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HÚSVÉT
A HÚSVÉT TÖRTÉNETE, NÉPSZOKÁSOK LEÍRÁSA, KAPCSOLÓDÓ VIDEÓK ÉS MESE
A RAJZHOZ (DÖBRENTEY ILDIKÓ: HÚSVÉTI MESE) – REZES CSILLA TANÍTÓNÉNI
VÁLOGATÁSA, ÖSSZEÁLLÍTÁSA;
ÉNEK (MA VAN HÚSVÉT NAPJA ) – TASI ANDREA NÉNI AJÁNLATA
https://www.youtube.com/watch?v=ddws_U8H5aI ;
HÚSVÉTI TÁNC - BALATON TÁNCEGYÜTTES - HÚSVÉTI NYULADALOM – SIÓFOK
2017 - NECSEVNÉ KATI NÉNI AJÁNLATA
https://www.youtube.com/watch?v=Mhy7jDY_OYg
A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, e napon ünnepli Krisztus feltámadását.
Húsvétkor ér véget a 40 napig tartó nagyböjt, a hústól való tartózkodás, innen származik az
ünnep magyar elnevezése is.
Húsvét az egyházi év mozgó ünnepeinek is középpontja. Ezt a napot előzi meg hét héttel farsang
vasárnapja és követi ötven nap múlva a pünkösd.
Megünnepléséről már a 3. századból vannak adataink, azonban az ünnepet nem mindenütt tartották egyidőben. Bár a nicaeai zsinat i.sz. 325-ben a többségben levő nyugati vélemény alapján
elhatározta, hogy húsvét ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség (március 21.) után következő holdtölte utáni vasárnap tartassék – amely mindig a március 22-e és április 25-e közötti időre esik –
ez az időpont húsvét megünneplésére csak a 8. század óta vált általánossá. Húsvét ünnepének
szertartásai közül már a középkorban kiemelkedett a föltámadás megjelenítése, amely az ünnep
reggelén történt.
A húsvéti szertartásokhoz tartozott az étel, a húsvéti bárány megszentelése. Emellett már a 10.
században említik a sonkaszentelést is. Szokásban volt még a kenyér-, a 12. század óta pedig a
tojásszentelés. Ezekkel a liturgikus cselekményekkel mutatnak összefüggést a naphoz fűződött
hiedelmek, szokások is. Székelyföldön a r.k. vidékeken még a századforduló táján is szokásban
volt, hogy a legények és fiatal házasok a templom megkerülése után végigvonultak a falun énekelve, imádkozva, majd megkerülték a határt, miközben bő termő esztendőért, békéért imádkoztak. A határkerülés után, amikor már hajnalodni kezdett, a legények színes szalaggal, cifra
papírossal és hímes tojással díszített fenyőágakat tűztek kedveseik kapujára, ennek neve hajnalfa volt. Csíkménaságon megszentelt pimpót ástak el, hogy a határt ne verje el a jég. Ünnepélyesen, a pap részvételével ment végbe a zalaegerszegi határkerülés, amelyet az 1850-es
években még tartottak. Nyilván a húsvéti határjárásra vonatkozik az a határozat is, amelyet a

r.k. szokások tiltása céljából 1596-ban hoztak Veszverésen, hogy „húsvét ünnepén ne járjanak
többé feszülettel a vetések körül”. A szokás, amely más európai népek körében is ismert volt,
kereszténység előtti képzetek tovább hordozója: a körüljárt terület, a tavaszi vetések megvédése
a gonosz, a fagy, a jégverés stb. ellen. Országszerte szokásban volt r.k. vidékeken húsvétkor a
hajnali keresztjárás vagy Jézus-keresés, amely után többfelé – pl. nagypénteken – a patakra
mentek mosakodni, hogy frissek, egészségesek legyenek.
Számtalan hiedelem fűződik húsvét vasárnapján szentelt ételekhez is, amelyeket Zalában a
nagyszombati körmenetre is magukkal vittek. Mint sok szentelményt, ezek maradékait is mágikus tárgyként használták. A szentelt sonka csontját kiakasztották a gyümölcsfára, hogy sokat
teremjen. A Székelyföldön a húsvéti étel morzsáját is megőrizték, s nyáron a verebek kártevése
ellen kereszt alakjában meghintették vele a gabonaföldeket, miközben ezt mondták: „távozzatok innen kártékony madarak”. Az Ipoly mentén egy-egy szentelt tojást – hasonlóan a karácsonyi almához– ketten ettek meg, hogy ha eltévednek, jusson eszükbe, kivel ették a húsvéti tojást.
Köszöntő szokások is ismeretesek voltak húsvétkor.
Húsvét második napja hétfő, a ma is szokásos húsvéti locsolás, másutt a húsvéti korbácsolás
ideje. Húsvét hétfőjén és fehérvasárnap – húsvét vasárnapját követő vasárnap - volt szokásban
a komatálküldés. Az Ipoly mentén a leányok ilyenkor azoknak a legényeknek küldtek tojást,
akik farsangkor táncba vitték őket. A gyermekek húsvéti megajándékozása (nyuszi által hozott
édesség, tojás) újabb eredetű városi szokás. (Magyar Néprajzi Lexikon nyomán)

NÉZZÉTEK MEG A FENTIEKKEL KAPCSOLATOS VIDEÓKAT:
A húsvét története:
https://www.youtube.com/watch?v=RYon27SVasU
Húsvéti népszokások:
https://www.youtube.com/watch?v=jF2g8tak7hk
Húsvéti locsolási szokások:
https://www.youtube.com/watch?v=uzP7YISwS00
Tojásfestés – régi módszerek:
https://www.youtube.com/watch?v=bRkeCuvEtgQ
Tojásfestési technikák, tojás minták:
http://www.magyarvagyok.hu/kultura/hungarikum/hagyomanyok-unnepek/husvetinepszokasok/3463-Tojasfestes-technikak-300-mintak.html

MESE AZ E HAVI RAJZOKHOZ:

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!

Nagyon sokan készítettek nagyon szép rajzokat.
Necsev Kati néni összesen 40 rajzot díjazott.
Gratulálunk minden résztvevőnek!
A négy I. helyezett és a négy különdíjas alkotás a következő oldalakon tekinthetők meg.

I. HELYEZÉST ÉRTEK EL
Bertalan Zóra, 3.a

Horváth Dániel, 4.d

Nagy Elizabet Jázmin, 2.a

Ye Zixuan Sziszi, 1.b

KÜLÖNDÍJASOK
Hajdú Dávid, 4.d

Molnár Sára, 2.b

Bíró Dominik, 1.b

Pál Nikolett, 3.b

