
,,Piroskák"
Húsvéti tojás a szlovéneknél

A húsvéti festett, díszített tojás az indoeurópai népek- hasonlítanak a kettősbalta alakzathoz, (A rajzon VaS-

nél eredetileg a tnlasz hírnöke. A kereszténység tette tagon kihúZva!)

Kisztus íeltámadásának ielképévé, A piros toiás |ézus vér- A folyamatos és végtelen hullámvonal a vízfolyás, az

cseppjeire emlékeztet, amelyeket az emberekért kion- élet folyásának ábrázolása- A hímes tojások tehát meg-

tott, A toiás héia pedig a sziklára, amelyet sír|ánál szét- órizték a iét elemi erejébe Vetett hitet: a Nap, a víz, a
tört feltámadáSkor, A díszített húsvéti tojás elsósorban zöld ág, a to|ás-életcsíra együttesen van Ielen bennük,
Európa keleti felén terjedt el,
A díszítés és annak techniká-
ja vidékenként változik. Ma-
gyarországon és a tőle keleti,
északi és déli irányban fekvő
országokban a batiholás a h(ls-
Véti toiáS díszítésének jel-
]emző mód ja.

A húsvéti tojáSfestés a
magyarországi szlovéneknél
is szokás. A hímes tojás el-
nevezései reménke |pir oskák),
písance íírottak) és písana

diáica (írott tojások) a színé-
re és a díszítés technikáiára
utalnak, A geometrikus, sti-
lizált és natuIális díszítés
elemeii egyenes, hullám- és
cikkcakk vonalak, keresztek,
háromszögek, gereblyék,
kettősbalták, szívek, körök,
pontok, rozmaringágak és
virágok,

A szlovén hímes tojások
nevei a főbb motívumok
szeíint: qerebluéseÉ (grablas-
te), levelesek (listove), szíveszfr

(srcénove) és tulipánosak ítu-
lipanove), Újabban feliratok,
üdvözletek is megjelennek
ra|tuk (pl. Boldog húsvétot -
Veseli vüzen l995),

A gereblqésnek nevezett jel-
csoport SugárZáSt bocsát ki,
az energia szétáradását, négyesével kapcsolódik a

centrumhoz. A két egymást derékszögben felező, el-
liptikus keretbe helyezett gereblye kezet vagy szvaszti-
kát szimbolizál,

A leveles, négyes tengelyű hímes to|ás üzenete: vi|á-
gunk egésze így zöldüliön, viruljon ki egész évben
(termékenységi ielkép), Az örökzöldek (rozmaringág,
csepp alakú puspáng levelek) és a csokros virágbokor
(tulipán) megidézik az életfát. A zóld ág életereie át-
szá]l azokra, akikhez hozzáér,

A keüősbalta alakulatok az égi természetű eíők birto-
kosait, isteneket, királyokat ielöltek, azok hatalmát
ie]képezték az ókorban. A szlovén hímes tojáson az
egy pontból két irányban növekvő, kiáradó vonalak

A toiásfestéssel az ember a
világ teremtését éli át újra.

A magyarországi szlovén
hímes tojások díszítésében
tehát megőrződött a leqősibb

ielréteq, a mágíkus ,,gereblye",
a mágikus kereszt és a
szvasztika (napkereszt, a nap
ősi indiai jelképe), a kettős-
ba]ta, s a rozmaring mint
é]etfa, A szvasztika a népi hit-
világban rontáselhárító jel,

A Szentgotthárd környéki
szlovén falvakban a nagyhé-
len - ftedden, szerdán és csütör-

tökön - íestik, batikol|ák a hí-
mes tojást. Pá]cát, tollszá-
ron ]évő tollszemet márto-
gatnak forró méhviaszba, ez-
zel írják rá a mintát a nyers
vagy főtt to jás felüJetére,
maid festékben áztatják
vagy főzik, A kemény viasz
1eolvasztása után (gyertya
láng ja fölött) a színtelenü1
maradt díszítmény kira jzoló-
dik, készültek levllrátétes bati-
kolt toiások is, úgy, hogy le-
veleket kötöztek cérnával a
tojáSra. Újabban matrjCát
ragasztanak rá, A kifújt hí-
mes tojásokat barkaágakra
aggatták. A húSvéti tojáso-
kat eredetileg VöröS-

hagymahéi-főzettel festették vörösesbarnára, később
bolti f estékekkel, y'ízbe áztatott színes krepp,papírra l,
Feketefölddel a tojáSokat feketére is festettek,

Régen húsvétvasárnap a többi étellel {kenyérrel, hús-
sal, tormávai) együtt hímes toiáSt iS vittek szentelni. A
szlovéneknél a hímes toiást keresztanyák festették és
aiándékozták meg vele keresztgyerekeiket- A kislányok
és kisfiúk az ajándékba kapott hímes tojásokkal látszot-
tak is. A kisebbek gurítgatták a réten, Kis lyukat fúrtak a
földbe és abba kellett beletalálni, A nagyobbak pénzzel
próbáltak beletalá]ni a hímes toiásba, Aki beletalált,
azé lett a toiás, Lányok a legényeknek nem aiándékoz-
tak hímes tojást, mert nem volt smkás a locsolkodás.
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