
Húsvéti szokások a Tápió mentén

 A Tápió mentén számos húsvéti hagyomány maradt fenn, amiket sokan még ma is ápolnak. Többek
közt a hagyományos tojásfestés, a hagyományos ételek fogyasztása (pl. délben rántott leves és kifőtt
tészta, vacsorára tej, aludttej, és túró), és a pálinkaivás. A Tápió mentén mindenütt hangsúlyozták a 
nagypénteki reggeli és délelőtti pálinkaivás fontosságát. Vannak olyan szokások is, amelyeket ma 
már általánosságban nem ápolnak az emberek, például az asszonyok és fiatal lányok hajnali 
mosdása a patakban ami a  szépségvarázslást jelentette,vagy a  lányok böjtben rongy- vagy 
tehénszőr labdával játszása.

Nagycsütörtök

Nagycsütörtökön a harangok elhallhattak. Azt mondták, „elmentek Rómába”. Csak kereplőket 
használtak a templomba. Fekete ruhában kellett megjelenni.

Nagypéntek

Nagypénteken reggel az asszonyok a Tápióról kannákban hoztak vizet, majd ebben megfürödtek 
mert úgy tartották, megszépülnek tőle. Odamenet nem szólhattak senkihez, mert csak úgy tartották 
hatásosnak a cselekményt. A nagypénteki hajnali vizet aranyos víznek, aranyvíznek nevezték. 
Tápióbicskén, az állatokat is megitatták belőle.
A templomban a passióról szólt a mise, a férfiak énekeltek a kórusban. Aznap is  feketében kellett 
templomba menni. Általában bablevest, és mákos tésztát főztek. Kalácsot sütöttek.

Nagyszombat

Nagyszombaton este a szertartásokat követően (tűzszentelés, vízszentelés) körmenet volt a 
templomban, ezen a napon már viselhető volt a színesebb ruha. Az asszonyok a nagyszombati 
misére fehér azsúrozott kendőt kötnek a fejükre. A lányok ilyenkor készítették a hímes tojásokat, 
amiket majd később a legényeknek adtak, az asszonyok pedig a húsvéti sonkát főzték meg, majd 
annak levében a tojásokat, és a kolbászt. Aznap még böjt volt. Amikor a család hazaért a 
föltámadási körmenetről, elfogyasztották a húsvéti sonkát.

Húsvét vasárnap

Húsvét vasárnap a lányok és asszonyok, a legünnepibb ruháikba öltöztek, amit itt a Tápió mentén 
(legfőképpen Úriban) a piros alapon fekete pöttyös kasmír szoknya jelentett. Ez a szoknya 
generációról generációra öröklődött, ezért is maradt meg nagyon sokáig ez a szokás. Az idősebb 
asszonyok „egy öltözőben jártak” ami azt jelentette, hogy a szoknya és az otthonka (blúz) egy színű
anyagból készült. Akárcsak más nagy ünnepen, ilyenkor nem főztek, a trágyát nem hordták ki az 
istállóból, nem söpörtek, varrni sem volt szabad.
A seprési tilalomnak a Tápió mentén azt a magyarázatot adták, hogy így elsepernék a locsolókat.
Sonkát, tojást, kalácsot szenteltek, a vasárnap reggeli misén, ami mellé egy üveg bor is került. A
húsvéti étrend: sonka, kocsonya, kalács, amihez bort és pálinkát ittak. 



Húsvét hétfő

Húsvét hétfőn elérkezett a locsolkodás ideje. A locsolókat délig látták szívesen, aki délután érkezett,
az illedelmetlen volt, úgy hívták „ nem kívánatos személy”. Ilyenkor a lányok a pöttyös szoknya 
helyett, a rózsaszín kasmír szoknyájukat vették fel. Lányos házhoz mentek locsolni, de a fiatal 
menyecskéket is meglocsolták. Sonkával, kocsonyával, kaláccsal, borral kínálták őket.
Tápiószentmártonban a napot öntöző hétfőnek nevezik. 
Gyakori volt ez a locsolóvers:

 Én kis kertészlegény vagyok,
rózsavízzel locsolkodok,
szépen kérem az anyját,
de még jobban a lányát,
hadd locsoljam meg a göndör haját.

Vízzel locsolkodtak, csak a két világháború között vált fokozatosan általánossá a szagos vízzel 
történő locsolás. A kisebb fiúk citromhajat, szagos szappant áztattak vízbe és ezzel a szagos vízzel 
jártak a házakhoz. A lányok megkínálták őket kocsonyával, és zsebkendőt, vagy képet adtak 
ajándékba. A kisebbek piros tojást (vöröshagymahéjban festették) pár fillért és kis húsvéti kalácsot 
kaptak. 
A nagyobb lányok a bálba készültek, ami este 6 órakor kezdődött. Amikor a zene elkezdődött, a 
lányok sorba álltak a szüleik előtt, majd a fiúk felkérték őket táncolni. A lányt, akit a legtöbbször 
felkértek, úgy hívták „kapós lány”. Erre az alkalomra általában új ruha készült minden lánynak. 

A karácsonyi almához hasonlóan, szokás volt, hogy egy-egy szentelt tojást ettek meg, vagy ahány 
családtag volt, annyi részre vágták, hogyha eltévednének, jusson eszükbe, kivel ették a húsvéti 
tojást. 

„A húsvétot megelőző napokban festették a lányok a
tojásokat. Amikor elkészült és megszáradt, fűvel bélelt
fonott kosárba tették. Húsvét hétfő reggel, már jó korán
felkeltek, hogy elkészüljenek a locsolkodók fogadására.
Elkészítették az az asztalra a sonkát, tojást, kalácsot, és a
süteményeket, de  a pálinka és a bor sem maradhatott le
az ünnepi terítékről. Amikor mindennel kész voltak, a
kertből friss jácintot szedtek, és szokás volt, hogy a
locsolkodóknak a tojáson és a vendéglátáson kívül a
locsolásért a szívük fölé tűzték a lányok.”

 Tamasi Ilona, Tápiószele

Forrás: https://youtu.be/5hIB6N9n0cg 
Gulyás Éva: A Tápió mente néprajza c. kötete 
Szörfi Józsefné
Blaskovich Múzeum, Tápiószele
Tamasi Ilona, Tápiószele

https://youtu.be/5hIB6N9n0cg

