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A húsvét rövid története 

A húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadását ünneplik 
mindenhol a templomokban. A történet szerint két nappal elıtte, pénteken feszítették 
keresztre ıt a római katonák. Azzal gyanúsították, hogy forradalmat indíthatott volna a 
tanításaival és hogy ı akart lenni a király. Ezért csúfságból tövis koronát tettek a fejére, 
kezét, lábát odaszegezték a kereszthez és a feje fölé odatőztek egy papírt, amin ez állt: 
I.N.R.I. - Iesus Nazarensis, Rex Iudeae. Magyarul: Názáreti Jézus, Júdea királya. 
Szegény, meg is halt néhány órán belül. A családja eltemette, zsidó szokás szerint egy 
barlangot ásva a domboldalba az Olajfák Hegyén és egy nagy, nehéz kıvel takarták be a 



sírt. Lévén, hogy másnap szombat volt és olyankor a tízparancsolat szerint pihenni kell, 
a családja és a tanítványai csak vasárnap mentek ki megint a sírhoz. De mit találtak 
ott...!? Üres volt a gödör! Egy angyal állt mellette és azt mondta a gyászolóknak: "Nincs 
már itt, mert feltámadt!"  
Gondolom észrevetted már, hogy a dátum évrıl évre változik. Akkor vajon hogyan 
tudják, mikor kell ünnepelni? Pedig ezt te magad is kiszámolhatod úgy, hogy 
megfigyeled mikor van az elsı telihold március 21 után és akkor az utána következı elsı 
vasárnap lesz a húsvét. Azért tudják, hogy akkor volt, mert a biblia szerint az ekkor 
ünnepelt zsidó Peszach elsı napján tartóztatták le Jézust.  

 

  
A locsolkodás története 

 
A locsolás az emberiséggel csaknem egyidıs termékenységkultusszal van kapcsolatban, 
ugyanakkor a vízzel való meghintés utal a keresztség jelére és tartalmára. Az szokás 
arra a legendára is visszavezethetı, amely szerint locsolással akarták elhallgattatni a 
Jézus feltámadását hirdetı jeruzsálemi asszonyokat, illetve vízzel öntötték le a Jézus 
sírját ırzı katonák a feltámadás hírét vivı asszonyokat. 
A szokásról már XVII. századi írásos emlékek is fennmaradtak. A locsolkodás magyar 
húsvéti hagyomány. E szokás szerint húsvét hétfın hajnaltól a fiúk vízzel, vagy illatos 
kölnivel locsolják meg az ismerıs lányokat. Vízbevetı, vízbehányó hétfınek nevezték, 
ugyanis még ötven évvel ezelıtt is elterjedt formájában vödörnyi vízzel locsoltak, vagy 
az itatóvályúba dobták a lányokat, akik a nemes alkalomra a legszebb ruhájukban 
pompáztak. A városokban, illetve napjainkban a finomabb formája az elterjedt, amikor 
illatos parfümféleséggel, locsolóvers elmondásával kell kiérdemelni a jutalmul kapott 
tojást. 
 

 

 

 

Locsolkodási tanácsok!!!! 

 

Lehet sokféleképpen locsolni... 

Ahogy elıdeink szokták... 



 

...és ahogy manapság... 

 



 

 

Mi ezek helyett sokkal stílusosabbat, egy vagy több 

hungarikumot ajánlunk... 



 

Arra azért vigyázzatok, hogy a sok locsolkodás után 

nehogy így járjatok... 

 

 



Mert akkor a 0 tolerancia elve szerint Nektek csak ilyen 

parkoló jut... 

...vagy lelki szemeitek elıtt már ilyen képek villannak 

be... 



 

Akkor nagy baj van...gyorsan menjetek haza - ha még 

tudtok... és tegyétek azt a sok begyőjtött tojással, mint 

İ... 

 

 



Összefoglalva: azt kívánjuk, 
érezzétek jól Magatokat!!!   

 

Alabárdos újságírók ☺☺☺☺ 

 

 

Húsvéti szimbólumok 
 

  A tavaszi napéjegyenlıséget követı 
elsı holdtölte utáni elsı vasárnap a 
pogány hagyomány szerint Ostra 
istennı napja volt, a tavasz ünnepe. 
A húsvét angol Easter, vagy német 
Oster elnevezése a germán 
tavaszistennı Ostra nevébıl ered.  
Ostra az újjászületés, a termékenység 
istennıje, tavaszi virágokkal, indákkal körülvéve, tojással kezében, 
lábánál nyulakkal, feje felett repkedı madarakkal ábrázolják. Fejét 

tavaszi virágokból font koszorú ékesíti. Az istennı és a kezében lévı tojás a természet, az 
emberek újjászületését, a tavaszi  

A tojás az élet 
újjászületésének, a 
termékenységnek legısibb 
jelképe. Közel egy évezredes 
szokás, hogy húsvétvasárnap 
reggelén a hívık fehér kendıbe 
egy tányért kötnek, melyre 

sonkát, fıtt tojást, kalácsot és tormát helyeznek. A mise 



végeztével a pap megszenteli a csomagot, majd hazatérve az ünnepi asztalnál minden 
családtag kap egy kis szeletet a templomot járt ételbıl. Népesebb családoknál elıfordul, 
hogy hártyavékony szeletekre kell a tojást vágni, és az igazán hagyománytisztelık nem 
sajnálják a fáradságot, hogy a távollevı családtagnak is elküldjék a részét.  

 
 

Húsvét a feltámadás 
ünnepe 
 
A keresztény egyházakban a húsvét Krisztus 
feltámadásának ünnepe, kezdettıl fogva a 
legjelentısebb, hisz a megváltás, amelynek 
beteljesedése Krisztus feltámadása, a keresztény 
örömhír legfontosabb üzenete. 
Nagyböjt, nagypéntek, nagyszombat és húsvét 
vasárnapja A húsvétot a negyvennapos nagyböjt 

elızi meg, melyet Jézus ugyanennyi napig tartó böjtölésének és kínszenvedésének 
emlékére, hamvazószerdától húsvét vasárnapig tartottak meg. A nagyböjt utolsó hete, 
más néven a nagyhét, Krisztus diadalmas jeruzsálemi bevonulásának ünnepe. 
A Biblia szerint ekkor sokan ágakat törtek a fákról, és a szamárháton érkezı Jézus elé 
szórták. Ennek emlékére alakult ki a délvidéken a pálmás, az északi tájakon pedig a 
barkás körmenet. A böjt során csak hús nélkül készült ételeket ehettek, ez alól kivétel 
csak a hal volt.  
Jézus kereszthalálának emléknapja a nagypéntek. A legtöbb templomban ilyenkor 
passiójátékot, az iskolákban pedig misztériumjátékokat rendeztek. Ezeket a falvak 
összesereglett népe is megtekinthette. Az 1700-as évek elején Magyarországon 
nagypénteki töviskoszorús, önostorozó, kereszthordozó körmeneteket is tartottak, de az 
egyházi hatóságok ezeket a század közepére betiltották. 
Nagyszombaton szentelték meg a tüzet: a templom elıtt vagy a templom mellett raktak 
máglyát. A megszentelt tőz lángjával vagy parazsával gyújtották meg a templom óriási 
húsvéti gyertyáját. A szentelt tőz maradványait az emberek hazavitték. Sok háznál 
tartották azt a szokást, hogy nagycsütörtöktıl nagyszombatig nem raktak tüzet, majd 
nagyszombaton az új tüzet a templomból hazavitt szentelt parázzsal gyújtották meg. 
Ezen fızték meg az ünnepi ételt. A megszentelt tőz parazsából és szenébıl tettek az 
állatok ivóvízébe, szétszórták a házban és a földeken.  
Ugyancsak nagyszombati szertartás a vízszentelés, azaz a templom keresztvizének 
megszentelése. A házakat is, a középkorban még talán a felnıtteket is megszentelték. 
Valószínőleg innen származik a keresztgyerek húsvéti megajándékozásának szokása.  
A leglátványosabb nagyszombati szertartás a feltámadási körmenet volt. A középkorban 
még vasárnap hajnal, ma már nagyszombat estéjén tartják. Régebben a körmenetben a 
falu legtekintélyesebb embere hordozta körbe a feltámadt Jézus szobrát. 
Nagyszombaton ért véget a böjt is: a körmenetrıl hazatérve fogyasztották el az ünnepi 
vacsorát. 
Éjszaka Jézus keresésére indultak az emberek. Ekkor a hívık énekelve körbejárták a 
helységbeli kereszteket, majd a legtávolabbinál megtalálták az általuk elızıleg elrejtett 
Jézus szobrot.  
Szokás volt a húsvéti felszentelés vagy ételáldás is. Ilyenkor fehér kendıbe kötött 
tányéron vitték a templomba a sonkát, fıtt tojást, kalácsot és tormát. A mise végeztével 



a pap megszentelte a csomagot, majd az asszonyok sietve, majdhogynem szaladva vitték 
azt haza, mert úgy tartották, hogy aki gyorsan ér vissza a házába, az a munkában is 
ügyes lesz. Az ünnepi asztalnál mindenki kapott egy kis szeletet a megszentelt ételbıl.  

 
 

Húsvéti Népszokások  
 
Húsvét a feltámadás, az újjászületés ünnepe: a 
keresztény egyház ilyenkor emlékezik meg Jézus 
feltámadásáról, és ilyenkor köszöntjük a tavaszt, a 
természet újjáéledését is. A húsvét idıpontját 325-ben 
állapította meg a niceai zsinat a napéjegyenlıséget 
követı holdtölte utáni elsı vasárnapot kijelölve.  
Szinte minden népnél rengeteg szokás kötıdik a 

húsvéthoz még a kereszténységet megelızı idıkbıl, hiszen a tavaszt, a természet 
újjáéledését évezredekkel ezelıtt is megünnepelték. Éppen ezért sokszor fedezhetı fel 
ellentmondás a húsvéti motívumokban és népszokásokban. Böjti játékok 
A negyvennapos böjt a keresztény egyházban a húsvéti elıkészület ideje, amelyet Jézus 
40 napi böjtölésének és kínszenvedésének emlékére tartanak. Ilyenkor nemcsak a hús 
fogyasztása volt tilos, hanem a lakodalom, bálozás, zenés mulatságok is tiltva voltak. 
Böjt idején gyóntak, áldoztak, az egymással haragban lévık pedig igyekeztek kibékülni. 
Az ifjúság körében az étkezési, szórakozási, mulatozási tilalmak ellenére jellegzetes 
szokások, játékok alakultak ki, amelyeket fıként böjti 
vasárnapokon végeztek. Ilyen volt például a körtánc 
jellegő karikázás, a csárdás jellegő szinalázás, az ifjú 
leányok arcpirító, avatórítus nyomát ırzı ulicskázása, 
vagy az ún. mancsozás, amelyben magasba dobott 
golyókat kellett eltalálni olyan ütıkkel, melyeket 
legények faragtak a nekik tetszı leányoknak. Szeged 
környékén is divatosak voltak a sportjellegő népi 
játékok, így például a csülközés, a labdázás, és a 
köcsögdobálás. 
Barkaszentelés 
Jézus Jeruzsálembe vonulásának emlékünnepe a húsvét 
elıtti, ún. virágvasárnap, vagy latin elnevezése szerint pálma vasárnap. A 6. századtól 
kezdve ekkor körmeneteket tartottak, ahol a pálma az idıjárási viszontagságok mellett a 
különféle varázslásoktól is megvédett. Nálunk ezt a szentelt pálmát helyettesíti a barka. 
Itt is megfigyelhetı, hogy bár egyházi eredető a virágvasárnapi barkaszentelés, de a 
szentelt barkát felhasználták rontás ellen, gyógyításra, mennydörgés, villám elhárítására 
is. 
Sokfelé élt az a hiedelem, hogy a szentelt barkát nem szabad bevinni a házba, mert 
elszaporodnak a legyek és a bolhák, és egyéb rontásokat hozhat a gazdára. Azonban 
emellett jósló, varázsló, rontás elleni, bajelhárító szerepet is tulajdonítottak neki: a kert 



földjébe szúrt barkaág előzi a férgeket, vagy a mestergerendán elhelyezett vagy tőzbe 
dobott szemek megvédenek a bajtól, villámcsapástól, de éppenséggel gyomorégés vagy 
torokfájás ellen is kitőnıek. 
Kiszehajtás, villızés 
Virágvasárnapi jellegzetes szokás szerint egy szalmabábút többnyire menyecskének 
öltöztettek. A kisze vagy más néven banya a tél, a böjt, a betegség megszemélyesítıje, 
amelyet a lányok énekelve végigvittek a falun, majd pedig vízbe hajítottak vagy 
elégettek. 
A kisze öltöztetéséhez és viteléhez különbözı hiedelmek főzıdtek: aki öltözteti vagy 
elsınek felkapja, nemsokára férjhez megy, vagy ha véletlenül visszafordul a banya, 
akkor joggal lehet tartani attól, hogy visszajön a betegség a faluba, vagy rosszra fordul 
az idı. Miután levetkıztették és vízbe hajították, a lányok vizes szalmacsomóval 
dörgölték az arcukat, hogy ne legyenek szeplısek, és hogy egészségesek maradjanak. 
A kiszehajtás után sok helyen a villızés következett. A lányok villınek nevezett 
faágakkal járták a házakat, ezeket a faágakat felszalagozták, olykor kifújt tojással 
díszítették. A kisze kivitele a tél kivitelét, a villı behozatala pedig a tavasz behozatalát 
jelképezte. 

A nagyhét szokásai 
"A harangok Rómába mennek" - tartja a mondás, és 
valóban: nagycsütörtökön megszőnik a harangozás, 
és legközelebb nagyszombaton szólal meg újra. 
Liturgikus eredető szokás a nagycsütörtöki lábmosás 
(célja, hogy alázatra nevelje a hatalmasokat) és a 
pilátuségetés, amikor egy Pilátust jelképezı 
szalmabábut égetnek el. Nagycsütörtököt 
zöldcsütörtöknek is nevezték, és a jó termés 

reményében spenótot fıztek. 
Nagypéntek Jézus kereszthalálának napja, a böjt és a gyász ideje. Ezt a napot a népi 
babona szerencsétlennek tartotta, amikor tilos volt mindenféle állattartással, 
földmőveléssel kapcsolatos munka, ilyenkor nem gyújtottak tüzet, nem sütöttek 
kenyeret (merthogy kıvé vált volna), nem fontak, nem szıttek. Azonban úgy hitték: aki 
nagypénteken napfelkelte elıtt megfürdik, azon nem fog majd a betegség. Az ilyen, ún. 
nagypénteki aranyvíznek szépségvarázsló erıt is tulajdonítottak.  
Nagyszombati tevékenységnek számított a féregőzés, amely az egész nagyhéthez kötıdı 
nagytakarítás része, de ugyanígy e nap szokása volt a ház körülseprése, hogy a 
boszorkányokat, kígyókat, békákat elhajtsák. Jellegzetes szertartás volt ilyenkor a 
tőzszentelés, keresztelı víz szentelése. A nagyszombaton megtartott feltámadási 
körmenet jellegzetesen közép-európai, magyar, német és osztrák szertartás. 

 

 
A keresztény világban mindenütt megünneplik 
a húsvétot, de vannak érdekességek is … 



 
Németország  
Ilyenkor a távol élı családtagok egy helyen, a szülıknél vagy nagyszülıknél győlnek 
össze. A háziasszonyok és a gyerekek mindenütt feldíszítik a lakást. A vázába ágakat, 
barkát dugnak, amit kifúrt és színesre festett tojásokkal díszítenek. Zöldcsütörtökön 
parajt, sóskát, zöldspárgát esznek, míg nagypénteken – ami munkaszüneti nap – reggel 
mézet fogyasztanak, ebédre lencse, este hal kerül az asztalra. Szombaton tészta a 
fıfogás, az igazi ünnepi étkezést a vasárnapi ebéd jelenti. Tormás sonka, kolbász, csülök 
és kemény tojás a böjtös hét utáni elsı menü. Az elmaradhatatlan sör mellett ilyenkor a 
tojáslikır is bıven fogy.  
Olaszország  
Húsvétkor a tojás körül forog a világ, és csokoládén kívül marcipánból, cukorból is 
gyártják, a gyerekek legnagyobb örömére. Fıtt tojást a szombati vacsorán esznek, de 
nem füstölt sonkával, mint mi, hanem egy speciális, csak ekkor fogyasztott szalámi, a 
Corallina mellé tálalják fel. Az ünnep elmaradhatatlan süteménye Itáliában a panettone, 
amit ugyanúgy esznek karácsonykor is, húsvétkor is, mint mi a beiglit. A kuglófszerő 
süteményt százféle változatban készítik az egyszerő mazsolástól a cukor- vagy 
csokoládémázason, a marcipánoson át a habos-cukorgyöngyös változatig. Ami az 
italokat illeti, Olaszországban húsvétkor tojáslikırbıl fogy a legtöbb.  
Svédország  
Nagycsütörtökön boszorkánynak öltözött kislányok járják végig a házakat. Ajándékba 
tojást visznek, cserébe csokoládét kapnak. Szombaton az asztalt kék-sárgába, a svéd 
nemzeti színekbe öltöztetik, a vázába gallyakat dugnak, amit kék-sárga tollpihékkel 
díszítenek el. Vasárnap reggelire tömör, kuglóftésztából készült édes cipócskát sütnek, 
amit marcipánnal töltenek meg. Vacsorára ugyanaz az étel dukál, mint karácsonykor: 
Jansson megkísértése, azaz sózott heringgel és hagymával rakott burgonya, amit 
tejszínnel öntenek le, úgy sütik meg.  
Franciaország  
A sonka-tojás-torma triumvirátusát nem ismerik, ott ilyenkor a gyenge bárányhús 
majdnem egyeduralkodó. Hozzá a tavasz zöldségeit, spárgát, articsókát, zsenge karottát 
fogyasztanak, amit könnyő vörösborral öblítenek le.  
Húsvét-szigetek…  
A hiedelemmel ellentétben, a legkevésbé talán a Húsvét-szigeteken ünneplik meg a 
húsvétot. A szigeteket ugyanis pogányok lakják, számukra ez az ünnep nem jelent 
többet egy péntekkel is megtoldott hétvégénél. Ezt is azért „kapják meg”, mert a 
szigetek a katolikus Chiléhez tartoznak. A Húsvét-szigeteknek annyi közük van e 
keresztény ünnephez, hogy 1722-ben, épp húsvétvasárnapján fedezte fel egy arra járó 
holland felfedezıhajó élén Roggeveen admirális. 
Finnország  
Északon csendesen ünneplik a húsvétot, ott a nagyhetet is csendes hétnek nevezik. 
Nagypénteken gyászruhába öltöznek, nem szabad tüzet gyújtani, és nem lehet érintkezni 
se az ismerısökkel, se másokkal. A böjtöt is szigorúan betartják, enni csak naplemente 
után szabad. 
Mexikó  
Mexikóban a húsvétot több mint két hétig ünneplik, Semana Santa-tól Pascua-ig. 
Semana Santa azt jelenti Szent Hét. Ekkor Jézus életének utolsó napjaira emlékeznek 
meg. Pascua azt a hetet jelenti, ami húsvét vasárnapjától a következı szombatig tart. 
Akkor Krisztus feltámadását ünneplik. Mexikóban ezekben a hetekben sokan utazásra 
adják a fejüket, és sok városban passiójátékot rendeznek, amiben a színészek olyan 
öltözékben lépnek fel, amilyet kétezer évvel ezelıtt, Jézus idejében viselhettek.  



Ausztrália  
Bár a nyúl ma már beépült a keresztény húsvét ünnepébe, az ausztrálok nem igazán 
találják nemzetükhöz illınek. Ausztráliában ugyanis a nyuszik hatalmas gazdasági 
problémát jelentenek, és a legtöbb államban hivatalosan nem is tarthatók. Csak a 
bővészek és az oktatási intézmények rendelkeznek nyúllal, de nekik is rengeteg idıbe 
telik, míg az ehhez szükséges engedélyeket megkapják. Az elmúlt években az erszényes 
nyúl, ez az ıshonos ausztrál állat vette át a házinyúl szerepét a húsvét szimbolikájában. 
Egy közös tulajdonságuk biztosan van: a hosszú fül! 
Lengyelország  
Az ételáldáshoz itt nem kendıbe kötött tányérban, hanem kosárban viszik a hívek a 
templomba az elıkészített ünnepi ételeket. A kosár tartalma is sem egyezik meg teljesen 
a magyarországi hagyományokkal: van benne piros tojás, kenyér, torta, só, papír, fehér 
kolbászkák és marcipán. A vasárnapi családi reggeli ugyanolyan fontos, mint a 
karácsonyi vacsora. Mielıtt nekilátnának az evésnek, mindenki jó szerencsét és 
boldogságot kíván a többieknek, és a húsvéti tojás egynegyedét odaadják egymásnak. 
Bulgária  
A tojásokat változatos színőre festik, majd páratlan számú tojással veszik körbe a 
különleges húsvéti kenyeret. Itt az ételáldáshoz a pap viszi a templomba a csomagot, 
majd áldás után az emberek a barátaiknak ajándékozzák ıket, hogy szerencsések 
legyenek. A tojásokat az éjféli mise után és a következı napokban törik fel. Egy tojást a 
templom falához csapva bontanak fel, majd ezt eszik meg elıször a böjt befejezése után. 
Az utolsó éppen maradt tojás a hiedelem szerint szerencsés évet hoz. 
Wales  
Régen nagypénteken (wales-i neve Y Grolith) állítólag minden tevékenységet 
felfüggesztettek, az utcákon alig lehetett embereket, lovasokat látni. Az emberek 
mezítláb mentek el a templomba, mert így nem zavarták meg a földet, amely Krisztus 
szent testét befogadta. Sokáig szokás volt Jézus fekvıhelyének elkészítése is. A 
folyóparton nádat győjtöttek, majd a gyerekek emberi alakot szıttek belıle. A szövött 
Krisztust aztán egy fakeresztre fektették és egy csendes mezıre vagy legelıre vitték, 
hogy békében nyugodhasson.  
Amerikai Egyesült Államok  
A kisebb gyerekeknek a lányok eldugják a tojást, míg a nagyobbak egy kosárba kapják 
az ajándékot. A lakást feldíszítik színes tojásokkal. Itt nem szokás locsolkodni, de mind 
a fiúk, mind a lányok kapnak ajándékot. Állandó szimbólum náluk a kereszt, amely 
minden évben megjelenik. 

      

A világ legnagyobb húsvéti nyula 



A képeken látható Darius nevő nyúl 13 
hónapos, 129 centi hosszú és 22,2 kiló. 
Gazdájával, a hatéves Georgia Hadleyvel az 
angliai Worcesterben élnek, és a Northfoto 
információi szerint Darius még növésben van. 
A Daily Mail azt írja, Darius 12 répát, hat 
almát és két káposztát eszik naponta. 
Múlt héten a Guinness bizottság a világ 
legnagyobb nyulának nyilvánította. A 
bizottság nem az állat súlyát, hanem hosszát 
figyeli, mert nem akarja, hogy a gazdik az 
elismerés reményében túltáplálják állataikat. 

Tojásfestı 
tippek 

 
Viaszos tojás: a legrégibb díszítési mód. Festés elıtt a tojásokra viasszal rajzoljunk 
mintákat (vagy írjuk szavakat) és tegyük a festékbe. A tojás a festékben megkapja a 
kívánt színt ott, ahol a viasz a tojás héját nem takarja. Miután megszáradt, töröljük le 
(vagy olvasszuk le) a viaszt, és így kirajzolódik a ráírt minta.  
Foltos tojás: tegyünk 2 tk étolajat a tojásfestékbe, így a festék nem ragad rá azokra 
a helyekre, ahol az olaj van, így egyedi mintázat képzıdik. Ez nagyon jó alapfestés 
további díszítéshez. 
Leveles tojás – győjtsünk leveleket, amiket vízzel tapasszuk fel a tojásokra, majd a tojást 
szorosan burkoljuk be nejlonharisnyával. Helyezzük a tojásokat egy fazékba, és öntsük 
le a forró színezékkel. Hagyjuk a színezékben addig, amíg a tojások a kívánt színt 
átvették.  Majd hideg vízzel öblítsük le a tojásokat, csomagoljuk ki, étolajjal fényesítsük. 
Ez remek és egyszerő dekoráció fıtt tojásokhoz. 
Márványozott tojás – a tojásokra cérnával kötözzünk hagymahéjat úgy, hogy az egész 
felületet beborítsa. Az így bebugyolált tojásokat öntsük le forró vízzel, vagy forraljuk fel 
hideg vízben 15 percig. 
Karcolt tojás:  tojásfestékkel vagy természetes színezékkel fessük be a tojásokat mély 
színőre. Egy tővel karcoljunk rájuk mintákat. Ezt a módszert fıtt tojáshoz  
alkalmazzuk. 
Hímes tojás: ez a módszer a gyerekek kedvence. A színes tojásra vékony ecsettel fessünk 
különbözı mintákat, majd lakkal rögzítsük. 

Egyszerő tojásdíszítés 

Ha az utolsó pillanatra hagytuk a tojásfestést és már kifogytunk idıbıl, vagy a 
tojásfestés nem jött össze, íme néhány gyors és egyszerő tojás dekorálási ötlet fıtt 
tojásokhoz:A tojásokat hagyjuk kihőlni, majd kössük át egy széles szalaggal. Tegyünk 
egyet-egyet mindenki tányérjára a húsvéti reggeli elıtt. A lehőlt tojásokra ragasszunk 
csillámos, vagy fényes matricákat – pillangó, virág, nyuszi az ideális, de pöttyök is remek 
dekorációk. Viaszkrétával vagy tollal rajzoljunk arcokat vagy egyéb mintákat a hideg 
tojásokra. Adjuk át ezt a húsvéti feladatot gyerekeknek!Megmaradt kifújt tojásból 



készítsünk minivázákat  -  a tojás fenékére ragasszunk egy kis mőanyag „tálcát”. A 
minivázákat alkalmazzuk a húsvéti ebéd tálalásához. 

Húsvéti filmajánló 
Húsvéti Maci Laci 

A Piknik kosarak réme, ám mi talán éppen emiatt 
szeretjük, nem? Ebben a rajzfilmben Maci Laci 
húsvéti kalandjait követjük nyomon. Ma lenne a 
húsvéti fesztivál, de a haspók Maci Laci minden 
csoki tojást elpusztít. Smith vadır a malır után 
dúl-fúl, elönti a méreg (ahogyan az lenni szokott). 
Maci Laci és Bubu keresik az igazi Húsvéti 
Nyuszit, aki még meg tudná menteni a Húsvétot. 
Csakhogy a nyuszit elrabolták, így Maciéknak kell 
ıt megmenteni. 
 

     
 
A húsvéti nyuszi olyan, mint a Mikulás: tudjuk, hogy nem létezik, mégis 
elképzelhetetlen nélküle az ünnep. De hogyan került kapcsolatba a tojással? 
A németek magukénak vallják a hagyomány eredetét. Az ı legendájuk szerint a XVI. 
században kötelezı volt beszolgáltatni a gyöngytyúkot a tojásaival együtt a 

földesuraknak. Ennek Haselhuhn a neve, amelybıl 
elhallás révén a nyúl német nevére, a Haséra 
következtettek. Persze, az amerikaiak sem 
maradhattak ki a hagyományteremtésbıl. 
Szerintük a tojást tojó nyúl ötlete náluk született 
meg az 1700-as években, amikor a pennsylvaniai 
holland telepesek az Osterhase vagy Oschter Haws 
(azaz a húsvéti nyúl) eljövetelérıl meséltek a 
gyerekeiknek. 
 
A bár a húsvéti nyuszi népszerősége vitathatatlan, 

de még Európában sem mindenütt ı hozza a színes tojásokat. A német nyelvterület 
egyes vidékein a róka, Svájcban a kakukk, Türingiában a gólya, Csehországban néhol a 
pacsirta. A magyar falvak egy részében is csak a két világháború között vált az ünnep 
részévé a nyuszi. Tojáshozó lehet a harang is, amely Rómából hazafelé tartva szórja a 
tojásokat a kertekbe és az ablakpárkányokra. 
 
          

Húsvéti receptek 

Húsvéti tojás kekszbıl recept 



Elkészítés: 
Dolgozzunk össze 50 dkg darált háztartási kekszet 1 ek. 
kakaóporral, 2 ek. rummal, 20 dkg porcukorral és baracklekvárral. A 
lekvárt csak apránként adjuk hozzá, nehogy túl lágy legyen a 
massza. Formáljunk belıle 20 tojást, mindegyikbe tegyünk 1 
kimagozott meggybefıttet. A tojásokat forgassuk meg porcukorral 
elkevert kókuszreszelékben vagy tortadarában. Ha megszikkadtak a 

tojások, bevonhatók különbözı színő cukor- vagy 
csokoládémázzal. 

HÚSVÉTI HABOS CSODA 
Hozzávalók: 1 rúd vanília, 2,5 dl tej, 4 tojássárgája, 15 dkg 

cukor, 3 ek. zselatin, 2,5 dl tejszín, 10 dkg ıszibarackbefıtt, 8-
10 szem mélyhőtött eper/ málna, 1 kerek piskótalap; a 

tetejére: tojáscukrok, porcukor. 

Elkészítése: A vaníliarúd kikapart belsejét a tejbe szórjuk, 
majd felmelegítjük, de éppen mielıtt forrni kezdene, lehúzzuk 
a tőzrıl. A tojássárgákat a cukorral habosra keverjük, és a 
forró tejbe csorgatjuk. Visszatesszük a tőzre, és lassan 
kevergetve addig fızzük, amíg forrni nem kezd. Ekkor a tüzet 
elzárjuk, és a zselatint egy kevés langyos vízben feloldva a 

tojásos krémbe keverjük. Amikor a krém kihőlt, a kemény habbá vert tejszínt és az 
apróra vágott gyümölcsöket lazán beleforgatjuk. Egy félgömb alakú formát fóliával 
kibélelünk, és a tejszínes krémet beleöntjük. A piskótából egy 2 centi vastag lapot 
vágunk, a tál tetejére illesztjük, letakarjuk, és legalább 6 órára a hőtıszekrénybe 
tesszük dermedni. Ezután a habos félgömböt tálra borítjuk – így a piskóta kerül alulra –
, és a fóliát lehúzzuk róla. A maradék piskótából apró kockákat vágunk, amiket a 
tojáscukrokkal váltakozva a gömb oldalára tapasztunk. Porcukorral bıven meghintve, 
cikkekre vágva tálaljuk.  

Húsvéti SMS-ek 
 
Telefonon landolt az esti szellı szárnyán 
küldött üzenet: Kellemes Húsvéti Ünnepeket! 
 
Hosszú hajad, rövid eszed. Meglocsollak. 
Észreveszed? 
 
 Szeretettel gondolok rátok, áldott húsvétot 
kívánok.  
 
Egy gondolat bánt engemet: 
Elfeledtem a versemet! 
Szabad-e locsolni………. 
 
Én még kicsike vagyok, 
Többet nem mondhatok, 
Azt kívánja szívem, szám, 
Legyetek boldogok Húsvét napján! 



 
A sonkát, tormát told egy kicsit félre, 
olvasd el az sms-t végre! 
Közben gondolj csupán a szépre, 
ragyogjon rád az ünnep fénye, 
melegítsen fel és emeljen az égbe! 
 
Húsvét másodnapján 
az a kívánságom, 
e háznak népire 
ezer öröm, s annyi áldás szálljon! 
 
Rózsa, rózsa, szép virágszál, szálló szélben 
hajladoztál. Napsütésben nyiladoztál, 
meglocsollak, illatozzál! Boldog Húsvéti 
Ünnepeket kívánok! 
 

 

Húsvéti SMS-EK  
E szép házba nyitottam, 
Nefelejcset találtam. 
Nem hagyhatom hervadni, 
Meg szabad-e locsolni? 
 
Beugrott egy nyuszika, azt súgta nékem: 
gondoljak azokra, kik kedvesek nékem.  
Eszembe jutottál Te, és a családod. 
Ezúton Boldog Húsvétot kívánok! 
 
Útra kélt a város összes bikája, 
locsolkodni szerte a világba. 
Meghittség, boldogság, áldás és béke, 
legyen a családod örökös vendége. 
Boldog Húsvéti Ünnepeket kívánok! 

 
Én még kicsi vagyok 
verset nem mondhatok,  
majd jönnek a nagyok 
oszt' mondanak azok! 
 
Eljön az este, éjfélt üt az óra, 
gondolj rám csak egy pillanatra! 
Esti szellı szárnyán repül az üzenet: 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!  
 
 
Kicsi csibe, nagy buksi, 
a tojásból most bújt ki, 
kémleli a világot, 



ilyet ı még nem látott... 
Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánok! 
 
Rózsa, rózsa, szép virágszál, szálló szélben hajladoztál. Napsütésben nyiladoztál, 
meglocsollak, illatozzál! Boldog Húsvéti Ünnepeket kívánok! 
 
E szép ajtón bekopognék, ha nem bánják locsolkodnék. Öntök asszonyt lányával, várok 
tojást párjával. Ha pedig sajnáljátok, mindjárt porrá áztok, mert kölni helyett, vizet 
öntök rátok! Boldog Húsvétot kívánok! 
 
Locsolkodni jöttem illatos vízzel, örömhírt mondani boldog, tiszta szívvel. Áldott 
Húsvéti Ünnepeket kívánok! 
 
Masnis nyuszi vagyok egy új üzenettel: Tele van a szívünk tiszta szeretettel. Áldott 
ünnepeket kívánunk! 
 
Húsvét hétfın korán kelek, sonkát, 
tojást eszegetek. Aztán gyorsan 
fölpattanok, és Boldog Húsvéti 
Ünnepet kívánok! 
 
Itt a húsvét, jön a nyuszi. Repül 
hozzátok egy nagy puszi. Ölelésem 
legyen veletek. Boldog és Áldott 
húsvétot mindenkinek!  
Lehet, hogy mégis igaz a hír 
Jézus meghalt az életünkért 
Halálából feltámadott- 
Mindnyájunknak hitet adott. 
Szeretettel gondolunk rátok, 
áldott ünnepet kívánunk! 
 
Piros tojás, fehér nyuszi, SMS-ben 
száll a puszi.  
 

Természetes tojásfestési módszerek - zöldségekkel 
Ha Húsvét, akkor tojásfestés! Sokan sokféleképpen festik a 
tojásokat és még többen nem mernek belevágni, mert 
félnek attól, hogy nem sikerül elég jól. A következı házi 
módszerekkel egyszerően és gyorsan festhetünk gyönyörő 
színes tojásokat. 

Kék szín: vörös káposztával 
A vörös káposztát daraboljuk minél kisebb kockákra, 
tegyük egy edénybe és öntsünk rá annyi vizet, amennyi 
ellepi. Fızzük kisebb lángon, kb. fél óráig, majd hagyjuk 
kihőlni.  
Az elıre megfızött tojásokat akkor tegyük csak bele, mikor a lé és a benne lévı káposzta 
is teljesen kihőlt, egyébként nem festi meg szépen. Hiába lilás a fızet, a megfestett 



tojások nagyon szép kékek lesznek!  
Az elsı merítések után köthetünk spárgát vagy gumit a tojások köré, majd folytathatjuk 
a festést, így érdekes, a kék különbözı árnyalataiban pompázó csíkos tojásokat kapunk.  

Rózsaszín: csipkebogyóval 

A rózsaszín tojásokért szerezzünk be szárított 
csipkebogyót, vagy használhatunk csipkebogyó teát is, 
de figyeljünk arra, hogy a tea kizárólag ezt a növényt 
tartalmazza. Készítsünk minél sőrőbb fızetet belıle, 
hogy szép rózsaszín legyen a végeredmény.  
 
Fontos, hogy meg kell várnunk, amíg kihől a fızet és 
csak ezután tegyük bele a tojásokat. Akár 
csillámporral is díszíthetjük, hogy igazán csajos 
darab legyen!  

Zöld szín: spenóttal 

A spenóttal egyszerően készíthetünk gyönyörő zöld tojásokat. Akár a 
piacon vesszük, akár mirelitként van otthon belıle, mindegyik jó. 
Darabold fel, vagy mirelit esetén olvaszd fel, önts rá kevés vizet, majd 
fızd minimum fél óráig.  
 
Várd meg, amíg kihől, majd ekkor tedd bele a tojásokat, és várj vele, 
amíg szép zöld színük nem lesz. Minél sőrőbb a fızet, annál erısebb 
és intenzívebb zöld színt kapsz.  

 

Vörös, narancs szín: hagymahéjjal 

Talán a legismertebb természetes tojásfestési mód, ha 
vöröshagymát teszünk a vízbe, és abban fızzük meg a 
tojásokat. Forrás után tegyük a lébe a tojásokat. A hagyma 
külsı, színes, száraz héjára van szükségünk, ezért ezeket 
vegyük le és csak ezeket tegyük az edénybe.  
 
Minél több hagymát használunk, annál szebb és élénkebb szín 
lesz az eredmény. Minél tovább fızzük, annál sötétebb lesz az 

árnyalat.  
 
  
 

Sárga szín: kurkumával 

Ha igazán szép, intenzív sárga színő tojást szeretnénk festeni, 
akkor tegyünk egy evıkanál kurkumát egy liter vízbe, 
forraljuk fel, majd tegyük bele a tojásokat, mintha 
hagyományos módon fıtt tojást készítenénk.   
Addig fızzük, amíg szép sárga nem lesz, ellenırzésként néha 
vegyük ki egy kanál segítségével. A színt tovább erısíthetjük, 



ha citrom vagy narancs héjat is teszünk a fızetbe.  
 
  

Barna szín: fekete teával, kávéval 

Érdemes bevonni az otthoni egyszerő tojásfestési eszközök 
közé a fekete teát és a kávét. Ha csak önmagában 
alkalmazzuk, vagyis felforraljuk, majd forrás után 
beletesszük a tojásokat, akkor nagyon szép barnás 
tojásokat kapunk.  
 
Ha díszesebb tojásokat tervezünk készíteni, akkor pedig 
kiváló alapszínt ad a tojásoknak. Fontos tudni, hogy a kávé 

kihőlve színez igazán, ezért csak ekkor tegyük bele a tojásokat!  
 
  
 

Fény: zsírral, olajjal 

Ha szeretnénk, hogy a megfestett tojások szép fényesek 
legyenek, és így a színük is látványosabb legyen, akkor vagy 
dörzsöljük át ıket szalonnával, vagy egy textilre 
csepegtessünk hagyományos napraforgóolajat és töröljük át 
vele a megszáradt tojásokat.  
 
Ha ezután puha ruhával is megtöröljük, akkor nem hagy 
sehol olajnyomot és még fényesebb lesz. Érdemes kipróbálni, 
gyönyörő fényt és színt ad a tojásoknak!  

 
 

 

 

Néhány érdekesség a tojásról 

 

Tudtad? A tojásban gyakorlatilag minden szükséges vitamin megtalálható: D-, A-, C-, E-, 
B-vitamin, folsav és pantoténsav. 

Tudtad? Az egészséges tojás súlya 50-65 gramm. A súly 10 százalékát a tojáshéj teszi ki, 



60 százalékát a tojásfehérje, a maradék 30 százalékát pedig a tojássárgája adja.  
Tudtad? A tojáson található európai uniós jelzések elsı arab számjegye a tojást tojó 

tyúkok tartási módjára vonatkozik. A 0-s jelzés a biotojást jelzi, az 1-es a szabadtartásos 
tyúkok tojásait, a 2-es az istállózott tyúktojásra vonatkozik, ha pedig 3-ast látsz, a tojást 

tojó tyúkok bizony kis ketrecekben élnek.  
Tudtad? A tojás ásványi anyagokban is nagyon gazdag: foszfor, vas, cink, kalcium, 

kálium, nátrium, szelén és magnézium van benne.  
Tudtad? A tojás számos kultúrában a termékenység jele, így az élet hordozójaként 

tekintenek rá.  
Tudtad? A tojásnak mikrobaellenes hatása van, ez már Shakespeare idejében is 
ismeretes volt, hiszen Lear király is tojásfehérjét alkalmazott vérzı szemének 

gyógyítására.  
Tudtad? A tojás frissességét egy kis víz és só segítségével könnyen megállapíthatod. Fél 

liter vízhez keverj 6 dkg sót, várd meg, amíg feloldódik, majd tedd bele a tojást. Ha lent 
marad az alján, egészen friss tojással van dolgod, ha a teteje felfelé áll, akkor 4–7 napos, 

ha pedig teljesen feljön a víz felszínére, több mint kéthetes. A fıtt tojás sárgájának 
felszíne akkor zöldül meg, ha a tojás már legalább egyhetes. 

 
 

 

 

 

Az oldalt összeállították az 
Alabárdos újság szerkesztıi 
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