
Virágvasárnap lévén, mára sok nyugalmat, kirándulással eltöltött 

szép napot kívánunk!

DE aztán...

Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja. A 

locsolkodás magyar húsvéti hagyomány. E szokás szerint húsvét 

hétfőn hajnaltól a fiúk vízzel, vagy illatos kölnivel locsolják meg az 

ismerős lányokat.

Vízbevető, vízbehányó hétfőnek nevezték, ugyanis még ötven évvel 

ezelőtt is elterjedt formájában vödörnyi vízzel locsoltak, vagy az 

itatóvályúba dobták a lányokat, akik a nemes alkalomra a legszebb 

ruhájukban pompáztak. A városokban, illetve napjainkban a 

finomabb formája az elterjedt, amikor illatos parfümféleséggel, 

locsolóvers elmondásával kell kiérdemelni a jutalmul kapott tojást.

A szokásról már XVII. századi írásos emlékek is fennmaradtak. A 

víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a 

szokásnak, mely aztán polgárosodott formában (kölnivízzel 

locsolás) megmaradt a városokban napjainkig. Bibliai eredetet is 



tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, eszerint a Krisztus 

sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat 

igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. 

Lehet sokféleképpen locsolni...

Ahogy elődeink szokták...

...és ahogy manapság...



Mi ezek helyett sokkal stílusosabbat, egy vagy több hungarikumot ajánlunk...



Arra azért vigyázzatok, hogy a sok locsolkodás után nehogy így járjatok...

Mert akkor a 0 tolerancia elve szerint Nektek csak ilyen parkoló jut...



Ha meg már ilyet láttok...



...vagy lelki szemeitek előtt már ilyen képek villannak be...



Akkor nagy baj van...gyorsan menjetek haza - ha még tudtok... és tegyétek azt a 

sok begyűjtött tojással, mint Ő...



Összefoglalva: azt kívánjuk, érezzétek jól Magatokat!!! 

Ha valaki esetleg nem tudná... 

Húsvéti szimbólumok

Húsvéti tojás

A tojás ősi termékenység szimbólum, szinte minden népnél 

fellelhető. A születés, a teremtés (l.: Kalevala), a megújhodás 

jelképe. A kereszténységben a feltámadás szimbóluma lett. A tojás 

szimbolikáját még a baromfitartással nem foglalkozó északi 

népeknél is felleljük, ők a madarak tojásait gyűjtötték az erdőn. 

Magyarország területén már az avarkori sírokban is találtak 

díszített tojásokat. A bukovinai székelyek a nagyhéten felállított 

jelképes Krisztus-sírba is tesznek díszes tojást.

Húsvéti barkaág

A másik alapvető húsvéti szimbólum Magyarországon a barkaág, 

melyet a templomban is megszenteltetnek. Ennek eredete a 

virágvasárnap ünnepléséhez nyúlik vissza. A mediterrán 

országokban ilyenkor pálmaágat vagy olajágat szentelnek, a 

hagyomány szerint ugyanis Jézus jeruzsálemi bevonulásakor az 

emberek a béke jelképét, pálmaágat tartottak a kezükben. A mi 

éghajlati viszonyaink közepette természetesen a pálmaág nem áll 

rendelkezésre, ezért itthon a barka vette át ennek szerepét. Északi 

országokban, ahol a barka sem nyílik ki Húsvétra, valamilyen 

éppen rügyező ágat vagy száraz virágokat visznek a templomba 

virágvasárnapon.



Húsvéti bárány

A húsvéti bárány rituális szerepe Magyarországon az utóbbi időben 

jelentősen csökkent, de ábrázolásokon, képeslapokon még mindig 

sűrűn találkozni vele. Hazánkban a bárányhús fogyasztása egyre 

ritkább, bár a múlt század első felében juhtartó vidékeken még 

gyakori volt a húsvéti tejes (szopós) bárány fogyasztása, amelyet 

napjainkra szinte teljesen kiszorított a sonka. Mediterrán 

vidékeken főleg Görögországban és Olaszországban viszont az 

ünnepi asztal elmaradhatatlan része a sült bárány. A jelkép eredete 

bibliai, a zsidók bárányt áldoztak Istennek, és bárányvérrel kenték 

be házuk ajtaját, így a halál angyala elkerülte őket az egyiptomi 

rabság évei alatt (elkerülés- Pészach). Jézus kereszthalála is az 

áldozatot hordozza magában, hiszen halála által váltotta meg az 

emberiséget (Agnus Dei- Isten báránya).

Húsvéti nyúl

A húsvéti nyúl jelképe Németországból ered, nálunk csak a 

polgárosodással, a XIX. század folyamán honosodott meg. Eredete 

igen érdekes, a húsvéti Holdban egy nyúl képét vélték felfedezni, 

azon kívül a nyúl maga is termékenység szimbólummá lett, 

rendkívüli szaporasága okán. Szintén német hatásra terjed 

napjainkban az a szokás, hogy a barkaágat feldíszítik kifújt piros 

tojással, apró figurákkal.

A húsvéti tojás (piszanka)

A locsolkodásért cserébe hímes, de legalábbis festett tojás jár a 

fiúknak. Sok változata és technikája létezik mind a tojáshímzésnek 

mind a festésnek. Egy legenda szerint mikor Krisztus a

keresztfán függött, előtte egy asszony egy nagy kosár tojással állt 

meg imádkozni, és Krisztus vére rácseppent a tojásokra. Ezért 



szokás a húsvéti tojást pirosra festeni. A vallásos magyarázaton túl 

a piros szín nemcsak a

vért, az életet, hanem a szerelmet is jelképezi, és ezért a piros 

tojás szerelmi ajándék, szerelmi szimbólum is lehet húsvétkor.

Locsolóvers

Külön műfajjá fejlődött a locsolkodáshoz párosuló - néha engedélyt 

kérő, néha humorosan fenyegető - rövid vers elmondása. Sok 

közismert változata létezik, de rögtönzöttek is vannak.

Vesszőzés

A locsolkodással egyenértékű szokás volt a vesszőzés. Sibának 

nevezték az

általában fűzfavesszőből font vékony korbácsot, amellyel a 

legények megcsapkodták a lányokat. A vesszőre ezután a lányok 

szalagot kötöttek és a fiúkat borral vendégelték meg.

Hajnalfa

Húsvéthétfő hajnalán a legények a kiszemelt lány kerítéséhez egy 

fiatal fát erősítettek, majd másnap bebocsátást kérve alaposan 

megöntözték a leányzót.


