
5. A nemzeti ØrtØk rü vid, szü veges hemu[atÆsa, egyedi clIemző inek Øs tü rtØnetØnek leürÆsa

A hœsvØt a tavaszi napØjegyen/ő sØget kü vető első holdtü lte utÆni
VasÆrnap S az azt kü vető hØtf8 a keresztØnysØg egyik legfontosabb jeles
napja, Krisztus feltÆmadÆsü nak emlØkü nnepe. A 40 napos bü jt VØge, a
feltÆmadÆs, az œjjÆszü letØs, œjjÆØledØs Idő szaka.
HœsvØt hØtfő n a legØnyek sorra jÆrtÆk a lÆnyos hÆzakat, a lÆnyokat a
kœthoz cipeltØk, Øs vü dü rüszÆmra locsoltÆk ő ket hideg kœtvüzzel. ü EredetØnek
egyhÆzi magyarÆzata rØszünt a keresztelØsre utai. rØszint arra a legendÆra,
amely szerint a JØzus feltÆmadÆsÆt hirdető jeruzsÆlemi asszonyokat
locsolü ssal akartÆk volna a zsidü k elhallgattatni, ill. a JØzus sürjÆt ő rző
katonÆk vüzzel ü ntü ttØk lØ a feltÆmadÆs hürØt vüvő asszonyokat.ü
ü A hœsvØthØtfő vüzbevetÆ vüzbehÆnyü hØtfő elnevezØse utal a szokÆs eredeti
jellegØre.ü Forrü s:/?ttp:/Vmek. oszk. h üQ2f 21I5WmI/?.-Í4FB

2001 -ben, a ü Leg a lÆbü Alapfokœ MßvØszeti Iskola megalakulÆsÆval œjbü l
beindult az aktüv nØptÆncos Ølet Mezü berØnyben, megalakult a SerüØnyke
TÆncegyü ttes (a jelenlegi SerØny TÆncegyü ttes elő dje), s œjjÆszü letett egy
hajdani hœsvØti szokÆs. A nØptü ncos fiœk vüsele tØt vettek fel, a megfogadott
zenekarral lovas kocsira ü ltek vüzzel tü ltü tt vedrekkel felszerelkezve,
Ønekelve, zeneszü vaj vØgigjÆrtÆk a nØptÆncos lÆnyos hÆzakat. Locsolni
indultak, de nem kü lnüvel, hanem vüzzel, œgy, ahogyan rØgen volt szokÆs. A
lÆnyok cserØbe megvendØgeltØk ő ket, hümes tojÆssal cijü ndØkoztÆk meg a
locsolü kat Egy-egy helyen egy kicsit tovÆbb idő ztek, egy spontÆn tÆncolÆs is
kikerekedett a lÆtogatü sbü l.

2002-ben kezdő dü tt a ü Leg a lÆbü Alapfokœ MßvØszeti IskolÆnÆl, Æs
azü ta is Øvrő l Øvre sor kerü l a locsolkodÆsra. Kü zkedvelt, generÆciü rü l
generÆciü ra szÆll. MÆr nem csak a BerØny TÆncegyü ttes tagjai kü rØben
szokÆs, hanem a Kis-BerØnyke utÆnpü tlÆs csapatÆnÆl is, Øs 2014-ben
harmadszorra locsolkodnak a Berecske csoport tagjai is,
A locsolkodÆs napjÆnak kØső dØlutÆnjü n, estØjØn egy jÆtØkos-Ønekes-tÆncos
locsolü bÆlra gyœlnek ü ssze kücsük Æs nagyok. Ez az ü sszejü vetel alkalmat ad a
dØlelő tt sorÆn ÆtØlt ØlmØnyek megbeszØlØsØre Øs ezen tœl a tavaszi
ü nnepkü rhü z kapcsolü dü jÆtØkok felidØzØsØre.

6. IndoklÆs az ØrtØktÆrba tü rtØnő felvØtel mellett

Az idő ciklikussÆgÆban fontos szerepet tü ltenek be az ü nnepek, melyek
Ideje, idő szaka Øvrü i Øvre, œjbü l Æs œjbü l visszatØr. A rØgi ember együ tt Ølt

a termØszet kü rforgü sÆvai. mindennek megvolt az ideje, ahogyan a vetØsnek
Æs aratÆsnak, œgy a munkÆnak Æs a pihenØsnek is. Mindenki tudta a dolgÆt..
Az idő t ü nnepeink, jeles napjaink teszik szØnttØ, megtü rik a megszokott
hØtkü znapok rohanÆsÆt, mÆssÆteszik az idő t, Øs münket is, ha hagyjuk.



A HœsvØt a tavasz ü nnepe, analü g a nap kezdetØvel:. a fiatalsü ggal; azzal a
korosztÆllyai. amelyiket a SerØny TÆncegyü ttes Æs utÆnpü tlÆs csapatai is
kØpviselnek.

MØltÆn lehetnek ü k e hagyomÆny tovÆbbØltetü
Amellett, hogy felØlesztenek egy locsolkodÆsi szokÆst, kedvet formÆinak a
sajÆt korosztÆlyuk szÆmÆra is, hüszen sok tÆncos hÆznÆl akad olyan barÆtnü
barÆt, aki ugyan nem tÆncol:. de szüvesen rØszesü lne ebben a kü zü sen ÆtØlt
ØlmØnyben.

A vÆroson zeneszü val, Ønekelve, lovas kocsin vØgighaladü . nØpvüseletbe
ü ltü zü tt fiœk csapata szüvet melengető ØlmØny azoknak is, akik csak kü lső
szemlØlü 7 ennek a szokÆsnak.
A tÆncegyü itesek tagjai pedig csak mØg kü zelebb kerü lnek egymÆshoz, a
kü zü s tÆncolü son tœl, ez az ØlmØny mØg ü sszetartü bb kü zü ssØggØ kovÆcsolja
ü ket.

Az estü locsolü bÆlban a tojÆskeresÆs, a kapubœjÆs, a locsolü versek
fabrükÆlü sa nem csak a hœsvØtot elevenütik fel, de kü zü s ØlmØnyt adnak, a
nØptÆncos nagycsalÆdba valü tartozÆs ØrzØsØt segütik; az irÆnyütott Æs
szabad tÆnchÆz pedig lehető sØg a tÆncos ismeretek kiprü bÆlÆsÆra,
fejlesztØsØre is.

Megő ü zendő szokÆsunk, kü zü s ØrtØkü nki

7. A nemzeti ØrtØkkel kapcsolatos iii üormÆciü t megjelenütő lü nÆsok listÆja (bibliogrÆfia.
ho niapok, niu ItiniØd iÆs fü rrÆsok)
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8. A nemzeti ØrtØk hivatalos weboldalÆnak cüme:

Szabü nØKukla Anes
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