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  BLABLA 

2018. ÁPRILIS – HÚSVÉTI SZÁM 

 

A húsvéti hagyományőrzés 

története 

/ Riport Stallenberger József tanár úrral/ 

 A mai riportban a húsvéti népszokásokat, 

hagyományokat kívántam feltárni, de egy 

picit más megvilágításból. A keresztények 

Húsvétkor ünneplik Jézus feltámadását. De 

mi köze van a húsvéti tojásnak és a nyúlnak 

a Feltámadás ünnepéhez? Egyáltalán: lehet 

ma a húsvétot még kereszténynek tekinteni?  

 -Legelsőként is a Magyarországon elterjedt 

locsolkodás más népeknél teljesen 

ismeretlen szokás. Hasonló szerepe van 

azonban a húsvéti víznek, mint a 

termékenység szimbólumának. Emellett 

ismerünk néhány más közös keresztény 

eredetű népszokást is.  

-Mi is az a húsvéti víz ( Osterwasser ) 

valójában ?  

-Eredete a pogány időkig nyúlik vissza. 

Azonban Krisztus születése utáni 

évszázadokban hozták vissza a szentelt 

húsvéti vizet, mint az élet szimbólumát. A 

népszokás szerint a húsvéti vizet a húsvét 

szombatról vasárnapra virradó éjszaka éjfél 

és napfelkelte előtt kell egy patakból 

meríteni és hazavinni.  A hiedelem szerint a 

húsvét reggelén a patakba hajtott állatokat 

is megvédi annak vize a betegségektől, a 

szenteltvíz pedig egész évben megvédi az 

embert a bajoktól, nyavalyáktól. 

Németország egyes területein az életet adó 

víz tiszteletére még ma is sok helyütt 

húsvéti díszekkel ékesítik a falu kútját.  

 -A húsvéti tojásokkal (Ostereier) mi a 

helyzet? Ha jól tudom ez a szokás azonos a 

keresztény népeknél. Mesélne nekem egy 

kicsit erről? 

-Természetesen. Alapvetően mindenütt 

azonos ez a hagyomány. Bár a húsvéti 
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tojások elajándékozásának szokása 

különféle eredettel bír.  Már az 

őskereszténység idejében is az élet és 

feltámadás jelképe volt, ezért a halottak 

sírjában egy tojást is elhelyeztek. A 

középkorban a bérelt földek ellenértéke 

volt, amit Húsvétkor fizettek a gazdának, 

mivel a böjt alatt a tojásevés is tilos volt, sok 

felhalmozódott. 

 - A tojás festése mikor kezdődött el? Mit 

jelképez? 

 -Egyiptomban már körülbelül ezer éve 

ismertek voltak a színes tojások. A  nyugati  

világban azonban  csak a 13. század óta  

ismeretes a piros szín,  mint a tojások  

hagyományos színe valójában Krisztus 

vérének színe. Ez az élet, a győzelem, az 

öröm szimbóluma. Manapság sokféle 

alapszín terjedt már el de ezek országonként 

egyediek. 

-Mi köze a nyúlnak a húsvéti 

népszokásokhoz? Hogyan került bele a 

húsvéti ünnepkörbe, tradícióba? 

-Hát igazából, úgy 300 évvel ez előttről 

vannak először írásos források róla. 

Többféle hiedelem és nézet létezik. Az 

egyik, hogy a német nyelvterületen csak 

barkát tudtak használni olajág helyett, mivel 

nem termett meg az olajfa. A barka német 

neve Hazelnuss, vagyis a nyúl diója egyes 

rossz fordításból eredően. A néphagyomány 

már tovább gondolta mindezt és 

összekapcsolta a nyulat a tojással, hogy azt 

a nyúl hozza. Természetesen többféle 

elmélet létezik a köztudatban róla , mint 

ahogy az is,  hogy a falusi gyerekek hitték 

el a városiakkal, hogy a tojást a nyúl tojja. 

-Ön hogyan készül a gyerekekkel Húsvétra? 

-A diákokkal barkácsolással, húsvéti 

tojásfestéssel és kézműves programokkal 

készülünk az ünnepekre itt az iskolában 

illetve a Tájházunkban is. 

Sok érdekességet tudhattunk meg Öntől a 

Húsvéti hagyományokról,- kicsit talán 

időutazás is volt ez a beszélgetés. Így talán 

a gyerekek is másképp tekintenek majd erre 

az ünnepre, mert tudni fogják, hogy ez nem 

csak a csoki és ajándék begyűjtéséről szól.  

 Köszönöm a riportot!  

 Bereczki Ádám 8. osztály 
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A húsvét eredete, története, jelképei 

 

A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken 

más és más. Közös eredete azonban, a 

húsvét héber neve, a pészah. A szó 

kikerülést, elkerülést jelent. Eredetileg a 

keresztény és a zsidó ünnep egybe is esett. 

A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a 

mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem 

esnek a Julián-naptár szerinti év ugyanazon 

napjára minden évben. A Nap mozgása 

mellett a Hold mozgásától is függ a dátum. 

A húsvét egybeesik a tavaszi 

napéjegyenlőség idején tartott 

termékenységi ünnepekkel, melynek elemei 

a feltámadás, az újjászületés. Húsvét napja 

az 1582-ből származó egyházi szabályzat 

szerint a tavaszi holdtölte utáni első 

vasárnapra esik: március 22 és április 25-e 

közé. Húsvétkor ünnepli a kereszténység 

Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét a 

legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a 

legjelentősebb is az egyházi év ünnepeinek 

sorában. 

Húsvéti jelképek, szimbólumok 

 

Barka- A barka bolyhos virágainak 

különleges gyógyerőt tulajdonítottak a 

régiek. Ha a családi tűzhelybe dobták 

megóvta a házat a bajoktól, lenyelve pedig 

gyógyszerként elmulasztotta a torokfájást. 

 

Bárány- A legősibb húsvéti jelkép a bárány. 

Eredete a Bibliában keresendő. Az 

ótestamentumi zsidók az Úr parancsára 

egyéves hibátlan bárányt áldoztak, s annak 

vérével bekenték az ajtófélfát, hogy 

elkerülje őket az Úr haragja. A húsvéti 

bárány Jézust is jelképezi. Az 

Újtestamentumban Jéuzs Krisztus az 

emberiség váltságára jött a földre. „Krisztus 
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a mi bárányunk, aki megáldoztatott 

érettünk.” 

 

Nyúl-A másik húsvéti állat a nyúl. E 

különös tulajdonságú állat hozzánk német 

közvetítéssel került, de kialakulását homály 

fedi. Az is lehet, hogy tévedésről van szó, 

mert régen egyes német területeken 

húsvétkor szokás volt gyöngytyúkot 

ajándékozni tojásaival együtt. A 

gyöngytyúk német neve Haselhuhn, 

röviden Hasel. A félreértés abból is eredhet, 

hogy németül a nyúl neve Hase. 

Mindenesetre a tojáshozó nyúl igen 

népszerűvé vált, a múlt század végén a 

képes levelezőlapok révén igen sokfelé 

eljutott. 

 

 

A tojás-A tojás az élet újjászületésének, a 

termékenységnek legősibb jelképe. 

Bármilyen kicsi is, képes a világegyetem 

nagyságát s az élettelenből az élőbe való 

átmenet rejtélyét jelképezni. Fontos szerepe 

van a húsvéti étrendben is, de a tojások 

színezése, díszítése is a régi korokra nyúlik 

vissza. A leggyakrabban használt szín a 

piros. A pirosnak védő erőt tulajdonítottak. 

A tojásfestés szokása, s a tojások díszítése 

az egész világon elterjedt. 

A húsvéti locsolkodás és a piros tojás 

eredete 

 

Manapság már csak kevés férfi tartja magát 

a hagyományokhoz, és kel útra húsvéthétfő 

reggelén, hogy ismerős hölgyeket kölnivel 



EFOP-3.3.7-17-2017-00019 

Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési 

intézményekben. 

 
 
 

permetezze. Ráadásul sok nő ki nem állhatja 

az orrfacsaró pacsulikat, pedig ez mind 

semmi ahhoz képest, amit nagyanyáink 

egykor kiálltak a húsvéti locsolkodás 

kapcsán. 

Húsvéti locsolás 

 

Ennek az egész ország területén ismert 

népszokásnak az eredete messzi korok 

világában gyökerezik, amikor őseink a víz 

megtisztító és megújító erejében hittek, s ez 

a szokás a mai napig megmaradt. A 

locsolkodás eredetének egyházi 

magyarázata egyrészt a keresztelésre utal, 

másrészt pedig arra a legendára, amely 

szerint a Jézus feltámadását hirdető 

jeruzsálemi asszonyokat locsolással akarták 

a zsidók elhallgattatni, illetve a Jézus sírját 

őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadás 

hírét vivő asszonyokat.  

Az ifjú legények, gyermekek locsolkodása 

vízzel, kölnivel, rövid versikék kíséretében 

adománykérés céljából újabb keletű 

népszokás, mely falvakban és városokban 

egyaránt ismert. Bár a keresztény vallás az 

egész világon elterjedt, a húsvéti 

locsolkodásnak leginkább csak Közép-

Európában jutott kiemelkedő szerep. 

A húsvéthétfő vízbevető, vízbehányó hétfő 

elnevezése utal a szokás eredeti jellegére. 

Egyes helyeken a népszokásokhoz híven a 

bandákba verődött legények a lányokat a 

kúthoz hurcolták, és egész vödör vízzel 

leöntötték, nehogy kelések keletkezzenek a 

lányokon. Más régiókban szervezetten 

történt a húsvéti locsolás, öntözködés. A 

legények vasárnap esze szedtek a lányos 

házaktól. Másnap reggel pedig az előre 

megbeszélt helyen szalonnát kaptak, 

tojásrántottát készítettek, amit el is 

fogyasztottak. A tojáshéjakat annak a 

lánynak az ablaka alá szórták, akire 

haragudtak valamiért, ezután elindultak 

locsolni. A lányok igyekeztek elbújni, 

amelyik „szerencsétlent” azonban 

megtalálták, annak nem volt menekvés: a 

kúthoz vitték és vödörszám hordták rá a 

vizet. 
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A legényszámba nem vett fiúk először a 

keresztanyjukhoz mentek, akit az ott kapott 

vízzel meglocsoltak, jutalmul 8-10 hímes 

tijást kaptak. Ezután rokonok, szomsz édok 

lányait locsolták meg. A legények 

locsolását a lányok húsvéthétfő délutánján 

személyesen vagy leánypajtásaikkal 

elküldött tojásokkal viszonozták. 

 

Korábban tradíció volt az is, hogy csak azt 

a lányt lehetett meglocsolni, aki már 

eladósorba került. Az a fiatal lány, akit 

senki sem locsolt meg, „elhervadt” míg, aki 

bőrig ázott, igencsak kívánatos 

feleségjelöltnek számított. Húsvéthétfőn 

nem csak a nőkről, hanem a férfiakról is 

kiderült, melyikük kelendő igazán, ugyanis 

a hímes tojás ajándékozása előtt a lányok 

virágot tűztek választotjuk zakójára. Az a 

fiú, akinek a legtöbb és legszebb virág 

díszelgett a kabátján, ugyancsak nagy 

népszerűségnek örvendett. 

 

Régi hagyomány szerint a húsvéthétfőt 

követő kedden a lányok locsolták a 

legényeket. A húsvéti locsolás e módja 

azonban a két világháború között sajnos 

megszünt. A húsvéti locsolás módját 

illetően számos változat ismert a vödörrel 

való öntözéstől a vízipuskán át a szagos 

vízig. Míg korábban igen nagy hagyománya 

volt a locsolkodásnak, addig napjainkra 

egyre inkább csak kisebb-nagyobb falvakra 

jellemző a trdíciók tisztelete. 

 

Húsvéti korbácsolás 

Néhány vidéken a locsolkodás mellett a 

lányokat meg is vesszőzték, általában 

fűzfavesszőből font ostorral, hogy egész 

évben elkerülje őket a betegség. 

Előfordulását a Dunántúlon ismerjük. A 

korbácsot készíthették 4, 6, 8, 9 szálból. 

Korbácsfonás előtt egy szál vessző 

vastagabb végét késsel bevágták, majd a 

hüvelykujj körmével végighasították. Hogy 

hajlékonyabb legyen, a kés élével 

kikaparták a kettéhasított vessző belsejét. 

Miután kiválogatták a fonáshoz megfelelő 

vesszőket, a felső, vékony végeiket 

összeillesztetteék, az alsó, vastagabb 

végeiket pedig egyenlő hosszúságúra 

vágták, majd a korábban kettéhasított 

vesszővel betekerték. Egy gyerek vagy egy 

másik felnőtt megfogta a készülő korbács 

vsatagabbik végét, majd a korbács készítője 

összefonta a vesszőket. Miután elkészült, 

csomót kötöttek a korbács végére. A kisfiúk 

számára édesapjuk vagy a nagyapjuk fonta 

a korbácsot. A sibának nevezett 

négyszögűre font korbáccsal a legények 

húsvéthétfőn megcsapkodták a lányokat, 
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közben ezt mondogatva:Keléses ne légy, 

bolhás ne légy, esztendőre frissebb légy! 
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Húsvéti locsolkodás 

Nagymányok-népszokás 
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