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Keszeg Ferenc 
Aranyosszéki húsvét 

 
(Részlet a szerző készülő Aranyosszék című  

honismereti tankönyvéből) 
 

A húsvét egyidejűleg vallásos ünnep és tavaszkezdő szokás. 
Harasztoson sajátos szokás, a szentsír állítása őrződött meg a 

falu katolikus lakosságának körében. Nagypénteken a harangozó a 
katolikus templomban, a hátulsó oltár asztala alatt állítja fel és díszíti 
ki a Krisztus sírját jelképező barlangszerű sírt.  Elébe tálcát tesz, 
amelyre a látogatók pénzadományt helyeznek.  

A húsvéti előkészületek részét képezi az ünnepi ételek (bá-
ránysült, sóskaleves, töltöttkáposzta, kalács) előkészítése. A gyer-
mekek számára az előkészítését jelenti a locsolóvers kiválasztása, 
betanulása. Ebben a szülők és a nagyszülők segítenek a gyermeknek. 
A falusi verselgetők is szívesen teljesítették a fiatalok kérését. A 
templomi ünnepségen elmondott, a lelkész által kiosztott versek is 
rövid időn belül bekerülnek a locsolóversek repertóriumába. A szo-
kás kiemelkedő elemei: templomlátogatás, a lányok, a közeli nőro-
konok meglátogatása, a fiatalok tánca. A húsvéti ünnep a következő 
szerepeket tölti be: az ünnep vallásos tartalmának (Krisztus feltáma-
dása) felelevenítése (templomi prédikáció, szentsírállítás, művész- és 
dokumentumfilmek, újságcikkek, a vallásos tartalmú locsolóversek); 
tavaszköszöntés (a virágokra, apróállatokra utaló locsolóversek, a 
húsvéti köszöntőlapok ábrázolásai, a legények mellére tűzött virág-
szálak, a vázába tett virágcsokor); a rokoni és baráti kapcsolatok fel-
vétele;  szórakozás (vendégeskedés, tánc). 
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1. feladat 

Előzetes tájékozódás, adatgyűjtés útán írjatok dolgozatot A 
húsvét megünneplése településemen/családomban címmel. Az adat-
gyűjtés során térjetek ki az alábbi szempontokra: az előkészületek (a 
nagytakarítás, az ételek elkészítésének, beszerzésének rendje; a tojás-
festés ideje és módja); az ünnep lefolyása (virágvasárnapi, nagypén-
teki, szombati, ünnepnapi szokáselemek); a locsolás (mivel locsolnak 
ma, mivel locsoltak régen; ki, kihez, kivel látogat el; hogyan zajlik le 
egy locsolás; milyen párbeszédek hangzanak el; kit mivel kínálnak 
meg a háziak); a locsolóversek (honnan választják, ki mondja el);  
milyen munkákat végeznek, milyen munkákat nem végeznek az 
ünnepnapokon; húsvéti ételek és italok; a lakásban elhelyezett hús-
véti szimbólumok (tojás, sütemény, virágcsokor, húsvéti képeslapok, 
húsvéti ág, sarjasztott búza stb.); hogyan ünnepel egy férfi, hogyan 
egy nő; hagyományos és új húsvéti ételek. 
 
2. feladat 

A locsolóverseket  gyűjtsétek össze egy közös füzetbe, feltün-
tetve a gyűjtés évét, az adatközlő nevét, születési évét, kitől tanulta a 
verset, kinek tanította meg. A versgyűjtemény alapján válasszátok ki 
a locsolóversek ismétlődő motívumait (virágok, állatok, erdő, lá-
nyok, hervadás-virágzás, keresztfa, feltámadás stb.). 

 


