
fizetőeszköz vesztette el teljes értékét (így értjük meg az önmagában tennészetellene-
sen kicsengő mondatot: „Igen sok pénz nem jó"), a mohi szántók pedig igás állatok 
híján parlagon hevernek („pallag a rozsta/ló"). A nótaszöveg azt is elárulja, hogy a 
mohi paraszt nem szolgáltatta be Kossuth-bankóit, de megváltani nem lehet őket, s a 
szabadságharc bukásával az ő gazdasága is tönkre jutott. 

Figyelmet érdemel, hogy Mohi népe 64 esztendő múltán is pontosan őrizte ezt az 
egykorú dalszövegbe zárt súlyos paraszti léthelyzetet. 

Koncsol László 

Húsvéti locsolóversek Csíkból 
A húsvéti ünnepkörben legfontosabb szerepe a víznek volt, a víz külsőleg-belsőleg 

tisztító, gyógyító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit alapján. Ehhez a hithez 
kapcsolódik a húsvéthétfői locsolás, öntözés is. Eleink valamikor vízbevető, vízbehá-
nyó hétfőnek nevezték húsvét hétfőjét, és joggal, hiszen ezek az elnevezések szemlé-
letesen érzékeltették a locsolkodás egykori módját. Tudniillik, a lányokat sokszor 
tiltakozásuk ellenére is a patakhoz, folyóhoz, kúthoz, vályúhoz hurcolták a legények, s 
ott megmártották őket, vagy vederszám hordták rájuk a vizet. A szagos vízzel 
(rózsavízzel), kölnivel való locsolás és a locsolóversike újabb keletű szokás. 

Az itt közölt húsvétköszöntők, locsoló éversek néhány lelkes, néprajz iránt érdek-
lődő, csíkszeredai gimnázium tanuló saját gyűjtése. Ezek a népies alkotások részint az 
ünnepre emlékeztetnek, részint a locsolkodást emlegetik és jutalomként adott piros 
tojásra emlékeztetik a háziakat, a Jóistentől áldást, békességet kérve hajlékukra. 

Feltámadt a Jézus Krisztus mondják az írások. 
Vízöntő hetfőre buzognak a patakok, 
Eljöttem hozzátok ijjú létemre, 
Hogy harmatot locsoljak egy szép növendékre, 
Mert ha meg nem locsolom ezen esztendőben. 
Nem virágzik szépet nekünk következő érben. 
Virágozzék szépet, ékes virágokat, 
Nyerjen az égben fényes koszorilkat 
Gyűjtötte: NyírőIbolya, Csíkszeiitgyörgy 

Immár a tavasznak megérttik kezdetét, 
Egy szép virágszálnak lássuk kellemetét. 
Zöldellő ágai el ne hervadjanak, 
Hogy nékünk, szükségünkre meg is maradjanak 
Eljöttem hozzátok ifjú létemre, 
Hogy harmatot öntsek a tü szívetekre, 
Mert ha meg nem öntlek ezen esztendőbe. 
Szépet nem virágzik nékünk jövendőbe. 
Gyűjtötte: Féli Valéria, Csíkszentinire 

Felsütött a luisvét fényes napsugara, 
Minden kereszténynek háza ablakára. 
Feltámadt a Jézus, nem maradt a sírban, 
A neki készített hideg koporsóban. 
Húsvét másodnapján az jutott eszembe, 
Köhlis üvegemet veszem a kezembe, 
Elindultam vele piros tojást szedni, 
Hogyha adtok lányok., megfoglak öntözni. 
Gyűjtötte: Nyírő Ibolya, Csíkszentgyörgy 

Csillagos kisasszony, mit nézsz a szemembe? 
Talán megszerettél ifiú létemre? 
Koppants kamarádba, 
Hozz ki egy pár tojást, s tedd a tarisznyámba, 
Egy pohár pálinkát es az üres hurkámba! 
Gyűjtötte: GegőIldikó, Csíkborzsova 

Tavaly húsvétkor, 
még nem volt kicsi székem, 
Édesanyám tüzelte el, 
az idei télen. 
Egy év alatt nagyot nőttem, 
kis székre sem állok., 
innen lentről locsolgatok, 
s csupa jót kívánok! 
Gyűjtötte: Vrencean Enikő, Csíkszereda 

Olyan kicsike vagyok, 
szólni is alig tudok. 
De mégis a Jézuskának, 
dicséretet mondok.. 
Nyissátok, angyalok, 
mennyország kapuját, 
láthassam meg Krisztus koporsóját. 
Kicsi leány, menj bé a kamrába, 
hozz ki egy pár pims tojást 
az én kicsi tarisznyámba! 

Gyűjtötte: Ambrus László, Gyiniesfelsőlok 
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Volt egyszer egy ember, 
messze lakott, messze, 
ahonnan tavasszal 
jön ide a fecske. 
Jó volt az ember, 
és mégis megölték, 
igaz mondásáért 
keresztre szegezték. 
Három egész nap volt 
eltemetve mélyen, 
még az áldott nap is 
megállott az égen. 
Az igazság nem hal meg, 
az igazság mindig él, 
el-eltemetik, 
de sírjából kikél. 
Három nap múltából 
sírjából föltámadt, 
jóknak arcáról 
oda lett a bánat. 
Ezen az ünnepen 
örüljön mindenki, 
ne legyen köztetek 
reménytelen senki! 
Én is reménységgel 
jöttem tihozzátok, 
a versmondásért 
piros tojást várok. 

Gyűjtötte: Sebestyén Ágoston, Farkaslaka 
Húsvét másodnapján, 
régi szokás szerint, 
Fogadják szívesen 
az öntöző legényt. 
Én még a legénységhez 
igaz, kicsi vagyok, 
De azért öntözőlegénynek. 
mégiscsak felcsapok. 
Esztendő ilyenkor 
megint csak itt vagyok, 
Ha a locsolásért 
piros tojást kapok. 
Gyűjtötte: Nagy Gizella, Csíkcsicsó 
Gyönyörű a tavasz, 
Mosolyog az élet, 
Áldásokat integet 
Az arany kikelet. 
Föltámadt Krisztus, 
Mondják az írások, 
Vízöntő húsvétkor 
Bugyognak a források. 
Én is eljöttem hát 
Ifiú létemre, 
Hogy harmatot öntsek 

E kis növendékre. 
Öntözöm anyját 
Kedves szép lányával, 
Piros tojást várok, 
Azt is csak párjával. 
Gyűjtötte: Lőrinczi Tibor, Csíkszentdoniokos 
Itt a Húsvét, eljött végre, 
a szép lányok örömére, 
mert a lányok szép virágok, 
Illatos víz illik rájok. 
Kis Húsvétkor nem locsolnak, 
hervadt virág lesz már holnap. 
Ne fuss el hát szép virágom, 
a locsolásért tojást várok! 
Gyűjtötte: Kopacz Mária, Csíkcsicsó 
Most jövök kersztül nagy hideg havason, 
Tizenötödik napja, hogy mindig utazom. 
A Jordán vizéből egy kis üveget hoztam, 
Melyben az Úr Jézus - megkeresztelkedett. 
Azt hallottam egy virágszál el akar hervadni, 
megszabad-e locsolni!' 
Gyűjtötte: Tímár Csaba, Gyimesfelsőlok 
Egeknek szent Ura, legyen áldott neved, 
Ki e szent ünnepet megérnünk engedted, 
Bánatos idők. közt örömet is adtál, 
Húsvét ünnepére ismét eljuttattál. 
Segélje az Isten kedves családjukat, 
Hogy elvégezhessék a rájuk bízottakat. 
Barázdák nyomát áldja meg áldással, 
Házukat pedig tartós boldogsággal. 
Házukra jobb jövőt, békét, szeretetet. 
Vigasztald meg Uram, magyar népedet. 
Küldd el szabadító szent Fiát a népnek. 
Hogy vigaszt adjon a megsebzett sziveknek, 
Hogy ünnepet üljünk ennek is a nevén, 
Mivel Krisztus Urunk feltámadt emlékén. 
Életünk hajója vihart ne szenvedjen. 
S a szerencse partján vígan evezhessen. 
Áldás és békesség legyen hajlékukban. 
Kérjük a Jóistent, hogy ezeket megadja. 
Gyűjtötte: Elekes Nóra,Csíkszereda 
Köszönöm leányok 
szép tojás adását, 
Áldja meg az Isten 
e háznak gazdáját, 
Ékes gazdasszonyát, 
S ragyogó fáklyákkal 
rakja meg udvarát. 
Gyűjtötte: GegőIldikó, Csíkborzsova 

Összeállította: Mirk László 
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