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Pamutos, micéres finomvászon
■ A szentelőkendőt 
csak húsvétkor használ
ták, külön erre az ün
nepre készítették.

Kedves Z ilahi E nikő_________________
naplo@naplo.haon.hu

N yíracsád (HBN -  K. Z. 
E.) -  Ki gondolná, hogy a 
címben szereplő szavak szo
rosan kapcsolódnak a húsvé-

- J r J

A vászontörülközöt az ajtófél- 
fara akasztották

ti ünnepkör egyik legjellegze
tesebb kellékéhez? A fiata
labb generációnak a sonka, 
töltött tyúk, kalács jut eszé
be a feltámadás ünnepéről, az 
idősebbek, ha a régmúlt év
tizedek emlékei között kutat
nak, keréknyi pászkát, bort 
és szentelőkendőt látnak ma
guk előtt. Merthogy nagy
anyáink idejében a szen
telőkendőt, amivel a kosarat 
letakarták, legalább olyan 
gonddal készítették az ünnep
re, mint az ételeket. Ma már 
szinte alig hisszük, hogy a 
szekrények, vagy ahogy ré
gen mondták, a sifonok mé
lyén hány meg hány, akár 
százévesnél is idősebb rejlik 
ezekből az ünnepi csodákból.
110 éves emlékek

A nyíracsádi Czapár József- 
né Julika néni több szen
telőkendőt is őriz. Már nem 
használja egyiket sem; azt 
mondja, ma már a csipke a 
„divat”, de mindegyik régi da
rabnak ismeri a történetét.

-  A szentelőkendőt csak hús
vétkor használtuk, erre az al
kalomra készítettük. Kendert 
fontak anyámék, felhúzták az

esztevátára, mellé szőttek egy 
finomabb, pamutos fonalat -  
magyarázta Julika néni.

A nyírábrányi Zilahi Zol- 
tánné Annuska néni pedig a 
finomcérna nevére is ponto
san emlékszik, ez volt a 
micéres fonal. A szentelőken
dők szélére virágokat hímez
tek, a közepébe meg egyházi 
motívumokat, serleget, Jézus
szívet, keresztet, a kendő két 
hosszabb oldalára pedig a Fel
támadt Krisztus mondatot.

Czapár néni őriz egészen 
„fiatal”, 40 éves kendőt, de 
van neki 70 éves szentelője is, 
a legrégebbi, kissé kopottas, 
itt-ott már foszladozó, ereklyé
nek számító darab pedig 110 
évesnél is több.

Arra is emlékszik, hogy na
gyobb ünnepekkor, így pél
dául húsvétkor törülközőt 
akasztottak az ajtófélfára, 
amit nem használtak ugyan, 
de fontos jelképe volt az ün
nepnek.

(Fotó: Kedves Zilahi Enikő)Czapár néni 110 éves szentelökendője
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