Húsvéti ötlettár
Külső világ tevékeny megismerése:
A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a
tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte
számos népszokás és hagyomány kötődik.
A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünneppel,
melynek elemei a feltámadás és az újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi
szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik: március 22. és április 25.
közé.
Húsvéti népszokások
Szinte minden népnél rengeteg szokás kötődik a húsvéthoz. A hagyományok jelentős része
nem épült be a keresztény vallás ünnepi rítusaiba, hanem azzal párhuzamosan, mint falusi
közösségek ünnepi szokásai maradtak fent.
Barkaszentelés
Jézus Jeruzsálembe vonulásának emlékünnepe a húsvét előtti ún. virágvasárnap. A 6.
századtól kezdve ekkor körmeneteket tartottak, ahol a pálma az időjárási viszontagságok
mellett a különféle varázslatoktól is megvédett. Nálunk ezt a szentelt pálmát helyettesíti a
barka. Megfigyelhető, hogy bár egyházi eredetű a barkaszentelés, de a népi
hagyományokban felhasználták rontás ellen, gyógyításra, mennydörgés és villámlás
elhárítására. Sokfelé élt az a hiedelem, hogy szentelt barkát nem szabad bevinni a házba,
mert akkor elszaporodnak a legyek és a bolhák, valamint egyéb rontásokat hozhat a házra.
Emellett azonban jósló, rontás elleni szerepet is tulajdonítottak neki: a kert földjébe szúrt
barkaág elűzi a férgeket, de éppenséggel a gyomorégés és a torokfájás ellen is kitűnő.
Kiszehajtás, villőzés
Virágvasárnapi jellegzetes szokás szerint egy szalmabábut többnyire menyecskeruhába
öltöztettek. A kisze vagy más néven banya a tél, a böjt, a betegség megszemélyesítője,
amelyet a lányok énekelve végigvittek a falun, majd vízbe hajították vagy elégették. A
kiszehajtás után sok helyen a villőzés következett. A lányok villőnek nevezett faágakkal járták
a házakat, ezeket a faágakat felszalagozták, olykor kifújt tojásokkal díszítették. A kisze
kivitele a tél kivitelét, a villő behozatala pedig a tavasz behozatalát jelentette.
A nagyhét és szokásai:
A nagyhéten belül a Húsvéti Szent Háromnapon, azaz nagycsütörtökön, nagypénteken és
nagyszombaton emlékezik meg a kereszténység Jézus Krisztus kínszenvedéséről,
kereszthaláláról és feltámadásáról.
Húsvéthétfő – a locsolkodás napja. Alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett
hit.

Locsolkodás
A népszokások szerint a férfiak ilyenkor sorra járták/járják a házakat és különböző versek,
énekek kíséretében locsolták/locsolják meg a lányokat, asszonyokat. Az ,,öntözésért“
cserébe a lányok pirost tojást adnak a legényeknek. Ez a szín egyrészt a szerelmet, az életet
jelképezi, másrészt a legenda úgy tartja, hogy a keresztfán függő Krisztus vére lecsöppenve
megszínezte az éppen ott imádkozó nő kosarában található tojásokat.
Húsvéti jelképek, szimbólumok
Tojás
A tojás az élet újjászületésének, termékenységének legősibb jelképe. A születés, a teremtés,
a megújhodás jelképe.
Bárány
A legősibb és a legelterjedtebb húsvéti jelkép. A húsvéti bárány Jézust jelképezi. Kapcsolatba
hozható azzal a vallási tétellel, miszerint Jézus Krisztus áldozati bárányként halt kereszthalált
az emberiség megváltásáért.
Nyúl
A húsvéti nyúl jelképe Németországból ered, nálunk csak a polgárosodással, a XIX. század
folyamán honosodott meg. A leganda szerint Ostarának, a germán istennőnek volt egy színes
tojásokat tojó madara, amelyet a gyermekek szórakoztatása kedvéért nyúllá változtatott.
Más verzió szerint pedig dühében változtatta át a szárnyast. A lényeg, hogy így kapott helyet
a különböző kultúrkörökben a furcsa nyuszi, amely fészket rak, és azt tojásokkal tölti meg.
Ostara nevéből származtatják egyébként a húsvét angol, ill. német nevét (Easter/Ostern).

Az ünnepi készülődésben a gyerekek is részt vehetnek. Közös munka, közös szórakozás lehet
a takarítás, főzőcskézés, sütemény sütés.
A tojásfestés nemcsak a lányok feladata, a fiúk számára is jó móka a főtt tojás
elszíneződésének megfigyelése.
Különböző zöldségekkel tojásfestés:
Először is, minden pohár festővízhez adjunk 1-2 evőkanál ecetet és negyed teáskanál
timsót, így lesznek a színek tartósak és élénkek! Persze ezek a mennyiségek sincsenek kőbe
vésve, kísérletezzünk nyugodtan!
Az sem mindegy, mennyi ideig hagyjuk a tojásokat a lében: minél tovább, annál mélyebb
lesz a színárnyalat.

Kék: vágjuk apróra a vöröskáposztát, majd öntsünk rá annyi vizet, hogy ellepje! Főzzük 30
percen át, majd hagyjuk lehűlni! A káposzta leve bíborszínű, de a tojásokat kékre festi (a
vöröskáposzta leve indikátorként viselkedik). Csak hidegen működik!

Vörösesbarna: tegyünk edénybe jó néhány vöröshagymahéja, majd öntsünk rá annyi vizet,
hogy ellepje! Főzzük 30 percen át, majd tegyük bele a főtt tojásokat! A szín árnyalatai annál
mélyebbek, minél tovább tartjuk az edényben a tojásokat.
Lila: ha a fenti eljárást lilahagyma héjával végezzük, lila színárnyalatot kaphatunk.
Sötétbarna: a sötétbarna színt úgy érhetjük el, hogy erős kávét főzünk, majd hagyjuk lehűlni.
Ebbe helyezzük a tojásokat, és állni hagyjuk.
Narancssárga: négy evőkanál paprika és negyed liter víz keveréke biztosítja ezt a színt hímes
tojásainknak 20-30 perces főzés után.
Rózsaszín: készítsünk jó erős csipkebogyóteát! A főtt tojásokat helyezzük a lehűlt teába!
Zöld: vágjuk apróra a spenótot (a mélyhűtött is jó), majd öntsünk rá annyi vizet, hogy ellepje!
Főzzük 30 percen át, majd hagyjuk lehűlni! A tojásokat zöld színűre festi. Esetleg
próbálkozhatunk apróra vágott petrezselyemmel is ugyanígy.
Sárga: a sárga színt kurkumával, a halványsárgát citrom vagy narancs héjával lehet elérni. A
módszer lényege, hogy 15 perc főzés után beletesszük a vízbe a tojásokat.
Ha mintás tojást szeretnénk, rögzítsünk például petrezselyemlevelet a tojásra egy
nejlonharisnya segítségével, és így tegyük a festékbe!

Rajzolás, mintázás, barkácsolás

Mese – vers
Bars Sári: Hímes tojás
(részlet)
Ha feldobom fehér,
Ha leesik sárga.
Nem dobom fel, nem esik le
Készül a vásárba.
Kihímezem előbb
Szivárvány festékkel,
Virágszirmot pingálok rá,
Tavaszi ég kékkel.
Jácintot, ibolyát,
Csibét, piros szívet,
Annak adom, aki érte
a legtöbbet fizet.
Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.

Döbrentey Ildikó: Húsvéti mese
Hol volt, hol nem, a Zsámbék melletti zsombékos réten élt három festőnyúl: Sára, Karcsi és
Piroska. Sára sárga festőköpenyben sárga tojásokat festett, Karcsi kék köpenyben kékeket,
Piroska piros köpenyben pirosakat.
Szorgalmasan dolgoztak, mert közeledett a húsvét. A zsámbéki tyúkok, nehogy odalegyen a
becsület, kosárszám hordták nekik a tojást. A tyúkok mögött naposcsibék masíroztak. Apró
csőrükkel ők is tojásokat görgettek.
A festőnyulak meg festettek, festettek és festettek.
Lassan az egész rét megtelt száradó színes tojásokkal. Minden állat gyönyörködve nézte. A
zsombékok alól békák bámulták boldogan, a füvek hegyéről csigák lesték lelkesen, az ég
tetejéről röpködő madarak számlálták önfeledten.
– Hess innen! – kergette Sára a kíváncsiskodókat. – Meg ne lássam, hogy valamelyiktek
hozzáér a tojásokhoz!
Nem is esett baja egyetlen tojásnak sem. Rendben ment minden – egészen addig, amíg
Piroska csuklani nem kezdett.
Úgy kezdődött, hogy Piroska elmerülten dolgozott. Egyszer csak megállt a kezében az ecset,
annyit mondott, hogy: – Hukk! – és egy nagyot ugrott. Aztán visszahuppant, és akkor azt
lehetett hallani, hogy: RECCS!
– Jaj, oda egy tojás! Egy szép piros tojás! – jajveszékelt Sára. Karcsi döbbenten hallgatott.
Piroska mondani akart valamit, de csak annyit tudott szólni, hogy: – Hukk! – és ugrott egy
újabbat. Megint visszahuppant, és megint csak azt lehetett hallani, hogy: RECCS!
Aztán megint: – Hukk! – és megint: RECCS! És: – Hukk! – és: RECCS!
– Állítsd meg, Karcsikám! – könyörgött Sára. – Csinálj már valamit!
Karcsi rohant, és hozta Nyúl doktort.
A doktor máris vizsgálta volna Piroskát:
– Semmi baj, mondd szépen, hogy: – Á! – ám Piroska egyre ugrált. Szegény doktor kénytelen
volt együtt szökdécselni vele. Mikor Piroska azt mondta, hogy: – Hukk! – arra mind a ketten
felugrottak. A levegőben a doktor megnézte Piroska torkát: – Semmi baj, mondd szépen,
hogy: – Á! – Aztán mind a ketten visszahuppantak: RECCS-RECCS! RECCS-RECCS!
– Semmi baj – lihegte a doktor. – Csak egy kis csuklás! – és elszelelt.
Piroska meg folytatta: – Hukk! – RECCS!... – Hukk! – RECCS!...

– Jaj nekünk, nem marad tojás! – siránkozott Sára. – Ilyen szégyent! Csinálj valamit,
Karcsikám!
Karcsi a homlokára csapott: – Sót ide! – mert a nagymamájától hallotta egyszer, hogy a só jó
a csuklás ellen.
– És citromot ide! – kapott észbe Sára is, mert a dédmamájától hallotta, hogy a citrom jó a
csuklás ellen.
Karcsi elfutott a zsámbéki öregtemplomhoz. A harangozótól kapott egy kis sót. Fordult, és
nyargalt vissza máris a zsombékos rétre.
Sára elrobogott a zsámbéki Lámpamúzeumba. A gondnoknénitől kapott egy fél citromot.
Rohant vissza ő is Piroskához.
Piroska megnyalta a sót, és csak annyit mondott, hogy: – Hukk! – majd ugrott egyet: RECCS!
Aztán megkóstolta a citromot, és megint csak annyit mondott, hogy: – Hukk! – és megint
ugrott egyet: RECCS!
– Ó, egek! – keseredett el Sára.
– Végünk van! – jelentette ki Karcsi.
Arra sompolygott a róka. Megérezte a nyúlszagot. Elrejtőzött a bokrok között, és bajszát
nyalogatva figyelt.
– Melyik nyulat szeressem a három közül?... A kéket?... Az túl izmos! A pirosat?... Az túl
ugrálós! A sárgát?... Az az ijedtségtől egészen elgyöngült... Az jó lesz! – és kúszni kezdett Sára
felé.
– Sára éppen könyörgőre fogta a dolgot: – Állj meg, állj meg, Piroskám! – Állj meg, mert
megesz a szégyen!
– Miért a szégyen? Inkább majd én! – vigyorodott el a róka. Abban a pillanatban Piroska
minden addiginál magasabbra ugrott és meglátta a rejtőzködő ravaszdit.
– Róka! Róka! – kiáltotta, és az ijedségtől menten elállt a csuklása.
– Menekülni! – kiáltotta Karcsi, mire mindhárman futni kezdtek. Zsámbék felé vették az
irányt.
A róka nem merte a városig követni őket, mert félt, hogy a zsámbéki polgárok kiporolják a
bundáját.
– Illa berek, nádak erek, legjobb, hogyha hazamegyek! – gondolta, és sebtében eltakarodott.

Sára, Karcsi, a zsámbéki tyúkok meg a naposcsibék akkor vállukra ültették Piroskát, és úgy
vitték vissza a zsombékos rétre, mint a nap hősét. Piroska már nem csuklott, csak örömében
szipogott egy kicsit.
Ha a Zsámbék melletti zsombékos réten jártok, különösen húsvét táján, nézzetek jól körül:
talán meglátjátok a három festőnyulat. De óvatosan keresgéljetek, nehogy egy száradó
színes tojásra lépjetek!
Húsvéti történet

Panni és Bence abban az évben nagyon készültek a húsvétra. Az azt megelőző években - Bence
pici baba voltára tekintettel - az ünnepet fővárosi lakásukban töltötték. Most azonban falura
készültek, hogy az apai nagyszülőkkel együtt húsvétozzanak. Panni megérkezésük után
azonnal rákérdezett Mamától:
Idén
is
keresgélhetünk
majd
hímes
tojást
a
bokrok
alatt?
- Hogyne. Ne félj, időben gondoskodtam róla, hogy legyen elég begyűjtenivaló. Már mind
megfőztem, és napokkal ezelőtt meg is festettem őket. Most még több színben, mint amikor
utoljára
itt
jártál.
- Én is szeretnék tojást festeni - mondta erre Panni. - Az iskolában megdicsért a tanító néni,
hogy milyen szép mintákat festettem a tojásra. Két ötöst is adott érte.
- Hát, kis unokám, én már nem érek rá a tojással bíbelődni, itt van nekem az ünnepi sütésfőzés minden gondja. Jövőre is lesz húsvét, majd akkor együtt készülünk fel rá.

Pannit azonban a szép jövő ígérete nem nyugtatta meg. Ez a kisöccse, Bence számára az első
játékos tojásgyűjtő alkalom - gondolta -, ezt muszáj emlékezetessé tennie. Azután, egy
hirtelen ötlettől vezérelve, kiment az istállóba. Már korábban is látta, hogy Kati, a kotlós, ott
ücsörög egy fonott kosárban, egy halom tojás fölött, és a kiköltésükön szorgoskodik.
Talán észre se veszi, ha kicsenek alóla egy tojást - ötlött fel Panni agyában. Panni szelíd, de
félreérthetetlen hessegető mozdulatára Kati meglepetten röppent le a tojásokról. Panni
gyorsan elvett egy tojást, azt, amit az egyformák között mégis a legszebbnek látott, majd
sebesen kiiszkolt az istállóból. Az ajtóból visszatekintve megnyugodva látta, hogy a kotlós mintha mi sem történt volna - már ismét ott ült a kosárban.
Panni jó előre készült a tojásfestésre, ezért otthonról magával hozta a filctoll készletét. Semmi
sem állhatta útját, hogy elkészítse a húsvét legdíszesebb tojását, amit persze Bencével akart
megkerestetni. Kicsit ugyan elgondolkodtatta, nem lesz-e abból baj, hogy nyers tojásra rajzol,
nem törik-e össze, de aztán már csak táncolt a kezében a filctoll, és egyre kacskaringósabb,
színesebb minták tűntek elő a tojáson. A végeredmény még az ő szívét is megdobogtatta.
Nagyon szép lett! Már szinte sajnálta odaadni másnak, de hát a testvérkéjét akarta meglepni
vele. Őt pedig nagyon szerette, így már előre örült annak, milyen nagy lesz öcsikéje
meglepetése a varázslatos szépségű tojás láttán.
A még mindig langyos tojást, hogy az ünnepig illetéktelen szemek elől rejtve tartsa, betette
egy ócska kötött sapkába. De főként azért, hogy meg ne sérüljön, el ne törjön.
Eljött a nagy nap, húsvét napja. Papa megsúgta Panninak, hogy a tojásokat már kiporciózta a
bokrok alá, és ha véget ért az ebéd, indulhat a móka, a tojáskeresés. Panni egy pillanatra eltűnt
az ebédlőasztal mellől, de csak azért, hogy a maga csinálta hímes tojást elrejtse egy
málnabokor alá, a kert legtávolabbi zugába. Ebéd után azt mondta a kisöccsének:
- Bence, neked egy varázstojást kell megkeresned. Csak légy kitartó, menj el egészen a kert
végéig, ahol a málnabokrok zöldellnek.
A napocska kitartóan, melegen sütött, de bizony Panni is jócskán kimelegedett, amíg az összes
tojást sikerült megtalálnia. Bence azonban csak nem került elő a málnabokor takarásából.
Kiabálni kezdtek neki, bár félni nem kellett, a kertet kerítés zárta körbe, a kisfiú még csak
véletlenül se kóborolhatott el úgy, hogy ne találjanak rá.
A hívó szóra egyszer csak feltűnt Bence. A rajta lévő kisinget derekához fogva, óvatosan
közeledett a rá váró felnőttek felé.
Na,
mit
találtál
kis
Bencém?
kérdezte
Papa.
- Megtaláltam a varázstojást, és ez volt benne - felelte Bence, egyidejűleg feltárta inge
tartalmát, amiben a díszes, hímes tojás héjának apró darabkái között ott fészkelődött egy
frissen kikelt, sárgapihés kiscsibe.
Hát igen. Hála Panni gondosságának, óvatosságának, az öreg kötött sapka, na meg a jó meleg
tavaszi napocska melegének. Épp elérkezett az ideje, hát kibújt a varázstojásból a kiscsibe.
Hozzá kell tenni, hogy aznap a többi tojásból is kikeltek kispipi testvérkéi, odabenn az
istállóban, Kati kotlós jóvoltából. Ez a húsvét és a varázstojás örökre megmaradt aztán a
családtagok emlékezetében.
- Hát ez volt az én mesém - fejezte be a történetet Panni néni. - Tetszett mindenkinek? -Neked
is?
És Panni néni cinkosan kacsintott az asztalnál húsvéti sonkáját jóízűen falatozó Bence bácsira.

Ének-zene, énekes játék
https://youtu.be/GsQaZQc5hto
https://youtu.be/9aS29rlLx2U
https://youtu.be/D0RAnPtbktU
https://youtu.be/0f5EsKdR2lw
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