
Húsvét 

 

Valánszki Istvánné (65) visszaemlékezése: 
A locsolkodás a kútnál történt egy vödör hideg vízzel. A jutalom érte saját kézzel festett 
hímes tojás volt. 
 
Varga Margit (78) visszaemlékezése: 
Húsvét hétfőn szokás volt elmenni a templomba, majd a férfiak és fiúk csoportokba 
gyülekezve jártak locsolkodni a fiatal lányos házakhoz. A lányok kemencében sült dióssal és 
mákossal és más süteményekkel várták őket. A fiúk vödör vízzel rémisztgették a lányokat. A 
locsolásért cserébe a lányok festett tojást, pénzt és süteményt adtak nekik. 
 
Brunóczki Istvánné (72) visszaemlékezése: 
Húsvét első napján 10 órára templomba mentek az emberek. Előtte szombaton még éjféli 
mise is volt. A templomba, egy kosárba szép hímzett terítővel letakarva vitték a szentelésre 
szánt sonkát, tojást, kalácsot és édes túrót. A pap megszentelte a kosárban lévő ételeket. Ha jó 
idő volt ez a templomkertben is történhetett. Húsvét hétfő a locsolkodás napja volt. A fiúk a 
locsolásért cserébe kaptak süteményt, hímes tojást és pénzt is. Akinek volt málnája, attól még 
szörpöt is.  
 
Tóth Lajosné (67) visszaemlékezése: 
A régi időkben még szokás volt húsvétkor templomba menni és a fiúknak locsolkodni járni. A 
lányok a tojást akkoriban kifújták, és kézzel festették. A locsolkodás nem kölnivel történt, 
hanem egy vödör vízzel vagy szódával. Ilyenkor általában főtt sonkát és főtt tojást ettünk.  
 
Szabó István (39) visszaemlékezése: 
A fiúk húsvét hétfőn kisebb csapatokba verődve jártak locsolkodni. Volt aki, egy vödör 
vízzel, volt aki szódával, de már elterjed a kölni is. A lányok cserébe csokoládétojást vagy 
kézzel festett hímes tojást adtak.  
 
Galambos Józsefné (80) visszaemlékezése:  
Húsvét elmúltával az ünnep „3. napján” a nők mentek locsolkodni a férfiakhoz vízzel. A 
húsvéti ünnep örömmel telt.  
 
Papp Andrásné (75) visszaemlékezése: 
A fiúk húsvét hétfő reggelén a kútból hozott friss vízzel locsolták a lányokat. Ezért saját 
kézzel festett hímes tojást adtak. Sajnos nem volt ritka, hogy a kútvizes locsolkodás miatt 
sokan tüdőgyulladást kaptak, mert ahogy szaladtak a fiúk elől kimelegedtek, aztán mégis 
hideg vizet kaptak a nyakukba. Így ilyenkor, amelyik lány tehette több váltás ünnepi ruhát is 
tartott készenlétben. Szokás volt az is, hogy a ház gazdájának a locsolni érkezők, egy frissen 
hajtott ágat adtak, hogy ahány ága van a gallynak, annyi kismalaca legyen az éven a 
gazdának.  
 
Volosi Józsefné (71) visszaemlékezése: 
Kölnije fiatal koromban a fiúknak még nemigen volt. Csoportosan jártak locsolkodni a fiúk, 
kivitték a lányt az udvarra a kúthoz, és ott vödörrel öntötték rájuk a hideg vizet.  
 
 

 

 



Szalay Sándor (64) visszaemlékezése: 
A férfiak és a fiúk már reggel csoportokba verődtek, és útnak indultak locsolkodni. Vízzel 
locsolták meg a nőket és a lányokat. A locsolókat ezután megvendégelték. A gyerekek az én 
időmben a locsolásért még 10-20 fillért és festett főtt tojást kaptak.  
 
Szabó Zoltán (48) visszaemlékezése: 
A fiúk nem kölnivel locsolkodtak, mint manapság, hanem vödör vízzel. A lányok húsvét előtt 
lelkesen festették a hímes tojást, és ezt adták a locsolásért cserébe. 
 
Horváthné Juhász Piroska (59) visszaemlékezése: 
A húsvét előtti készülődés általában a sütésből és főzésből állt. Tepsiben sütöttünk kalácsot, a 
disznóölésen még jóval előbb félretettük a sonkát. Az ételeket nagyszombat délelőtt elvittük a 
templomba megszentelni. Akkoriban még sokáig kellett állni a templomban, hogy sorra 
kerüljünk. Húsvét első és másod napján ezeket a megszentelt ételeket fogyasztottuk.  
 
Id. Gönczi Istvánné (83) visszaemlékezése: 
A vizes locsolkodásért a lányok hagymahéjjal festett tojást adtak a fiúknak.  
 
Kovács Gizella (69) visszaemlékezése: 
Gyerekkoromban még az volt a szokás, hogy a kútból vizet húztak és azzal locsoltak. A 
gyerekek már akkor is verset mondtak, amiért hímes tojást kaptak. Húsvét harmadnapján 
minden megfordult, hiszen akkor az asszonyok indultak locsolkodni, és visszaadták a 
férfiaknak, amit előző nap ők kaptak.  
 
 
 


