Addigra meleg 

volt a magasra nőtt kukoricában! A levele pedig 
felhasogatta a bőrt a karokon, nyakon. 
Szedése szeptember végén, október elején kezdő-
dött. A család a segítségekkel szekérrel, felszerel-
kezve vesszőkosarakkal, kiment a földre. A gazda 
vitt magával csumavágó kapát is. A nők gyorsan 
lekaptak a terület közepén 4-5 sort, innét a fér�  
kivágta a kukoricaszárat. Ezen az üres területen 
állt be aztán a kocsival. A csöveket a csuhéval /
lazzal/ együtt törték le a szárakról, dobták a ko-
sarakba, majd öntötték a kocsira. Ha egyik darab 

földdel végeztek, s volt még idejük, átmentek a 
másik dűlőbe, s ott is elvégezték a munkát. Késő 
délután a szekér rakományt hazavitték, az udva-
ron rakásra hányták. Ezután elvégezték az álla-
tok körüli dolgukat, vacsoráztak, majd jöttek a 

szomszédok sámlikkal, s nekiálltak 
a fosztásnak. Közben beszélgettek, 
viccelődtek, akár énekelgettek is az 
éjszakában.
Ez volt ám a gyerekeknek a jó játék! 
A lazban lehetett bukfencezni, fel-
küldték őket a rakás tetejére, hogy 
túrjanak le fosztani valót. 
A kukoricacsövek legszebbjeiről csak 
lehúzták a csuhét, de nem tépték le. 
Azokat összekötözve szellős helyre 
akasztották, s abból lett a kásának, 
málénak, következő évi vetőmagnak 
való. Az állatoknak szántat góréba 
hordták, vagy a padlásra. 
Téli estéken a kemence mellett egy-
egy kosárral lemorzsoltak, mindig 
annyit, amennyi az állatoknak pár 
napra elég volt. Ezt legtöbb helyen 

kézzel végezték, ám később kézzel hajtott morzso-
ló is megjelent egy-egy háznál.
A nagyobb kukorica területek vetésével szükség 
volt hatékonyabb, kézzel hajtott morzsolókra is. 
A gépesítés elterjedésével már készültek géppel 
hajtottak. Ez egy-egy akadt a falvakban. Amikor 
az beállt az udvarra, addigra ott volt a család ap-
raja, nagyja. Mindenkinek jutott munka. A gyere-
kek a góréban megtöltötték a kukoricás kosarakat 
a csövekkel, a fér� ak a morzsolóhoz hordták, az 

asszonyok dobálták a garatba, más 
fér� ak zsákokba merték a szeme-
ket, s a kamrába hordták. A vissza-
maradt csutkát is összegyűjtötték, 
begyújtáshoz használták, a tűzhely-
ben tüzeltek vele. A kislányoknak 
csutkababát is készítettek belőle! A 
morzsolással egy délelőtt vagy dél-
után készen is lettek. Szalai Feri bá-
csi volt, aki masinájával a tavasz be-
köszöntével járt udvarról udvarra.
Késő őszi napokon a fér� ak kimen-
tek kivágni, összekötni, kúpokba 
rakni a kukoricaszárat. Amikor 
ráértek, behordták az udvarokba. 
Ezt, akár csak a csuhé nagy részét 
a tehenek elé adták, amik lerágták a 
leveleket, kissé összerágták a szárat 

is. Ott maradt előttük 
az ízék. Ezt fölszed-
ték, összekötötték, s 
miután megszáradt, a 
kemencében fűtöttek 
vele. 
A kukorica munkái-
hoz nem szoktak nap-
számosokat fogadni, 
hanem a rokonok, 
szomszédok segítettek 
egymásnak. 

Vörös Zoltánné 
- folytatjuk - 

Paraszti munkák

Hogyan ünnepli a karácsonyt a cigányság?
A Karácsony a magyarországi cigányság számá-
ra – akárcsak a többségi társadalomnak – a leg-
nagyobb, legszentebb ünnep. Központjában a kis 
Jézus megszületése fölötti öröm, az összetartozás 
megélése és az emlékezés áll. A cigányság külön-
böző csoportjai, rétegei egymástól némiképp el-
térően ünnepelnek. A hagyományőrző családok 
még megtartották a régi szokások egy részét, az 
asszimilálódni igyekvő réteg azonban a többségi 
szokásokat követi.
Hazánkban a kétnyelvű cigányok legnagyobb lét-
számú csoportja az oláhcigányok, az ő nyelvükön 
(romani) a Karácsony megfelelője Krechuno. A 
kisebb létszámú beás cigányok, akik román nyelv-
területről érkeztek hazánkba, Krisjunnak nevezik 
a Karácsonyt.

Mária és József betérhetnek
A várakozás, a készülődés általános.  Az asszo-
nyok – bármilyen szegény családról is legyen szó 
– igyekeznek minden jót előteremteni, hogy mél-
tóképpen ünnepeljenek. Ez így volt a múltban is, 
az évnek legalább ezen a jeles napján nem éhezhe-

tett a család.
Az oláhcigány családokban szokás az ünnep dél-
utánján vagy az azt megelőző napon a temetőben 
a hozzátartozók sírját meglátogatni. Ilyenkor kis 
feldíszített fenyőfát tesznek a sírra, s gyakran ételt 
(ostyát, mézet, gyümölcsöt), italt is hagynak ott. 
A vallásos cigány emberek délután elmennek a 
templomba, majd a Szentestét otthon, a szűkebb 
család körében ünneplik meg. Gyertyát gyújta-
nak, énekelnek, s az ünnepi asztalhoz ülnek. Leg-
gyakoribb karácsonyi étel a toros káposzta, külön-
féle sültek, halételek és diós-mákos bejgli.
Az ország keleti részében még ma is él az a szokás, 
hogy maguk faragnak jászolt a kis Jézusnak, amit 
aztán a szoba sarkába szórt szalmára tesznek, így 
jelzik, hogy a szállást kereső Mária és József betér-
het hozzájuk. A gyertya egész éjszaka ég, messzire 
világító fénye mutatja az utat a Szent Családnak. 
A szerény vacsorát a földre leterített abrosz körül 
ülve fogyasztják el, így emlékeznek a betlehemi éj-
szakára. Az éjszakát sok helyen még átvirrasztják, 
majd reggel pálinkával köszöntik egymást a kis 
Jézus megszületése alkalmából.

A beások görögkeleti
hagyományokatis őriznek

A beás cigányok ünnepi készülődése – a sütés-

főzés, a várakozás – hasonló, mint a többi cigány 
csoporté és a többségi családoké. Szertartásaikban 
azonban sok görögkeleti szokás is felfedezhető, 
hisz ők román nyelvterületről érkeztek hazánkba, 
ahonnan magukkal hozták ortodox (görögkeleti) 
vallásukat, melynek nyomai még megtalálhatók. 
Ilyen hagyomány például a karácsonyi szalma-
bevitel; a hagyományőrző beás családoknál szal-
mával szórják meg a szoba padlóját, hogy osz-
tozzanak a kis Jézus sorsában. Az öregek néhol 
még megülik a szerb karácsonyt is, tíz nappal a 
„katolikus”karácsony után.
Az ajándékozás hagyományosan a beás családok-
ban sem volt szokás, úgy tartották, hogy maga a 
karácsonyfa az ajándék. Az ünnepi étel náluk is a 
húsos káposzta, de bejglit nem készítenek, helyet-
te kulák-ot, kalácsot sütnek minden háznál. Néhol 
szokás bugurdicá –t is sütni; ez egyfajta fonott ka-
lács, aminek a közepébe gyertyát állítanak a halot-
taik emlékére.

Jöjjön a jó, mint a méhek!
A Szentestét a cigány családok együtt, szeretteik 
körében ünneplik, beszélgetve, énekelgetve. Éne-
keikben gyakran felbukkan a szállást kereső Szűz 
Mária alakja, akinek sorsában, szegénységében, 

Hogyan ünnepli a karácsonyt a cigányság?

Cigány ünnepek, népszokások

A későbbi időben ez változott, így szabadmenetelű jobbággyá váltak. Ez azt 
jelentette, hogy pénzbeli kötelezettségeik rendezése után szabadon költözhet-
tek bárhová az országban. Ez hatalmas dolog volt abban a korban, amikor a 
jobbágyok többsége röghöz kötött volt, nem költözhetett más földesúr birto-
kára. Büszkék is voltak erre az uszódiak! 
1783. nov.19-én az uszódi eklézsia végre hivatalos engedélyt kapott, hogy 
a gyülekezet saját prédikátort tartson. Első lelkipásztora Szabó István volt. 
1787-1789 között a régi templom és harangláb helyett téglából építettek 
templomot és tornyot, melyet zsindellyel fedtek. A templom hossza majdnem 
24 méter, szélessége 12 méter volt. Itt volt a falu központja.

                                       
/P. Szabó Barnabás és Bárth János munkáinak felhasználásával/

- Vörös Zoltánné -

 
A tél a pihenés, ráérés ideje. A természet kint hallgat, de az ember bent ekkor 
él igazán. Saját magának az ura és nem a természet szolgája, mint nyáron. 
Ebben az időszakban sokszor összejöttek az emberek, mert volt ráérő ide-
jük. A hosszú téli estéken nagyokat beszélgettek, meséltek, énekeltek. Az élet 
mindezektől megszépült, a lélek és a test megerősödött és fel tudott készülni 
a nyári munkákra. A téli szokások, ünnepek az egész évhez viszonyítva pi-
hentető jellegűek voltak.
Az év legnagyobb, szokásaiban, hagyományaiban leggazdagabb ünnepe a 
karácsony, mely egyben a legnépszerűbb keresztény ünnep is. A karácso-
nyi ünnepkör és népszokásai nagyon régiek. Karácsony, Jézus Krisztus földi 
megszületésének ünnepe, melyet a keresztény egyház december 25-ére tesz. 
De Jézus Krisztus születése előtti nap, december 24-én Ádámnak és Évának, 
ősszüleinknek a névnapja van. Mindnyájan ismerjük a bibliai történetet, 
hogyan teremtette az Úr Ádámot, és annak oldalbordájából Évát. Hogyan 
csábította el őket a kígyó, hogy Isten tilalma ellenére egyenek a tudás fájá-
nak gyümölcséből, s ennek következtében száműzték őket a Paradicsomból. 
Azóta az asszonyok fájdalmak közt szülik meg gyermeküket, s a fér� ak nagy 
verejtékkel keresik meg kenyerüket. Később Isten azonban megígérte, hogy 
elküldi egyszülött � át, hogy megváltsa az emberiséget az eredendő bűntől. 
Így született meg december 24-ének éjszakáján Betlehemben, egy istállóban 
Jézus.
Erre a fontos eseményre fel kellett készülni, ezért minden családban nagy 
volt a sürgés-forgás egész nap. Már karácsony első napjára ünnepi ebédet 
főztek minden háznál, ami általában orjaleves és diós, mákos kalács volt. A 
nagyobb ünnepek hagyományos ételeihez speciális uszódi mondás is fűző-
dött, mely így hangzott: 

„Karácsonykó kalácsot,
Új évkó rétest,

Húsvétkó kalácsot,
Pünkösdkó mög majd ha löhet.”

A karácsonyt megelőző napon, Ádám-Éva napján ejtették meg az ajándé-
kozást. Ez azonban nem volt nevezhető a mai értelemben vett ajándékozás-
nak. Jó volt, ha volt egy kis karácsonyfa, vagy egy nagyobb ághajtás, alatta az 
ajándék pedig 1-2 narancs vagy alma. Ahol ügyesebb kezű szülők voltak, ott 
megjelentek a csuhé, illetve csutka babák, lovacskák is.  Az öröm azonban 
ennek ellenére is hatalmas volt.

A karácsony családi ünnepnek számított, amikor is csak a rokonok jártak 
össze, s köszöntéseket tartottak. Az ünnep első napján úrvacsorával egy-
bekötött Istentisztelet volt a reformátusoknál. Ez nagyon fontos és jelentős 
ünnepnek számított, ezért ilyenkor minden református ember a legszebb ru-
háját felvéve, elment a templomba. Az idősebbek már többnyire sötét színű 
vagy fekete ruhát, cipőt és kendőt húztak, de ezekből a legszebbet. A � atalab-
bak színes ruhába öltöztek. A lányok panglis cipőt és fehér vagy drapp színű 
harisnyát vettek fel, keményített szoknyáikra pedig bársony szoknyát, felülre 
plüss kabátot vagy belinert vettek, fejükre pedig bársony kendő került.
A kezdő énekek, imádkozás és igehirdetés után következett az úrvacsora fel-

Karácsony vétele. Ekkor mindenki kapott egy falatnyi kenyeret, majd egy korty bort a 
lelkipásztortól. A kenyér tányérra helyezésében és a bor kehelybe töltésében 
mindig a kurátor segédkezett. Egy-egy úrvacsora hossza, a résztvevők számá-
tól függött, de általában ½ 12 előtt nem ért véget. A templomból hazaérve, 
mindenki elfogyaszthatta otthon az ünnepi ebédet. Délután, majd másnap 
délelőtt is tartottak hálaadó Istentiszteletet. Ha valaki beteg volt és nem tudott 
elmenni a temploma, kérésére a pap és a kurátor házhoz vitték az úrvacsorát.
Az ünnep azonban ezzel még nem ért véget, a falu kocsmáinál este bált ren-
deztek. Ide is sokan elmentek, mivel tél idején jobban ráértek. 
Fontos ünnepnek tartották a szilvesztert és az újév első napját is. Mindkét 
napon templomba mentek a hívek, a tiszteletes úr ilyenkorra összeírta a szü-
letettek, házasságot kötöttek és az elhalálozottak számát.
A téli időszakban nem volt több népszokás a reformátusoknál. Ezen időszak 
jellemzői a bálok, rokoni összejárások, köszöntések és családi valamint egy-
házi alkalmak voltak.   

- Filus Angelika Erzsébet -

      Szüretibál
Szeptember-október a szüret ideje . A gazdák az uszódi és benedeki határ-

ban megtartották a szőlő 
betakarítását. Összehív-
ták a rokonságot. Reggel 
kocsira ültek, kimentek a 
szőlőbe.
Sorokba álltak, megkez-
dődött a szüret.  Gyor-
san teltek a vödrök. A 
„puttonyos” már vihette 
is a kocsin lévő kádakba, 
”féfenekű” hordókba a 
termést.  A munka vége-
zetével otthon a fér� ak 
lepréselték a szőlőt, hor-
dókba szűrték a mustot. 
Addig az asszonyok a 
vacsora előkészítésével 
foglalkoztak.

A szüret zárásaként a � atalok szüreti felvonulást, szüreti bálat rendeztek.
A bíró és a bíróné az éppen házasulandó jegyespár közül került ki. Ők hintón 
vonultak fel. Ruházatuk a már ismert uszódi, ünneplős viselet volt.
Bíróné: fehér alsószoknyák, világos selyemszoknya, fekete kötő, rékli, konty, 

vállán selyemkendő
Bíró: csizma, csizmanadrág, meleg ing, kismellény, kalap, tekintélyét hangsú-
lyozandó, hosszú szárú pipával a kezében.
Csőszlányok: Fehér alsószoknyák, fehér selyemszoknya, fehér kötő, cifra ing, 
gyöngyös pruszlik, gyöngysor, hátul masnival. Hajukat több ágra fonták, haj-
tűkkel kontyba tűzték.                                                   - folytatás a hátoldalon -

Népviselet Uszódon


