
Az Umapi k6rmenelhez nagyon sok
hiedelem kapcsol6dik. lalan ez is jelzi
azl a Contos helyel. amelyel az egyhazi
tinnepek soraban bel6ll. Ilyen peldaul.
hogy aki meg ezen az tinnepen is dolgo-
zik. az kemeny btinlelesl kap erte. Vagy
aki karacsonykor az ejfeli misen meg
akarja ismemi a falu boszorkanyail. az
Umapjan negylevelu 16herel legyen az
imakonyvebe es azzal akkor aIljon a ka-
polnak ele. amikor a pap az evangeliu-
mol olvassa. De a vizbefulas ellen is a
legjobb vedekezes. ha az ember reszl-
vesz a kormenelen es minden kapolna-
nal megvarja az aldaSl. Az a legeny pe-
dig. aki olyan csaladba n6stil. amelynek
haza el6ll kapolna aIll. egesz eleleben
boldog lesz. De ha a viragsz6nyegen
szeker halad at. lUZ PUSZlil a faluball.

1gen nehez ponlosan kovelni a buda-
orsiek pampas. viragsz6nyeges korme-
nelenek az eredetel. Egyes elbeszelesek

A kb'rmenet

A kormenetet -amint napjainkban
is -zenes nagymise el6zte meg, es
ezen az egesz k6z6sseg tinnepi ruhaja-
ban jelent meg. Ennek vegeztevel indult
el a menet, legel61 a tanit6ikkal az isko-
lasok, utanuk apacak vezetesevel a val-
lasos lanyegyestiletek h6feherbe 6ltl}-
z6tt tagjai. gyertyakkal a keziikben,
majd a leventek, tuzolt6k, a rezesbanda,
a papsag a mennyezet alatt. l6veszek
sorfala kozott hordozott OIi2riszentseg-
gel es vegtil a kozosseg eloljar6i es la-
kossaga. Ugye ma mar masok j6nnek
ossze? A viragsz6nyegen regen csak a
papsag haladhatott. a t6bbiek csak me 1-
lette. Es amerre a k6rmenet haladt. a
hazak ablakai is ki voltak dfszftve. Az
els6 kapolnanal megaIlt a menet es a
pap elvegezte a szertartast. Amikor a
pap az Oltariszentseget elhelyezte, a je-
lenlev6k a ..Menschen Offnet eure Au-
gen" kezdetu egyhazi eneket enekeltek.
Evangeliumkor diszl6vest adtak Ie a 16-
veszek. a K6hegyen pedig mozsarak
gordtiltek el. Az aldas ulan melt6sagtel-
jesen. enekelve haladt tovabb a tomeg.
A k6vetkez6 kapolnanal is ha~onl6
szertartasok zajlottak Ie. csak az egyha-
zi enekek voltak masok.

szerint mar a multszazad 6ta folyamato-
san megtartjak ezeket az unnepeket. Va-
16szfnu. hogy ezt az egesz Koz~p-Eur6-
paban elterjedt szokast a betelepul6 sva-
bok hoztak magukkal. Mivel a katolikus
egyhaz a reformaci6 terjedesevel bizo-
nyos mertekig igyekezett felkarolni a
nepi vallasossag ezen gazdag kuls6sege-
it, egeszen napjainkig meg6rz6dott ez az
egesz hiv6 kozosseget megmozgat6 ha-

gyomany.
Sajnos 1945 utan mar sokkal szere-

nyebb formaban rendezhettek meg eze-
ket a kormeneteket. mint emlitettuk vi-
ragsz6nyeg is csak a templom mellelt
keszull. Talan a hiv6k es az 6sbk szoka-
sai iran! fogekony emberek szamanak
gyarapodasaval. remenykedhetunk a vi-
ragdfszes Umapi kormenetek lovabbele-
sereno

Mester Edit

Hiedelmek

A kbrmenet befejeztevel a Ibveszek
cs a zenekar a kbzscgi vczct6k haza ele
vonult. hogy lovesekkel es ncpszerl1
dallamokkal tisztelje meg 6ket. A tbbbi
falusi ezalatt minden elkbvetett, hogy a
gy6gyit6knak es szerencsehoz6nak tar-
(ott megszentelt viragokb61 szerezzen a
csaladjanak. Az ollar kbzepen fekv6 ko-
szorut a kapolnat keszit6 csalad kapta,
akik aztan szetosztogattak a rokonsa-
guknak. A viragkoszorukat a padlasra
tettek, hogy a mennykbvet tavoltartsak
a hazt61. EgihaborUk idejen parazsra
sz6rtak bel6lUk. Az istal16ba kutyatej-
b61 font koszorut kellett rakni. A reggel
meg illatos virngsz6nyeget, miutan mar
osszetapostak, de az Or altai megszen-
teltetett az asszonyok bsszesbpartek es
kosarakba gyl1jtve hazavittek. Otthon
reszint az istall6ba sz6rtak a viragszir-
mokat. reszint pedig eltettek es beteg-
seg eseten teat f6ztek be161Uk. Az utat
szegelyez6 tblgyfaagak is az ist.1l16ba
kertiltek.


